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Het landseigene in de Belgische bouwkunst
door Dr. Jan Kalf.
Men zegt, dat een Brabander meer van een Belg dan van een Hollander heeft, en een
hoffelijk journalist uit de noordelijke provinciën heeft in feestelijk-vergulde stemming
Breda wel eens klein-Brussel genoemd. Menschen, die lang samen omgaan, nemen
zóóveel van elkaâr over, dat zij dikwijls eindigen met zelfs uiterlijk op elkander te
gaan lijken, en heel de bevolking van een landstreek, onder de zelfde omstandigheden
levend, en in het druk verkeer van naaste buren, krijgt zoo allicht een reeks van
gemeenschappelijke eigenaardigheden, een geestverwantschap, die voor ieders
instinctmatige gehechtheid aan zijn geboortegrond een redelijke verklaring geeft.
Zulke waarnemingen maken ook duidelijk waarom de verkeerswegen zoo grooten
invloed op de verbreiding van een beschaving oefenen - of zij dan in sporen en
couranten bestaan, als in onze dagen, of in de weinige en slecht begaanbare heirbanen
en de gemakkelijker-verbindende rivieren van den ouden tijd.
In zijn merkwaardig boekje ‘La Nation belge’ heeft Pirenne dan ook kunnen doen
zien hoe België, goeddeels het stroomgebied van rivieren, die op Franschen en
Duitschen grond ontspringen, sinds de vroegste tijden sterk den invloed ondergaan
heeft van Romaansche en Germaansche cultuur. Doch hij toonde ook aan, dat uit de
samensmelting van die verscheiden elementen een wel niet geheel oorspronkelijke,
maar toch stellig landseigene, een Belgische, beschaving ontstond.
De geschiedenis van de architectuur in België bevestigt zijn opmerking, al doet
zij ook uitkomen, dat ten slotte aan Franschen geest de bouwkunst van het land het
meest heeft te danken gehad.
Het spreekt van zelf, dat de kunsthistorie met de tegenwoordige politieke grenzen
geen rekening kan houden: voor de romaansche periode is Nederlandsch
Zuid-Limburg evenmin van Luik te scheiden als voor het gothische tijdvak Zeeuwschvan Belgisch-Vlaanderen of Nederlandsch- van Belgisch-Brabant.
Ook in het aldus aangeduide ruimere gebied is van Karolingsche bouwkunst geen
noemenswaardig overblijfsel meer bewaard. Op korten afstand vindt men, ten noorden,
de kapel van Nijmegen en, ten oosten, het Akensche Munster - in België zelf begint
de bouwkunstgeschiedenis pas tegen het eind der tiende eeuw - met het romaansch
dus -, als tijdens en na den Luikschen bisschop Notker (972-1008) een zeer sterke
bouwlust tot uiting komt.
Al dadelijk blijkt dan van het verschil in invloed, dat Pirenne bedoelde. De grens
tusschen de van het Duitsche rijk afhankelijke deelen van België en het van Frankrijk
leenroerige Vlaanderen verdeelt het land in een oostelijke en een westelijke helft,
welker architectuur in het romaansche tijdvak twee kennelijk onderscheiden karakters
vertoont.
Voor het westelijk deel is het belangrijkste monument de kathedraal van Doornik.
Wij vinden daar, in overeenstemming met Noord-Frankrijk, speciaal met Champagne
en Normandië, een kruisvormigen aanleg, die door de uitgestrektheid van priesterchoor
en dwarsarmen eer aan het Grieksche dan aan het Latijnsche kruis doet denken, en
waarvan de centraliseerende neiging nog sterker nadruk krijgt, doordat de voornaamste
toren op het midden van het gebouw, op de viering, is opgericht, en omgeven door
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twee paar torens op de hoeken van het dwarspand. In den opbouw treft ons, dat boven
de zijbeuken galerijen zijn aangebracht, dat de
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AFB. 1. LAKENHAL MET BELFROOT TE YPEREN. RECHTS HET IN
ACHTER DE HAL DE ST. MAARTENSKERK.

1620 AANGEBOUWDE ‘NIEUWWERK’.

pijlers een samengestelden vorm hebben, bekleed als zij zijn met kolonnetten, en dat
de westgevel zuiver de doorsnede teekent van het schip, en plaats geeft aan den
hoofdingang. Gewelven kent men niet, de kerk had oorspronkelijk een houten
zoldering.
Voor het oostelijk deel kunnen wij op Belgisch gebied een even belangrijk
monument niet aanwijzen: de groote romaansche kerken van Luik zijn alle te zeer
in later tijd verbouwd. Maar wij kunnen haren aanleg leeren kennen aan een
Nederlandsch gebouw - de St. Servaas te Maastricht -, dat geheel beantwoordt aan
wat de Luiksche overblijfselen ons doen verwachten. De oorspronkelijke bouw van
1039 was een langgestrekte basiliek met bijzonder ondiep choor en zelfs zonder
kruispand - de meeste kerken in dit gebied hebben geene of laag-gehouden transepten.
Het daardoor van het Doorniksche type reeds geheel verschillend karakter wordt nog
te sterker afgezonderd, doordien ten westen een hooge voorbouw is opgetrokken,
die geen poort heeft, zoodat de hoofdtoegangen der kerk zich op zijde bevinden. De
opbouw vertoont het basilikale schema, hoog middenschip met lage zijbeuken zonder
verdieping, en had, evenals de kerk van Doornik, een houten zoldering. De pijlers
zijn zoo eenvoudig mogelijk: rechthoekig van doorsnede. De westelijke voorbouw,
die bij geen der Luiksche romaansche kerken ontbreekt, en zelfs dicht bij de grens
van Vlaanderen, in Nivelles, voorkomt, wijst duidelijk op de Duitsche afkomst van
dit kerktype.
Het ontbreken van een steenen gewelf is dus de eenige belangrijke overeenkomst
tusschen de westelijke en de oostelijke architectuur-school in België. Toch zou ook
in dit opzicht het verschil in herkomst der beide richtingen aan den dag komen. Men
weet, dat de gewelfbouw in Noord-Frankrijk langen tijd zeer achterlijk is gebleven,
dat eigenlijk gedurende heel de romaansche periode het gewelfprobleem daar niet
is opgelost,
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2. INTERIEUR DER LAKENHAL TE LEUVEN, THANS UNIVERSITEIT EN BIBLIOTHEEK.

tot in het begin der twaalfde eeuw het gothische kruisribben-gewelf juist daar
gevonden werd. Nu stond dezelfde streek vooraan in de ontwikkelingsgeschiedenis,
en nam voorgoed de leiding. In Duitschland daarentegen kenmerkt zich de romaansche
kerkbouw door een voortdurend zoeken naar steenen overwelving, en omstreeks
1100 slaagde men daar er in ook de groote spanningen van de middenbeuken der
hoofdkerken met romaansche - dus riblooze - kruisgewelven te overkluizen. In
overeenstemming hiermede vindt men in Limburg geheel gewelfde kerken al in de
twaalfde eeuw, te Rolduc en Heerlen b.v., romaansche kerken dus, en zijn in het
westen de eerste overwelfde kerken jonger, uit de dertiende eeuw, doch dan ook in
zuiver gothischen geest: de abdijkerk van Villers, in 1197 begonnen, en het belangrijke
kerkje van Lisseweghe, in Noord-Vlaanderen.
Maar al heeft dan het oostelijk deel van België het eerst de geheel gewelfde kerk
gekend, de Duitsche invloed is toch niet overheerschend geworden. De voordeelen
van den Franschen gewelfbouw bleken al te klaar. In heel het land vond deze
navolging, en met de welvingsmethode werden nu ook de plattegronden en geheel
het bouwsysteem van Frankrijk overgenomen, zoodat men wel zeggen kan, dat, in
de bouwkunst, met de romaansche periode de Duitsche invloed in België ophoudt.
Anders dan in Nederland, waar de hallenkerk zeker als een Duitsch importartikel
moet worden beschouwd, is in België de gothiek zoo goed als geheel van Franschen
huize.
Het choor der Brusselsche Ste Gudule - begonnen omstreeks 1220 - met zijn
omgang en door wimbergen bekroonde, rijk
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4. STADHUIS TE BRUGGE. LINKS DE ‘OUDE GRIFFIE’.

geharnaste vensters, getuigt evenzeer van Franschen geest als de in 1221 gestichte
St. Maartenskerk van Yperen, welker plan van de kerk van St. Yved in Braisne schijnt
overgenomen. En tegen het midden der dertiende eeuw komt een meesterstuk van
gothische architectuur der bloeiperiode den voorrang van de Fransche kunst bewijzen
en voor goed bevestigen. Het in 1242 begonnen choor der kathedraal van Doornik
(voltooid in 1325), driebeukig aangelegd en voorzien van een veelhoekige sluiting
met omgang en straalkapellen, vertoont het type der kathedraal van Soissons, dat
ook voor den Dom van Utrecht gevolgd zou worden. Hier wordt het hoog naar den
hemel gestuwde kruisribben-gewelf geschoord door een reeks van pijlers met dubbele
luchtbogen, die muren zoo goed als overbodig maken, zoodat niet anders dan door
contreforten omsloten, reusachtige vensters de zeer onstoffelijke wanden vormen.
Het is geen wonder, dat - zoo min als ergens elders in de wereld - in België, toen
het eenmaal voor deze kunst gewonnen was, een nieuwe architecturale gedachte kon
ontstaan. De dertiende- en veertiende-eeuwsche Belgische kerkbouw is van de
Fransche alleen onderscheiden voor zoover zij door schaarscher middelen tot grooter
soberheid gedwongen werd. Het belangrijkste verschil toont dan de west-façade. In
Frankrijk geldt daarvoor een vast program: twee torens, in het verlengde der zijbeuken,
flankeeren den gevel. die de middenbeuk afsluit, en die door een trits van diepe
portalen, met honderden beelden bekleed, toegang geeft tot de kerk. Het is een
koninklijk program, maar ook van koninklijke kostbaarheid. Afgezien van kleinere
kerken in Doornik en omstreken, heeft de Fransche westgevel alleen bij de
hoofdkerken van Brussel, Leuven en Antwerpen navolging gevonden, overigens
stelde men in
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België - als in ons land - zich tevreden met een enkelen toren, vóór het middenschip
geplaatst. Maar die enkele toren kon dan ook met alle zorg en uit onbekrompen beurs
worden opgetrokken, en de rijke pracht van hare detailleering is wel een der sterkst
sprekende eigenheden van den Belgischen kerkbouw geworden.
Met de vijftiende eeuw komen andere bijzonderheden zich hierbij voegen, maar
dan hebben zich ook sinds lang invloeden doen gelden, die ten slotte heel het karakter
der Belgische architectuur beheerschen, haar het wezenlijk eigen stempel geven, en
die niet in de kerkelijke, doch in de burgerlijke bouwkunst haar oorsprong vonden.
De beteekenis van België voor de middeleeuwsche beschaving ligt in zijn
gemeentewezen. De met de twaalfde eeuw begonnen opbloei der Belgische steden
beduidde voor de West-Europeesche wereld het ontstaan van de burgerlijke vrijheid,
en voor de bouwkunst de herleving van een, sinds den ondergang der Romeinsche
beschaving zoo goed als verdwenen, genre: den schoonen utiliteitsbouw.
Vlaanderen ging vooraan bij de vrijwording der steden, en het is dan ook in een
Vlaamsche stad, in Yperen, dat het eerste ‘burgerlijke’ bouwwerk van België ontstond,
bestemd om voor eeuwen een voorbeeld te blijven en nimmermeer te worden
geëvenaard.
Het bloeiend bedrijf der lakenbereiding te Yperen kreeg behoefte aan groote ruimten
voor de keuring, den handel en vooral den opslag van haar product. En de
gemeenschap, die aan dit bedrijf haar welvaart en haar vrijheid dankte, had tegelijk
een toren noodig om daarin de klok te hangen, die de burgers bijeen zou roepen, zoo
dikwijls de belangen van hun stad gemeenschappelijke beraadslaging of gezamenlijke
verdediging mochten vorderen. Plechtig werd het recht op zulk een klok aan de steden
toegestaan; men voelt de volle beteekenis van zulk privilege in de woorden, waarmede
Philippe Auguste in 1187 aan Doornik verklaarde: ‘vervolgens hebben wij ook aan
de mannen van Doornik bewilligd, dat zij een klok mogen hebben in hun
gemeenschap, op een geschikte plaats, o m t e l u i d e n n a a r h u n n e n w i l ,
v o o r d e z a k e n v a n d e s t a d ’. Zij was het symbool van de nieuwe vrijheid,
deze luiklok, en een stoere toren moest haar daarom hoog verheffen in de lucht, opdat
van verre de stad zichzelve deed herkennen. Maar er kon ook van den toren ver
worden uitgezien in den omtrek naar vijanden, die komen mochten, en in uitersten
nood, als vreemden de burgerij of oproerigen het stadsbestuur bedreigden, dan kon
de stevige toren nog een laatste toevlucht zijn. Zoo kreeg hij een naam die
‘toevluchtsoord’, of ‘beschutting der vrijheid’ beteekent: beffroi in het Fransch door tusschenkomst van een middeleeuwsch latijnsch berfredus aan het Duitsche
bercvrit (bergvrede) ontleend - en uit het Fransch vervlaamscht tot belfroot.
Een hal met belfroot dan, samenvatting van bedrijf en recht der nieuwgeboren
burgerij, was het program voor het eerste burgerlijke bouwwerk in België (afb. 1).
Op den eersten Maart van het jaar 1200 legde Boudewijn van Constantinopel, graaf
van Vlaanderen, met zijne vrouw Maria en den baljuw van de stad den eersten steen
voor dit monument, dat op voortreffelijke wijze vorm zou geven aan een geheel
nieuwe bouwgedachte. Het is wel niet in eens gebouwd, want alleen de toren en de
linkerhelft kwamen in 1230 gereed, terwijl de rechterhelft van 1285 tot 1304 werd
opgetrokken, maar het is zeker in éénen greep ontworpen.
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Al zijn de vormen reeds gothisch, van opzet is de hal nog romaansch: groepeerend
en niet ontledend gebouwd. Van de gothiek is er de sterke tegenstelling nog niet in
van dragende en gedragen deelen, de oplossing niet van den wand in een reeks van
pijlers, rhythmisch door vensters afgewisseld, en de nadruk valt daarom nog niet op
de omhoogstrevende lijn. Er is nog, niettegenstaande de talrijke doorbrekingen, sterk
en vast een
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wandgeheel behouden. De voortdurende herhaling zelf van de overboogde deur- en
vensteropeningen geeft aan deze rij van donkerdoende nissen min of meer de werking
van een fries, die - versterkt door de richting der bekronende kanteelen en nader
beklemd door de noklijn van het uitgestrekte dak - de horizontale tot dominant maakt.
Het is daarom, ongetwijfeld, dat de zeventig meter hooge toren zoo ongemeenen
indruk wekt: nu hij zoo vast op den grond staat geplant, stijgt hij in statige rust, en
zijn laag-gehouden spits, door de vier hoektorentjes stevigend begeleid, geeft hem
te meer dien wichtigen aard, die van zijn geheel bijzondere bestemming spreekt. Uit
de vaste gebondenheid aan zijn voetstuk maakt de toren zich langzaam los tot
zelfstandig bestaan, daar het steile dak van de hal hem maar geleidelijk vrij laat. De
prachtige samen-groei van hal en toren onthult te meer de geaardheid van den bouw,
want deze kunst van massa's groepeeren is bijzonder eigen aan het romaansch, en
wanneer wij dan ook de herkomst zoeken van het ontwerp, vinden wij die licht bij
den romaanschen kerkbouw - gedachtig b.v. aan de Doorniksche hoofdkerk en de
Engelsche kathedralen, met rechthoekigen toren op de kruising van middenschip en
dwarspand, of aan een monument als de Gross Sankt Martin te Keulen, waarbij een
overeenkomstig torensilhouet de wezensverwantschap te sterker doet spreken.
Maar al erkennen wij, dat de bouwmeester veel dankt aan de traditie, wij
bewonderen niet minder wat hij nieuws geschapen heeft: den geweldig langen wand
(het front meet 133.10 M.) bevredigend opgelost, zonder dat het verband tusschen
het uiterlijk en de innerlijke schikking ook maar ergens is verbroken. Het plan eischte
een toren en groote zalen, en de opbouw brengt dit tot volkomen uitdrukking: bij een
middenstuk van twaalf meter in het vierkant, waarop de toren staat, sluiten rechts en
links rechthoeken aan van ieder 60 bij 12 M. Gelijkstraats bevatten die de door een
rij van poorten overal gelijkelijk toegankelijke verkoopruimten, en op de verdieping
in elk der vleugels één reusachtige opslagzaal. Het
rhythme van dit
plan geeft de hoofdindeeling aan het front; voorsprongen eischt deze dispositie niet
en in overeenstemming daarmee is heel de wand in één enkel vlak gehouden. De
gelijkwaardigheid en inwendige eenheid van elk der beide vleugels is ook duidelijk
uitgedrukt door de onveranderde toepassing van dezelfde motieven: poorten en
vensters.
Het gevaar was groot, dat zoo veelvuldige herhaling den wand verbrokkelen zou
en eentonig maken, maar door een paar sterk sprekende horizontale lijnen snoerde
de bouwmeester alle openingen vast aaneen, en eentonigheid wist hij te ontgaan door
zijn fijn gevoel voor schaduwwerking. De zwarte gaten van de poorten geven aan
zijn wand een zwaar-donkeren voet, de vensterrij van de verdieping brengt een
lichtere schakeering in den bovenwand en het fijn-gedetailleerde boogfries onder de
kanteelen geeft aan de bekroning van den muur een weêr zachter speling van licht
en grijs.
Rodin heeft eens een Griekschen torso ‘une prodigieuse symphonie en blanc et
noir’ genoemd. En de wetenschap van het zwart en wit, waaraan de wand van dit
gebouw zijn boeienden eenvoud dankt, onthult ons wat een van de kenmerken der
Belgische architectuur zal blijken: den grooten invloed op haar uitgeöefend door den
beeldhouwer. Wij zullen in later eeuwen telkens beeldhouwer-architecten tegenkomen,
en het is daarom des te opmerkelijker, dat bij dit oudste burgerlijke bouwwerk, zoo
sober toch in zijn hoofdvormen, reeds een belangrijke plaats gelaten was voor de
beeldhouwkunst. Want tusschen de vensters van de verdieping zijn telkens nissen
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uitgespaard, bestemd om er statuen in te plaatsen, de beelden van Vlaamsche vorsten
en stellig ook wel van verdienstelijke Yperensche burgers Die er nu staan zijn alle
nieuw (1854-1875), want het republikeinsche Fransche leger, dat in 1793 de stad
bezette, ergerde zich aan de
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7. INTERIEUR DER STE GUDULE TE BRUSSEL.

‘tyrannen’, en sloeg de oude beelden stuk. Het is ook zeker, dat aanvankelijk maar
weinige beelden zijn geplaatst en aan den tijd werd overgelaten om de ledige vakken
te vullen, maar het blijft toch niet minder een feit, dat de oorspronkelijke ontwerper
een rijken sculpturalen tooi voor de volmaking van zijn werk heeft noodig gevonden....
Van het inwendige van de hal zijn alleen de groote bovenzalen niet verbouwd. Zij
waren voor opslagruimten bestemd en daarom uiterst sober behandeld. Tegen de
vlakke wanden (in de negentiende eeuw met historische tafereelen beschilderd) staan
op eenvoudige kraagsteenen de kloeke karbeelen, waarop de trekbalken van de
dakspanten rusten. Maar een stemming van plechtige feestelijkheid geven de grootsche
afmetingen aan deze zalen en het stoere balkenwerk van de wijd-gespannen open
kap, die ook constructief een meesterstuk is.
De benedenruimte, door zware zuilen in twee beuken gedeeld en met gemetselde
gewelven overkluisd, moet in haar eindelooze diepte een grandiozen indruk hebben
gemaakt, maar zij is nu voor allerlei bestemmingen ingericht, waartoe het inbouwen
van muren noodig was. Eenigszins een denkbeeld van wat zij geweest is kan de hal
van Leuven geven, die ik daarom hierbij afbeeld (zie afb. 2).
Het waren kooplieden, die deze grootsche hallen stichtten, en door aldus de
waardigheid te verkondigen van hun dagelijksch bedrijf, den opbloei mogelijk
maakten van een burgerlijke bouwkunst.
Want het voorbeeld van Yperen vond overal navolging, naar gelang in Brabantsche
en Vlaamsche steden handel en nijverheid tot ontwikkeling kwamen. Brugge heeft
zelfs een tweetal hallen bezeten, waarvan de
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grootste in 1789 is afgebroken. De kleinere, die toch nog 84 M. front heeft, werd
vóór 1248 gesticht (afb. 3). Haar aanleg komt met de Yperensche overeen, maar in
het zoo dikwijls door volksbewegingen ontroerde Brugge mocht de koophal niet zoo
opentoegankelijk zijn, en scheen voor den belfroot een weergang geen overdaad.
Het gebouw kreeg daardoor grimmiger aspect: een enkele poort leidde naar een
binnenhof, vanwaar men de halleruimte betrad. Het marktfront had overigens alleen
vensters op de verdieping, gelijkstraats een blinden muur, wiens koel, afwerend
gebaar eerst in het begin van de zestiende eeuw een vriendelijker houding kreeg,
toen men er poorten en vensters durfde maken. De belfroot, oorspronkelijk
opgetrokken tot den weergang, die nu den eersten trans vormt, kreeg in 1296 een
slanke verhooging, waarop in 1482 het achtkant kwam, met een rijzigen helm, zoodat
de geheele hoogte 107.50 M. bedroeg. Na een brand is de spits niet weêr hersteld,
maar ook zóó staat de toren toch wel buiten alle verhouding tot de hal, en had hij
niet zijn teekenachtig silhouet, en vertelde zijn telkens hooger steigeren ons niet van
een sympathieken burgertrots, wij zouden misschien niet zoo gretig ons zijn beeld
herinneren.
Na Brugge - in 1317 - kreeg Leuven

AFB.

8. INTERIEUR DER ST. GOMMARUSKERK TE LIER.

zijn hal; in 1340 werden in Mechelen de grondslagen gelegd voor een hal met belfroot,
die echter nooit voltooid is; Diest volgde in 1346, en ook Dendermonde stichtte nog
voor het einde der veertiende eeuw een lakenhal met klokkentoren, waarbij al spoedig
een nieuwe vleugel voor stadhuis werd aangebouwd. Behalve deze hallen bouwden
de steden vleesch- en broodhuizen, waaronder enkele van niet minder grootscheepsche
allure.
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Betrekkelijk eerst laat kwamen zij aan de stadhuizen toe. Evenals in Nederland,
behielpen zich ook in België de gemeentebesturen aanvankelijk met een huurhuis of
een paar vertrekken in hal of belfroot. Het rijke Brugge stichtte het eerst een
monumentaal stadhuis (afb. 4), waarvoor in 1376 de eerste steen werd gelegd. Het
toont in zijnen aanleg nog duidelijk den invloed van de koophal: langwerpige
rechthoek als het is, met de breedste zijde aan den openbaren weg, en gedekt door
een enkel zadeldak. Een duidelijk spreken van de horizontale lijn is nog het gevolg
daarvan, maar wij vinden hier ook een nieuw element, den blijkbaren nadruk op de
loodlijn. Men zie hoe de vensters van het gelijkstraatsch en de verdieping zijn
samengetrokken in een enkele rijzige nis, de tusschendammen slanker gemaakt door
de omhoogstevenende lijnen der beeldenparen met hun spitse baldakijnen, de hoeken
en middenpartij naar boven gerekt door ranke torentjes met steile helmen.
Maar men bepeinze ook hoe - zonder voorsprong nog in den plattegrond - er nu
toch ook levendige beweging is gekomen in het muurvlak, nu de diep omlijste
vensternissen wijken achter de tusschendammen, en de beelden, op versierde
draagkorven, vóór den muur staan. Hier heeft de beeldhouwer aan invloed gewonnen,
kreeg heel de wand het karakter van een groot relief.
Courajod heeft in een van zijn vruchtbare lessen Jan van Eyck ‘peintre de statues’
genoemd, om in een paar woorden samen te vatten hoeveel de Vlaamsche
schilderkunst aan de sculptuur te danken heeft. Men mag met niet minder recht
verklaren, dat het ook de beeldhouwers zijn geweest, die aan de Belgische architectuur
haar eigen karakter hebben gegeven. Wij zagen het in Yperen al aankomen in het
begin van de dertiende - wij zien het hier in Brugge bevestigd aan het eind van de
veertiende eeuw. En wat wij weten van het vroegtijdig bloeien der Belgische sculptuur
en van de groote beteekenis, die zij als zelfstandige kunst in de veertiende eeuw
bezeten heeft, kan deze waarnemingen helpen verklaren.
De aanwezigheid van voortreffelijke bergsteen in verschillende deelen van België
maakt op zichzelf het ontstaan van beeldhouwkunst waarschijnlijk. Maar monumenten,
als o.a. in Maastricht en Luik bewaard zijn, bewijzen, dat zij in de twaalfde eeuw al
een groote vlucht had genomen. Uit de buurt van Doornik, waar dat dof-zwarte
marmer, de ‘pierre noire de Tournai’, gevonden wordt, zijn reeds in het midden van
de dertiende eeuw beelden uitgevoerd naar Frankrijk, en voor de veertiende eeuw
bewijst het oeuvre zelf van den Henegouwschen meester André Beauneveu, dat het
geen pas ontloken kunst kan zijn geweest, die zoo rijpe werken voortbracht. Behalve
voor doopvonten, die al vroeg uit België naar Nederland en tot in Noord-Duitschland
zijn uitgevoerd, vonden de beeldhouwers talrijke opdrachten in grafmonumenten,
ware praalgestichten, als zij voor vorsten en bisschoppen waren bestemd, maar ook
nog van belang, wanneer het de zerken waren, met ingegroefde of half verheven
beelden versierd, zooals voorname edelen en aanzienlijke burgers ze voor hunne
grafsteden bestelden. Waar het materiaal voor het grijpen en aan werk geen gebrek
was, daar moesten de beeldhouwers wel floreeren.
Hoe hoog hun werk in aanzien stond, bewijst welsprekend het feit, dat de grootste
Vlaamsche schilders werden geroepen - en het niet beneden zich vonden - beelden
te polychromeeren: Rogier van der Weyden kleurde een steenen altaarretable voor
de Recollectenkerk in Brussel, en een zestal beelden van het Brugsche raadhuis werd
in 1433 beschilderd en verguld door Jan van Eyck. Zulke gegevens maken begrijpelijk,
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dat de beeldhouwkunst in België op de architectuur den grooten invloed kon winnen,
dien ik reeds aanwees, en waarvan wij telkens nieuwe blijken zullen vinden.
Het raadhuis van Brussel (afb. 5) geeft daar ook een overtuigend voorbeeld van.
Het is
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sterk gerestaureerd en er bestaat reden te betwijfelen of de rij van beelden, die tusschen
de vensters der eerste en tweede verdieping van den toren en den linkervleugel staan,
daar wel ooit geweest of zelfs bedoeld zijn. Maar ook al denken wij ons een soberder
oplossing, zooals de rechtervleugel die te zien geeft, dan blijft het toch niet minder
waar, dat deze gevel een sterk sculpturaal karakter draagt. Nog meer dan de façade
van het Brugsche raadhuis ziet deze wand er uit als geboetseerd, nu de smalle dammen
tusschen de vensters als muurpijlers naar voren treden, de vensternissen in verdiepte
velden zijn geplaatst, en om alle bogen verheven lijsten gelegd, met hogels en
kruisbloemen beladen.

AFB. 9. KATHEDRAAL TE ANTWERPEN, GEZIEN UIT HET MIDDENSCHIP NAAR DE ZUIDELIJKE ZIJBEUKEN.

Opmerkelijk is, dat in den hoofdvorm duidelijk de invloed van de koophal te
herkennen valt; men zou dit raadhuis een in gothischen trant getransponeerde hal
van Yperen willen noemen, en gevoelt - deze verwantschap eenmaal gezien - te
dieper, dat de over zetting niet enkel winst gaf, want de samenhang van dwarsbouw
en toren, in Yperen zoo bewonderenswaardig, is hier stellig losser geworden, en
hoewel dit front slechts 80 M. breed is, toont het lang niet de rust, die bij den zooveel
uitgestrekteren hallegevel bewaard bleef. Het sterke verticalisme werkt verbrokkelend
en de 114 M. hooge toren, opengewerkt en geëlanceerd als hij is, schijnt in zijn
bovenbouw, hoe mooi ook op zichzelf, te spichtig en te speelsch. De overgang van
vier- tot achtkant is niet aannemelijk gemaakt, Daarentegen blijkt het prachtig
poortmotief der hal, omgezet in een voorgebouwde galerij, die een doorloopend
balcon draagt, ook hier een krachtig-donkeren sokkel te leveren, waarmeê het gebouw
vast op den grond staat.
Wij leeren hier een tweede eigenschap van de Belgische architectuur waardeeren:
haar vasthoudendheid aan de traditie. Wat intusschen bij de beoordeeling van dit
raadhuis niet uit het oog dient te worden verloren, is, dat het niet ‘aus einem Guss’
ontstond: de linkerhelft werd in 1402 begonnen, de rechter eerst in 1443, en de
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bovenbouw van den toren, ontworpen door Jan van Ruusbroec, dagteekent uit de
jaren 1448 tot '54.
Blijkbaar het werk van ééne gedachte is het Leuvensche raadhuis (afb. 6), waarvoor
in 1447 de eerste steen werd gelegd. De bouwmeester ervan was Matthijs de Laeyens.
Men moet dit geheel uit witte steen gekapte raadhuis als een blank wonder op zijn
plaats zien staan, om te doorvoelen hoezeer het thuis hoort in het land, waar een
eeuw later de kunst van kantmaken zoo snelle vlucht
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10. INTERIEUR DER ST. JACOBSKERK TE LUIK.

nam. Men raakt dan ook wel opgetogen over dit betrekkelijk klein gebouw - het front
heeft 33 M. breedte -, dat allereerst aan een reliekschrijn denken doet, en men
bewondert wel gretig de evenwichtigheid ervan en de sierlijke detailleering. Maar
men ontkomt toch ook niet aan den twijfel, of de wand niet al te veel maar een
voorwendsel werd om beeldhouwwerk ten toon te stellen, en vindt hier dan eene
aanduiding, dat de Belgische architectuur geneigd is het monumentale prijs te geven
voor het decoratieve.
Stylistisch hoort dit raadhuis tot den nabloei van de gothiek, en met alle
epigonenwerk heeft het dit gemeen, dat veel wat in de vroegere kunst een stellige
bedoeling had, hier is verworden tot een tamelijk leêgen vorm. De kam van
kruisbloemen, die de nok van het dak der hal van Yperen bekroont, is een verfijning
van de al te krasse lijn, waarmede anders het silhouet zich af zou schrijven van de
lucht. Maar op de schuine gevelkanten van het Leuvensch raadhuis heeft de
opengewerkte traceering deze waarde niet. En sinds de bouwmeester begreep, dat
een weergang met kanteelen bij de rijk versierde wanden slecht zou voegen, en dus
aan een open borstwering als bekroning terecht de voorkeur gaf, treft het ons als
onlogisch, dat hij toch den omtrek der kanteelen aanhield.
Heel de versiering is onuitputtelijk van vinding en als virtuozenstuk wel te
waardeeren, maar er ligt toch voor ons koeler dan het Belgische gemoed een overdaad
in, waar wij de prachtlievendheid in herkennen van den ietwat uitbundigen
Zuid-Nederlander, die ook van pralende optochten houdt, fel van kleur en van muziek.
Wij zagen aan deze enkele voorbeelden hoe in de burgerlijke architectuur van België
zich een eigen karakter ontwikkelde, gekenmerkt door gehechtheid aan de traditie,
grooten invloed van de beeldhouwkunst en een sterke neiging naar het decoratieve.
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Wat deze eigen stijl is gaan beteekenen voor de kerkelijke bouwkunst komt
duidelijk aan den dag, wanneer men gebouwen, die
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nog sterk het Fransche karakter vertoonen, als de St. Maarten te Yperen of de
Brusselsche Ste Gudule, met andere vergelijkt, in den landseigenen geest ontworpen.
Het choor der Ste Gudule is uit de dertiende eeuw; van haar middenschip dagteekent
de onderbouw uit de veertiende eeuw, de bovenbouw - vensters en gewelven - uit
de vijftiende. Sober en ernstig is dit middenschip (afb. 7), waar het koele grijs van
de steen in maar enkele partijen geschaduwd is: door het beeldhouwwerk aan de
kapitelen, de profileering der scheibogen en het wijkende plan van den triforium-wand.
De zuilen staan op ronde voeten, die geleidelijk overgaan in een basement, de muren
om de scheibogen zijn vlak gelaten en de triforium-gang is naar binnen toe door
eenvoudige rechte stijlen afgesloten. Het schip is overkluisd door vierdeelige
kruisgewelven, van vroeger-gothische alleen onderscheiden door de kantige
profileering van hunne ribben.
De kerk van Lier (afb. 8) vertoont een ander beeld. Haar oudste deel, het in 1443
voltooide schip, bezit in hoofdzaak nog den eenvoud der Ste Gudule, maar toch
rusten de zuilen nu al op hooge en achtkante voeten en is het triforium veel rijker
behandeld: de stijlen staan op een met beeldhouwwerk versierde lijst en zijn door
levendige traceeringen verbonden. Het choor, van 1445 tot 1515 door Herman en
Dominicus de Waghemakere - vader en zoon - gebouwd, vertoont een verdere
ontwikkeling: nu zijn om de scheibogen lijsten gelegd, in relief, en de wandvlakken
daaromheen geheel gerimpeld met geometrische traceeringen.
Een nieuwe verandering toont de grootste der Belgische kerken, de kathedraal van
Antwerpen (afb. 9), waarvan het choor na het

AFB.

11. ST. ROMBOUTSKERK TE MECHELEN.

midden der veertiende eeuw is begonnen, maar het schip eerst aan het eind der
vijftiende gereed gekomen. Hier heeft de lust voor het gegolfde vlak niet alleen de
wanden, maar ook hunne dragers vervormd: geen zuilen zijn het, die de bogen torsen,
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maar rijk-gelede pijlers, welker afwisseling van rondstaaf, hol en schuinen kant door
het basement heen tot in het voetstuk is doorgetrokken1). Het is een logische gedachte,

1) De voetstukken zijn vroeger hooger geweest en tengevolge der geleidelijke verhooging van
het niveau van den kerkvloer grootendeels daaronder geraakt De proportie der kerk heeft
hierdoor kennelijk geleden. Het prachtige interieur van de St. Pieterskerk te Leuven toont
beter het voortreffelijk gevoel voor verhoudingen van de Brabantsche bouwmeesters.
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die dezen vorm aangaf: de profileering van gordels en ribben der gewelven is in
rijzige kolonnetten voortgezet tot op den grond en samengevoegd met de moulures
van de bogen, zonder onderbreking door een kapiteel. In de hooge middenbeuk staan
wel is waar de gewelfribben nog op kleine kapiteelen, maar in de zijbeuken ontbreken
die, en ontvouwen zich de gewelven uit de pijlers als een waaier uit zijn knoop. De
richeling van de wanden, door hunne versiering met slanke muurspijlen, is met
vullend maaswerk tot levendiger schaduwteekening gebracht en de vermenigvuldiging
van omhoogstrevende lijnen voor al te sterk verticalisme bewaard door de strak
getrokken horizontaal van de borstwering voor het triforium, die staat op een met
verheven lofwerk nog verdonkerde lijst.

AFB.

12. BEKRONING VAN DEN TOREN DER KATHEDRAAL TE ANTWERPEN.

Hoeveel de kijk van den beeldhouwer tot deze architectuur heeft bijgedragen is
duidelijk. Maar om zich geheel diens aandeel in haar aspect goed voor te stellen,
heeft men toch vooral aan de meubeling van het interieur te denken, met die rijke
tribune tusschen schip en choor - het oksaal of jubé, zooals de afbeelding der kerk
van Lier er een te zien geeft -, het in torenvorm hoog opgetrokken sacramentshuis,
en dan de houtsculptuur van choorbanken en altaren. Dan herkent men weer den tijd,
waarin de bouwmeesters steen- of beeldhouwer waren en vindt in dit feit zelf een
van de redenen voor de snelle verbreiding van hun eigenaardigen trant. Want de
bergsteen werd in den regel aan de groeve bewerkt, en met het materiaal kwam dus
naar alle streken van het land, uit de carrières, de vorm, die daar in zwang was. Zoo
werd de Brabantsche stijl op wagen en schip niet alleen door heel België gedragen,
maar
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ook naar Nederland en zelfs naar Frankrijk gebracht. De rijkste en volledigst
doorgevoerde kerken in Brabantsche gothiek staan niet in België, maar te 's
Hertogenbosch en te Brou.
Bij de voorkeur voor weelderige vormgeving, die de Belgische bouwmeesters
kenmerkt, is het dubbel merkwaardig, dat zij in hunne gewelfconstructie zich door
groote soberheid onderscheiden. Terwijl in Frankrijk al in de veertiende eeuw het
strenge kruisgewelf begint plaats te maken voor de speelscher vormen van net- en
stergewelf, heeft zijne gehechtheid aan de traditie den Belg aan het kruisgewelf doen
vasthouden.

AFB.

13. SCHIPPERSGILDEHUIS TE GENT.

Eerst tegen het eind der vijftiende eeuw worden de diagonaalribben vervangen door
het vertakte ribbensysteem, in den vorm van een net of een ster. Een voorbeeld
daarvan, hetwelk - dunkt mij - doet zien, dat deze overkluizing bij de veelvuldige
geleding van pijlers en wanden zich bijzonder goed aansluit, geeft o.a. de St.
Jacobskerk te Luik (afb. 10), die in hoofdzaak tusschen 1515 en 1538 gebouwd is.
De zin tot versiering uit zich hier sprekend in het zwie rig ornament, dat de scheibogen
omgeeft en vooral in den open-gewerkten geschulpten rand, waarmede, als met een
kanten boordsel, de binnenzijde dier bogen is afgezet.
Zijn beeldhouwersoog stelde den architect in staat tot een optisch meesterstukje
in de behandeling van het triforium. De zwarte schaduw doet vermoeden, dat zich
achter de geajoureerde borstwering de gebruikelijke triforiumgang bevindt. In
werkelijkheid is er tusschen de deklijst
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van de balustrade en den muur niet meer dan acht centimeters ruimte, maar door
nissen in den muur te sparen, wist de bouwmeester een illusie van diepte, een krachtig
zwart, op den wand te brengen, waardoor alweer de horizontale werking van het
triforium versterkt en het verticalisme van den op bouw op gelukkige manier wordt
onderbroken.
Uitwendig onderscheiden zich de Belgische kerken door haar wonderbare torens,
waarvan de meeste rompen gebleven zijn, omdat het eindelooze werk van hunnen
bouw nooit tot een eind kwam. Het geeft hun te sterker sculpturaal karakter, want
men denkt bij zulk een torso aan een bouwwerk niet meer, men voelt er geen vier
wanden in, van kleine blokken opgestapeld, maar eer een enkelen pyloon, uit een
steenblok als een berg gehouwen.

AFB.

14. ROEPSTOEL VAN HET STADHUIS TE GENT. (HIER GESCHIEDDEN DE AFKONDIGINGEN).

Het mooiste dunkt mij de Mechelsche toren (afb. 11), maar de gedachte is bij alle
dezelfde: het samenspel van kantig verlichte reliefpartijen met de donkere banen van
wijkende vlakken. Tusschen de haaks op elkander gestelde beeren schuilt er een
schaduw op de hoeken, en elke wand, door de contreforten omsloten, is nog weêr
uitgediept in nissen met een dam er tusschen, die op zijne beurt relief krijgt van een
lichtere middenbeer. Boven doen de galmgaten nog donkerder dan de spaarvelden
beneden. Maar de omvang is hier afgenomen, voorbereidend op de spits.
Details moge men bekijken op de afbeelding van den Antwerpschen toren (afb.
12) - die fijne bijzonderheden, waarmeê de ervaren bouwmeester zoo goed wist te
temperen wat er al te snel mocht zijn in het naar boven streven van zooveel
evenwijdige lijnen. In de lui-vensters der klokkenkamer zorgden een onderbreking
van de spijlen en de galmborden zelf daar voldoende voor, in de opengewerkte nissen
van de verdieping daaronder, liet hij uit de spijlen takjes groeien, die elkander
ontmoeten en kielbogen vormen, welker gedruktheid de rijzigheid matigt.
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Prachtig is de toren tot een eind gebracht, zóó mooi dat deze oplossing-zelf de
beste weerlegging geeft aan de legende, dat de toren met nog een verdieping meer
zou zijn
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ontworpen. Hij zou dan stellig te hoog, hij zou gerekt geworden zijn. Naar oud en
beproefd recept heeft Dominicus de Waghemakere, toen hij in 1502 zijnen vader
opvolgde en den toren te voltooien kreeg1), op den vierkanten onderbouw, die toen
gereed was, een open achtkant gezet, als overgang naar de kegelvormige spits. De
sprong van vier- tot achtkant heeft bezwaren, die wij opmerkten bij den toren van
het Brusselsche stadhuis: het sterk verlies aan omvang verbreekt allicht den
samenhang van het geheel. De Wa ghemakere heeft daarom het achtkant zoo groot
beschreven als maar kon, en door geen der zijden ervan parallel te plaatsen aan de
wanden van het vierkant, de volume-vermindering zoo geleidelijk mogelijk laten
gebeuren. Hooge pijlers, met opengewerkte bogen aan het achthoekig deel verbonden,
schieten op uit de hoeken van het vierkant, en hun krachtige omvatting vergoedt voor
het oog het verlies aan massa.

AFB.

15. DÉTAIL VAN EEN DER ZIJGEVELS VAN HET STADHUIS TE OUDENAARDE.

Op dit achtkant rust de spits, die uit een overhoeks gesteld vierkant bestaat,
bekroond door lage octogonen, welker assen ten opzichte van elkander gewenteld
zijn, zoodat altijd boven het midden van een lageren wand zich de hoekrib van een
hoogeren bevindt. En ook bij al deze verjongingen zijn het telkens door luchtbogen
aan de ribben geschakelde pijlers, die de afneming van den omvang weer aanvullen.
In het gemouvementeerde van deze spits, dat beter voor de goudsmids-kleinkunst
van een monstrans dan voor het stapelwerk van steen-architectuur te passen schijnt,
herkent men licht de liefde voor decoratieven zwier, dien wij al opmerkten aan het
Leuvensche raadhuis. Grootsch, monumentaal is de oplossing niet, maar geslaagd
is zij zeker, en ik voel in dit bewegelijk sterven van den toren - om een vertaling te
1) De gewoonlijk aan Appelmans toegeschreven toren is inderdaad door anderen gebouwd.
Toen in 1474 Herman de Waghemakere meester Jan Tak opvolgde, stond alleen de onderbouw
tot den eersten omgang. Herman voltooide het rechthoekig deel, en zijn zoon Dominicus
begon in 1502 aan het achtkant.
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beproeven van het teekenende Fransche ‘amortissement’ - in dit samenbrengen in
klein bestek van den grootsten vormenrijkdom, waarover een bouwmeester beschikt,
een poging, verwant aan die van den componist, die al de klanken van zijn orkest
nog eens laat samenklinken, vóór zijn finale eindigt.
In 1518 kwam deze toren gereed, een
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meesterstuk van de Belgische gothiek, die hier wel al de verfijning, maar nog niets
van de vermoeidheid heeft van een kunst op haar einde. Zij werd dan ook bij allerlei
nieuwe stichtingen nog trouw gevolgd. Toen Gent in 1517 tot den bouw van een
nieuw stadhuis besloot, werd dit, nadat andere plannen waren afgekeurd, door De
Waghemakere en Rombout Keldermans in gothischen geest ontworpen. Men heeft
van 1518 tot 1535 eraan gebouwd, doch slechts een klein gedeelte gereed gekregen
en in het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw daarbij
vergrootingen gemaakt in klassieken trant. Het gothische ontwerp is over-rijk, maar
in de detailleering toont De Waghemakere zich wel den meester in vormontwikkeling,
die de Antwerpsche torenspits modelleerde. De prachtige roepstoel van het raadhuis
(afb. 14) geeft hem te bewonderen in al zijn kracht.
Keldermans-alleen bouwde in 1519 het gildehuis voor de vischkoopers in
Mechelen, waar, in het ornament, de renaissance al meêspreekt, maar nog in 1531
werd in Gent een schippershuis (afb. 13) gebouwd, geheel gothiek, en ook zóó zeer
als beeldhouwwerk behandeld, dat zelfs de geveltop - toch uit het motief van den
trapgevel ontwikkeld - met zijn golvenden en doorbroken contour en zijne levendige
reliefpartijen, het karakter van boetseerwerk kreeg.
En ongetwijfeld het mooiste onder de gothische stadhuizen van België werd van
1527 tot 1530 in Oudenaarde gebouwd (afb. 15 en buiten-tekstplaat). Men kent als
den ontwerper den Brusselschen stadsarchitect Jan van Pede, en het gebouw bevestigt
diens auteurschap, want met het Brusselsche raadhuis heeft het veel g meen. Maar
Van Pede heeft toch blijkbaar de opdracht opnieuw en ampel overwogen, en zoovele
veranderingen als hij maakte waren even vele verbeteringen. Zijn program was in
zooverre gemakkelijker, dat hij met een front van 25 M. breedte kon volstaan. Toch
bleef ook hier de verbinding van gebouw en toren een probleem, en juist dit is in
Oudenaarde gelukkiger opgelost dan bij het Brusselsche voorbeeld. Door den grooter
voorsprong kwam de toren solieder op den grond te staan, en de behandeling van
zijn hoofdingang als voortzetting der bogenrij langs beide vleugels houdt hem toch
mooier gebonden aan het geheel. Maar vooral van een vruchtbare gedachte zijn de
slanke dakvensters in de middenas van elk der vleugels, als rhythmische begeleiders
van den toren, en bemiddelaars ook tusschen de hoogte- en breedterichting.
De wand is menigvuldiger gerimpeld dan die te Brussel, meer met mate toch dan
bij het Leuvensche stadhuis; de toren, hoewel wat gedrongen, vindt een prachtig eind
in de open kroon, waarop een vaandrig met de stadsbanier; de detailleering toont al
de verscheidenheid van een vindingrijken geest. Zoo resumeert dit laat gebouw nog
eens uitstekend al de deugden van de reeds zoo oude kunst.
Maar een nieuwe kunst is er toch ook op een eereplaats tentoon gesteld, want de
pinakels, die opschieten uit de dakvenstergevels, heffen triomfant in de lucht vergulde,
bronzen kinderfiguurtjes, die zuivere renaissance-werken zijn.
Het min of meer naakte kindje heeft ook de gothiek herhaaldelijk gemodeleerd,
maar of 't het Christuskindje was aan de borst van de Madonna, het paar engeltjes
van de Mariakroning, of het ornamentale cherubijntje, dat zoo dikwijls een spreukband
houdt - het werd vooral om wat het voorstelde gemaakt, en niet uit lust in het malsche
modelé. De renaissance vond in het mollige kinderlijfje een louter plastische
verrukking, en in het jonge leven zeker ook een vreugde om het leven-zelf. Het is
stellig geen toeval, dat het eerste renaissance-motief in de Vlaamsche schilderkunst
een naakt kindje, een putto, was, door Memlinck als ornament gebruikt, maar blijkbaar
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naar de natuur geschilderd, en dat de beeldhouwers, die nu eenmaal de Belgische
architectuur beheerschen, met hetzelfde gegeven hebben getuigd, dat een nieuwe
geest in hen ontwaakt was.
(Wordt vervolgd).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

21

DE BOERENWONING MET DE ZWIJNEN.

(5)

Het etswerk van Adriaan van Ostade,
door dr. N.G. van Huffel.
Vijftig in getal zijn de etsen van Adriaan van Ostade, den Haarlemschen schilder,
den rustigen beschouwer van het boerenleven in het midden der 17e eeuw.
Het is alsof de etsen de wedergave in koperdruk vormen van één enkel schetsboek,
door den meester tijdens een zomerverblijf in een dorp volgekrabbeld.
Men moet die fijne prentjes niet leggen in de volgorde waarin ze zijn geëtst, want
uit den aard der zaak houdt deze volgorde geen verband met de wijze waarop het
schetsboek is ontstaan.
De schilder wil zich eens verpoozen, het paneel of 't doek, waaraan hij bezig is,
heeft hem te veel ingespannen, hij zoekt naar rust door afwisseling, neemt schetsboek
en etsnaald, voorziet de gepolijste koperplaat van de beschuttende vernislaag, en laat
de fijne punt in de beroete grond spelen, naar het voorbeeld van een der krabbels,
die bij 't doorbladeren van de schetsen het meest hem aantrok.
In glinsterende koperlijntjes komen de figuren, de boertjes en boerinnetjes, te
voorschijn, en het bijtende zuur legt ze vast,
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DE SCHILDER IN ZIJN ATELIER.

(50)
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groeft ze op behoorlijke diepte in de koperplaat.

DE WAARD OVER DE ONDERDEUR LEUNENDE.

(7)

De vernis wordt afgewasschen, de plaat wordt eens proefgewijze afgedrukt,
ruwheden worden weggepoetst, de droge naald schetst luchtig bij, wat nog ontbreekt,
en de ets is geboren, h e t k i n d j e m e t d e p o p , h e t g e b e d v o o r d e n
m a a l t i j d , d e k e r m i s , d e s c h o e n l a p p e r . Zoo brengt de kunstenaar
geleidelijk de krabbels uit het schetsboek over op de blanke koperplaten, die zijne
leerjongens voor hem gepolijst hebben, de gemakkelijk in lijn te brengen
voorstellingen het eerst behandelende, om, naarmate de hand die de etsnaald voert
vaardiger wordt, ook de moeilijkste tafereelen uit te beelden; totdat ten slotte de oude
dag het oog verzwakt, en de hand doet beven, de hand die nog slechts bij uitzondering
een ets te voorschijn zal tooveren, tot eindelijk het getal 50 vol is, en de meester voor
goed naald en plaat ter zijde legt.
Ostade was 69 jaren oud, toen de laatste zijner etsen die een datum droegen
verscheen; in 1685 nam de dood hem weg, 75 jaren oud.
Naast, den veelzijdigen Rembrandt staat Ostade met zijn etswerk als ware deze
schepping het resultaat van eene gezellige levenstaak, die hij zich had opgelegd, een
dagboek in beeld van eene zomervacantie, die hem in de herinnering zijner jeugd
steeds dierbaar was gebleven.
Als Ostade over den landweg gaat en stad noch dorp meer zichtbaar is, de lucht
is frisch en klaar, de morgenzon staat nog laag, dan komt hij langs een vliet, waarover
een hoog bruggetje is geslagen, bruggehoofden van stevige balken, vereend door
ruwe palen, belegd met planken.
Tegen de schuin oploopende treeplank, zijn vader en zoon opgeklauterd, en ze
staan nu op het bruggetje te visschen, het jongetje met een breedgeranden hoed op,
de emmer om de vangst in te doen in de linkerhand, beiden in spanning turende naar
den dobber, die na enkele korte duikingen ineens weg zal schieten, om snel weer te
verschijnen in breeden zwaai, gevolgd door het spartelend baarsje.
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De baars gaat in den emmer, Ostade kijkt nog even hoe 't nieuwe aas aan den angel
wordt gehecht, en hij loopt door. Alles ademt de heerlijke zomermorgen, in 't liefelijk
landschap langs het frissche water, en zoo schrijdt hij gelijkmatig voort, onder het
lommer der boomen die aan den oever staan.
Een landlooper, een vieze vent, met ongunstig uiterlijk, kijkt hem uitdagend aan,
en doet hem de schreden versnellen, terwijl hij zich houdt alsof hij het verdacht
individu niet ziet, den vagebond die hem blijft nagluren, om eindelijk weer door te
sloffen.
Een oude boer, geleund op zijn stok, dien hij tegenkomt, boezemt minder onrust
in. Inmiddels stijgt de zon, en de weg is nog
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HET NIEUWE LIED.

(17)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

25
lang, maar gelukkig is er eene woning in 't zicht, een aardig landhuisje, met een
leiboom die een der vensters overschaduwt.
En als hij naderkomt, ziet onze reiziger een vrouwtje voor de deur zitten, en blij,
eens iemand te kunnen aanspreken, gaat hij naar haar toe.
De kippetjes pikken de gerstekorrels op, het zonnetje is al aardig warm, de
schaduwen zijn diep, de kleuren helder, Ostade geniet, en zal 't bij schets en ets niet
laten.
Die heerlijkheid van de kleurengamma der groen getinte ruitjes in 't bruine hout
der kozijnen, de violette rok van 't vrouwtje met de kleurige omslagdoek, het teere
rose der baksteen, tusschen 't loover van den leiboom, zal hem altijd weer naar 't
penseel doen grijpen, en 't aanschijn geven aan tal van doeken en aan die onvolprezen
aquarellen in vlakke toetsen gewasschen.

DE BOER DIE AFREKENT IN DE HERBERG.

(8)

Ostade heeft wat gerust en geschetst, en wandelt verder in de huivende
zonnestraling van den vredigen zomermorgen, vervuld van 't teere lijnenspel der
landouwen, dat zich in zijn brein als onverslijtbare etsen vastlegt, en zoo nadert hij
een dorp.
Zal hij er vertoeven? Hij weet 't nog niet, zijn schetsboek telt reeds menigen krabbel,
terwijl des morgens de bladen nog maagdelijk waren.
In fellen schijn brandt nu de zon op 't luie zwijn, dat ligt te ronken naast zijn kot,
voor 't oude huis, waar de vrouw zit te spinnen, babbelende met den man die naast
haar staat, terwijl het kindje aan hare voeten zit te spelen. De merel klatert luide in
zijn manden kooi. Een vredig tafereel in de schaduw van den lichtbundel die langs
de muren scheert. Ostade is geboeid door de prachtige lichtverdeeling, en de
teekenstift gaat uitvoerig aan den gang, zoodat hij niet eens bemerkt, dat er iemand
achter hem is gaan staan, en zijn werk begluurt.
Dat is de schoenlapper met zijn schootsvel voor.
Hij is eens even er uit gewipt, om een buurpraatje te gaan houden, en een kanne
bier te drinken, en glimlachend kijkt hij over de schouders van den teekenaar, om
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straks met zijn vriend te gaan lachen, om den man die een varkenskot uitteekent.
Ostade nadert een herberg.
De waard hangt over de onderdeur te luiwammesen, het kannetje boven de deurpost
opgehangen, vertelt dat er goed bier te koop is, Ostade laat de gelegenheid om op 't
heetst van den dag zijn keel te laven niet voorbij gaan, nog minder die geboden kans
om met de teekenstift dat typische portiekje vast te leggen.
Als hij binnentreedt, twee trapjes af, doet de waard de bovendeur weer dicht om
de zengende zonnestralen, die nu den weg doen brokkelen, en de deur en
raamkozijnen, als dreigden ze te gaan
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DE SCHOENLAPPER IN ZIJN POTHUIS.

(15)

branden, doen stralen, buiten te sluiten.
In de duistere ruimte is 't koel, al is 't haardvuur niet geheel gedoofd. Bij den
grooten schouw in 't weinige licht van een venster met dikke ruitjes in lood gevat,
zitten zes boeren.
Hij bestudeert ze aandachtig terwijl hij wat brood en kaas nuttigt bij 't kannetje
bier, dat hem na de lange wandeling van den morgen de ontspanning en de rust
brengt.
Van uit zijn hoekje, geniet hij van de typische koppen der ruwe klanten, die een
rustpooze nauwelijks van noode schijnen te hebben, en wier levendig gesprek niet
getemperd wordt door de loomheid van den middag in het halfdonker van 't vertrek.
De vloer is gestampt van klei met groote keien, en hier en daar belegd met planken,
de stoeltjes zijn laag, met matten zitting.
Naast de schouw hangt de kraak, en daarop staat de bijbel met de koperen sloten,
aan den anderen kant hangt een groote lantaarn en een haspel.
Een der boeren pikt een kooltje uit het haardvuur om zijn pijpje aan te steken, in
een ander groepje gaat 't levendig toe, daar zit de welgedane slager op een tonnetje
en luistert naar 't verhaal, dat lachende van pret een andere vriend hem doet, natuurlijk
een avontuur, een streek, die in de verbeelding steeds aangroeiend den held voor
langen tijd stof tot spreken zal geven.
Een der boeren staat op, de waakzame waardin zet de bovendeur even open om
beter te kunnen zien bij het afrekenen, en nu valt de volle stralenbundel op deze twee,
langs de groep bij de schouw, een lichtplas op den vloer.
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DE BRILLEMAN.

(23)
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Als Ostade wat gerust heeft en de middagzon niet meer zoo fel en strak den weg
verzengt gaat hij 't dorp verder in, en vindt een propere herberg, beter dan waar hij
eerst vertoefde, tegenover den bakker op het kerkpleintje.
De avond valt, de nacht breekt aan, de rust valt als een sluier.
Als hij goed geslapen heeft en 't toeteren op een horen hem wekt, dan springt hij
op en 't venster openend om de heerlijke morgenlucht te laten inwuiven, ziet hij aan
den overkant den bakker met blozende wangen op den koehoren blazende, ten teeken
dat de versche bollen gereed zijn.
Naast hem is de schoenmaker reeds bezig in zijn pothuis, en als Ostade later in
den middag terug komt, na uitvoerige studies te hebben gemaakt, dan ligt het hondje
van den schoenmaker te slapen op een dekentje, in de zon, op het schuine afdakje
van het pothuis.

TRIKTRAK IN DE HERBERG.

DE SCHOOL.

(25)

(19)
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Een wingerd siert het aardige huisje, dat goed onderhouden is, de bezem staat naast
het pothuis, en de boender ligt op de pomp, alles ziet er proper uit.
Een stevige vent zit op een krukje, een pijpje rookend te wachten tot zijn schoen
hersteld is, waarmede de lapper bezig is, en hij volgt met aandacht de beweging van
den els.
Als straks de avondschemer hem den arbeid doet staken, zoo klept de schoenmaker
het tafeltje waaraan hij zat te werken naar boven toe, het spielatje wordt weggenomen,
zoodat ook het bovenste luikje dat als zonnescherm diende, dicht klept, en het pothuis
is gesloten. Hij loopt het kerkpleintje over, naar de herberg waar des avonds het
laatste nieuws wordt voorgelezen.
In de verte ziet hij al een der getrouwe stamgasten in 't venster geleund, glimlachend
genietende van een lustig troepje kinderen dat aan 't ravotten is. De meester van 't
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dorp is er ook al, en als eindelijk iemand met het laatste nieuws binnenkomt, dan
luisteren allen aandachtig.
Er is een spotvers bij, de ramen worden opengeslagen, en terwijl de een met de
kaars bijlicht, zingt de ander het nieuwe lied voor de buitenstaanders, en de vroolijke
bende binnen volgt met glundere gezichten hoe het nieuwe refrein inslaat.
Zoo volgt de eene dag op den anderen, zonder emoties, maar ieder uur brengt den
fijngevoelenden observator Ostade een nieuwe regel in dit dorps verhaal zonder
intrigue.
Des morgens zijn al de boeren op 't land, de huisvrouw gaat inkoopen doen met
de hengselmand aan den arm, en staat te praten, voor het wijnhuis, waar de krans
uithangt, 't gesprek kan lang duren want niemand heeft haast.

DE POP.

(28)

Ostade kijkt door het venster van een oud kloosterachtig gebouwtje naast de kerk,
en ziet den meester bezig de kinderen het lezen te leeren, gezeten voor een schot van
ruwe planken dat de holle ruimte wat breekt.
Daar zit hij in een leunstoel van halfrond gebogen spijlen, achter hem hangt een
der prenten die in beeld en dichtmaat de heldendaden van Tromp verkondigen, het
lied dat hij gisterenavond voordroeg, toen hij onder 't genot van een kanne bier in
betere stemming was dan nu.
Gelukkig, de plak hangt rustig tegen den muur, 't zal wel losloopen; al kijkt hij
wat zuur.
Klein zusje is nog te jong om school te gaan, moeder tilt het lieve kindje over de
onderdeur in de armen van klein buurvrouwtje die al van school af is, de school gaat
uit, de kinderen gaan kersen koopen aan een stalletje, de vrouwtjes babbelen maar
door, het voorschoot nu gevuld met den ingekochten voorraad.
Alles ademt rust en gezelligheid; de schoenmaker laat zijne messen eens slijpen,
de scheeresliep draait den steen met de treeplank, terwijl het water uit 't haringtonnetje
sijpelt om den steen vochtig te houden.
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Grootmoeder koopt een nieuwe bril in hoornen montuur, groote ronde glazen,
waarmede zij er uitziet als een katuil. De brilleman verkoopt ook veters en allerhande
snuisterijen, die den kleinen jongen die om boodschappen is uitgestuurd, begeerig
doen kijken.
Des avonds in de stille klare lucht is 't leven in de dorpsstraat al even vredig.
In de herbergen staan de ramen wijd open na den warmen zomerdag, de boeren
spelen triktrak en zitten op hun gemak voor 't raam of buiten voor de deur te luisteren
naar den doedelzakspeler en den kleinen trommelslager waarvoor zij 't spel een
oogen-
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blik in den steek laten en die de kinderen doen aansnellen.
De huisvader kijkt glimlachend naar de dolle pret van klein zusje, dat de pop wil
grijpen die moeder spelenderwijze terugtrekt, een harlekijn met ruw gesneden houten
kop.

HET GEBED.

(30)

De oude gebochelde violist, beproeft elders zijn geluk, in een eenzaam hoekje
achter de kerk, bij den put, waar de landman zijn laatste pijpje rookt en den jongen,
die anders niet gemakkelijk naar huis is te lokken, met zijn hoepel doet aanhollen.
Moeder vindt het gebochelde kereltje maar half; een medelijdende spotlach ligt
op beider trekken, zoo van man als van vrouw.
Het uur van den avondmaaltijd nadert, de papschotel staat gereed, de deur wordt
gesloten en de handen worden gevouwen voor 't gebed; ‘en alles verwekt eerbied;
hoewel de compositie eenvoudig en laag is’ zooals Cornelis Ploos van Amstel in
zijne merkwaardige redevoering over het bevallige in de eenvoudige natuur zegt.
Hier gaat 't wat ordelijker toe, daar wat minder, waar de opgeruimde man zijn
jongste spruit de pap voert, tot groot plezier van het jongetje dat zijn potje zit te
verorberen aan een laag krukje bij wijze van tafeltje, terwijl moeder de luiers droogt:
de bedstee is al open.
Glunderheid op aller trekken!
Buurman is minder tevreden, alles is er rommelig en de harmonie laat te wenschen
over, want vader die 't brood snijdt kijkt knorrig, maar armoede is er niet, want de
hammen hangen aan den zolder, en in den bakoven naast de schouw ligt het versche
brood.
Zoo gaat het rustig leven voort, de zomerzon heeft 't graan doen rijpen en de zware
schoven gaan de schuren vullen, waar het zonlicht doorsprankeld wordt met de
trillende flitsjes der gele schilvers, die de lucht bezwangeren, waar de gouden aren
worden neergeworpen, zoodat 't is als daalde een fijne regen van stofgoud dwars
door de scherende zonnebundels die door de reten schieten.
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Nu is 't de tijd van spanning en van zwoegen, elke dag kan goud waard zijn en
kan onheil brengen, de eerst zoo afgebeden regen wordt nu gevreesd, alle handen
helpen om de rijpe oogst binnen te halen.
En dan komt de kermis!
Peren en pruimen rijpen aan de boomen, de appels beginnen reeds te kleuren, en
daar verschijnen op de landwegen de eerste wonderlijke typen, de voorloopers van
de kermis, mannen met groote kragen en puntige hoeden, bedelaars en charlatans.
Daar komen ze aangesloft, en ze brengen al de stemming mede.
In het wijnhuis gaat 't hooge glas reeds vlijtiger rond, terwijl de waardin een liedje
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zingt, begeleid door de viool, om later in den avond niet al te boos te worden als een
der gasten wat vrijpostig doet.

DE KWAKZALVER.

(40)

Eindelijk is de groote dag daar, en de invasie neemt een aanvang. Reeds vroeg in
den morgen staan de kinderen met open mond den wonderdokter aan te gapen, die
echter met zijn op een tonnetje uitgestalde onfeilbare middelen nog slechts weinig
publiek trekt, en zijne aanprijzingen van een nieuw middel tegen kiespijn met
ongeloovige gelaatstrekken ziet beantwoord.
De boerenwagens, vol geladen met kermisgasten hollen 't dorpsplein op, waar
overal voor de herbergen, die de vlag hebben uitgestoken, wordt gedanst en
gedronken, terwijl de knaap op zijn nieuw stokpaard rijdt, klein zusje er achter op,
waar de cul de jatte, de man zonder beenen aan komt scharrelen, en rumoer en
vroolijkheid voortdurend toenemen.
De vioolspeler en de kleine liereman vermaken het gezelschap onder den grooten
boom, waar men in de verte den kerktoren kan zien, ook met de vlag uitgestoken.
Voor een der herbergen is een groot looverdak gemaakt, en daaronder speelt de
muziek voor de steeds uitgelatener dansende paren, die niet moede worden te eten,
te drinken, te zingen en te springen, onverpoosd tot des avonds in de herberg toe,
waar voortdurend nieuwe gas ten binnenkomen om naar de horrelepiep te kijken.
Als de kermis is afgeloopen zit de waard zeer tevreden te kijken, zijn jaar is goed,
alles is nu weer tot 't oude doen teruggekeerd.
De winter nadert, slachtmaand breekt aan, en nu slaat 't laatste uur voor het varken
dat in de zomerzon zich lag te blakeren als om de zijen spek recht smeuig te doen
worden.
Het is avond, een der jongens licht met de kaars bij, om den slager zijn werk te
zien doen.
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Het varken ligt al op zij, de slager op hem geknield, de vrouw vangt den
bloedstroom op in de koekepan, allen kijken aandachtig toe ook de kleinsten,
glimlachend zonder medelij, afschuw of welk teeken van emotie ook.
En na de slacht wordt er gegeten en gedronken, ook het kleine meisje proeft mee
uit de kan, en als de een den ander eens er tusschen neemt, en diens kan leegdrinkt,
terwijl hij even weg is gegaan, dan ontaardt de vreugde wel eens in strijd en gaan de
messen uit de schede.
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Maar dat is weer spoedig voorbij en den volgenden dag herinnert men zich niet eens
meer dat er ruzie was.
De schilder keert naar huis terug om de krabbels uit zijn schetsboek dat schuin
rustend tegen een kistje naast hem op een bankje staat, tot zijne verhalen in kleur en
lijn te verwerken, en van tijd tot tijd met de etsnaald, al spelende in 't koper te brengen.
De leerjongens, de kunstenaars der toekomst, staan onder de wenteltrap penseelen
uit te wasschen, verven te wrijven en kattekwaad te beramen.
Zoo werkt Ostade aan zijn dorpsverhaal, aan het geestige beeld van een zomer in
een dorp onder de boeren, aantrekkelijk als een lange gezellige brief, die u bij
herhaling doet glimlachen, zoo werkt hij aan zijn dagboek zonder woorden,
geschreven met de pen, die alle volkeren verstaan, de etsnaald.
Het is een verhaal zonder hoofdpersonen of bepaalde handeling dat juist daarom
zoo aantrekkelijk is, omdat het eigenlijke boerenbedrijf, de arbeid, er volkomen in
ontbreekt en er toch tastbaar in zit, daar de afwezigheid van den boer u vertelt dat
hij bezig is op den akker, zoo goed als de rust en de ontspanning zooals de interieurs
die weergeven, u zeggen dat de dagtaak zwaar was.
En zoo geven de vroolijke kermistafereelen u zoo wel te verstaan dat de oogst
binnen is, als hadde Ostade den boer afgebeeld in 't bedrijf, met eg of ploeg, den
sikkel of de zeis zwaaiend, of de paarden voor den wagen mennend.
Geen spoor van dat alles bij Ostade, die echter in zijn dagboek van 50 etsen het
boerenbedrijf er niet minder volledig om weergeeft.

DE VIOOLSPELER EN DE KLEINE LIEREMAN.

(42)

Het werk van Adriaan van Ostade.
1.

Het visschertje op de brug B. 26
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2.

De landlooper

B. 22

3.

De oude boer

B. 20

4.

De spinster voor de
huisdeur

B. 25

5.

De boerenwoning met de
zwijnen

B. 31

6.

De schoenlapper met het
schootsvel voor

B. 21

7.

De waard over de
onderdeur leunende

B. 9

8.

De boer die afrekent in de B. 42
herberg

9.

Het levendig gesprek bij 't B. 13
tonnetje

10.

Boerentype (kop)

B. 1

11.

Boerin (kop)

B. 2

12.

Boer (kop)

B. 4

13.

De rookende boer

B. 5

14.

De bakker heeft versche
bollen

B. 7

15.

De schoenlapper in zijn
pothuis

B. 27

16.

De rookende boer in het
venster

B. 10

17.

Het nieuwe lied

B. 19
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18.

De babbelende boer en
boerin bij 't wijnhuis

B 37

19.

De school

B 17

20.

Het kleine zusje

B 14

21.

De vrouwtjes op het
marktplein

B 40

22.

De schareslijper

B 36

23.

De brilleman

B 29

24.

De rookende en de
drinkende boer

B 35

25.

Triktrak in de herberg

B 39

26.

Vredige avond bij de put

B 12

27.

De kleine trommelslageren B 38
de violist

28.

De pop

B 16

29.

De gebochelde violist

B 44

30.

Het gebed

B 34

31.

De vrolijke huisvader

B 33

32.

Het rommelig huisgezin

B 46

33.

De graanschuur

B 23

34.

Zigeuners

B 24

35.

Kermisgasten

B 28

36.

De liereman

B8

37.

De man met de puntmuts

B3

38.

Het concert

B 30

39.

De vrijpostige

B 11

40.

De kwakzalver

B 43

41.

De kermis

B 47

42.

De vioolspeler en de kleine B 45
liereman

43.

De dans voor de herberg

B 40

44.

Het groote bal in de
herberg

B 49

45.

De tevreden waard

B6

46.

De slacht

B 41
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47.

Maaltijd na de slacht

B 50

48.

De gefopte gast

B 15

49.

De messentrekkers

B 18

50.

De schilder in zijn atelier B 32

B = Bartsch, Peintre graveur, beschrijving van alle in Holland en andere landen
gedrukte etsen en gravuren, die meestal als leiddraad dient voor de rangschikking in
de prentencabinetten.

DE SLACHT.

(46)
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Over tooneelkostuums,
door P.H. van Moerkerken.
Een paar jaren geleden betoogde ik in een artikel ‘Over Tooneel-inrichting’ (Elseviers
Geïll. Maandschr. Sept. 1911) dat het nabootsen op het tooneel van de uiterlijke
werkelijkheid des dagelijkschen levens of van een historisch milieu eigenlijk een
onbegonnen werk is. De naturalistische schilderkunst die zich in de omlijste schilderij
onbeperkt kan uiten; die illuzies van ruimte wekt terwijl zij arbeidt op het platte vlak;
wier visie bovendien gebeurt van één enkel punt uit; zij is misplaatst bij de
tooneelkunst welke immers bij uitstek de kunst der ruimte is, en als zoodanig van
sculpturalen, maar niet van picturalen aard.

GRIEKSCH ACTEUR IN EEN TRAGEDIE.

Men moet echter wel eenigszins overdreven idealistisch zijn, om te durven hopen
dat binnen afzienbaren tijd een zuiverder principe van enscèneering de tooneelwereld
zou kunnen beheerschen. Hiertoe zou een te groote ommekeer in de geheele
hedendaagsche cultuur noodig zijn; een te groote ommekeer dus ook in de opvattingen
van dramatische kunstenaars (acteurs, auteurs, regisseurs) en van het publiek.
Voorshands zal elke poging die van een gezuiverd begrip getuigenis geeft, een
uitzonderings-, en helaas misschien wel een mode-verschijnsel blijven; bioscopen
en draaibare tooneelen mogen dan intusschen de verblijding zijn van uitgaand publiek
en incasseerende directies.
Voor de verbetering van een ander element in het uiterlijk der dramatische
vertooning, nl. de kostumeering, behoeven wij op zulk een principiëelen ommekeer
niet te wachten en de lezer van dit causerietje vreeze dan ook niet voor theorieën
over ‘platte vlak’ en ‘ruimte’!
Goede smaak doet in dezen reeds zeer veel. Vandaar dat de verzorging der
kostuums bij een paar tooneelgezelschappen door het publiek al spoedig gewaardeerd
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werd: men behoefde geen oude traditioneele vormen uit zijn voorstellingsleven te
verwijderen en er aan vreemdlijkende nieuwe een plaats te gunnen; men miste geen
geliefde hulpmiddelen, zooals b.v. de geschilderde décors zijn, bij zijn eigene
traag-werkende fantazie. De kostuums waren - nu ja, een beetje anders dan vroeger;
velen zagen misschien niet eens dat er iets veranderd was!
Toch had die verbetering der kostumeering niet kunnen uitblijven, zonder dat
binnenkort alle lieden van meer dan oppervlakkige beschavingseischen zich met
weerzin en spot van de theaterwereld hadden afgewend, - gelijk er trouwens al
verscheidene waren. Men kreeg er eindelijk genoeg van, historische stukken altijd
weer in maskerade-pakjes van weeïg-slappe kleuren te zien vertoonen. Tragedies
der oudheid, drama's der middeleeuwen, comedies van 17de, 18de of aanvang 19de
eeuw, alles werd in kostuum gezet door in sleur verouderde regisseurs met behulp
van kostumiers die geen grondige studie van hun vak hadden gemaakt, maar in de
praktijk van hun leven een zeker
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onderscheidingsvermogen van historische kleederdrachten hadden gekregen. Hetgeen
zij dan tot stand brachten leek zoo ongeveer op de echte oude kostuums, als de
gekleurde lithografietjes van middeleeuwsche kasteelen in populaire
geschiedenisboeken uit den tijd van Hofdijk op de oude burchten zelve. Het was
alles tamelijk slappe zesde-rangs romantiek; een gevolg van gebrekkige studie,
oppervlakkig beschouwen van het overgeblevene, slordig en vluchtig nabootsen, en
dan nog denken: ze zullen 'et wel mooi vinden! Zoo waren smakeloosheid en onkunde,
wanbegrip en onverschilligheid in hun knollentuin, waarvan zij de producten als
citroenen op de tooneelmarkt brachten. Hamlet en Oedipus, Faust en Gijsbrecht
bleven steeds gedost in fletse bonbonnière-kleuren, die al vooreerst archeologisch
een onjuistheid waren en bovendien aesthetisch uit de sfeer van het meest
kleinsteedsche dilettantisme. In de groote theaters en de deftige opera's verslond dat
fraais alleen maar wat meer geld; Hamlet droeg kostbaarder fluweel en Gretchen een
duurder keursje: maar het was alles dezelfde borstplaat-aesthetica van een idealen
régie-confiseur.
Men maakte zich over al die dingen vroeger, d.w.z. vóór de 17de eeuw, zoo druk
niet. Het was ook niet noodig; men behoefde zich nog niet in fraaie tooneelgewaden
te steken om iets beters en sierlijkers te toonen dan de werkelijkheid van het
dagelijksch leven gaf. En de fijn-vertakte historische zin van het eind der 19de eeuw
welke zich uit in nasnuffelen, in terugleven, in reconstrueeren tot de sfeer toe van
den vervlogen tijd, die zin was er nauwelijks in kiem. Een streven naar uiterlijke
historische gelijkenis bestond er niet, noch bij de Ouden, noch bij de Middeleeuwers.

CÉLIMÈNE UIT ‘DE MISANTHROOP’.

De Grieken - men kan niet nalaten even tot hen terug te zien, wanneer er sprake
is van iets wat het theaterleven aangaat - hadden vertooningen van tragedies en
comedies die als natuurlijke bloeisels der antieke geestescultuur de tegenpool waren
van het panopticumrealisme van ons hedendaagsch tooneel. Van de drama's zelve
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noch van de enscèneering wil ik nu spreken; wat uit de woorden van oude schrijvers
en de afbeeldingen op vazen, mozaïeken en wandschilderingen ons bekend is omtrent
de verschijning der antieke acteurs op hun scena, bewijst hoe de werking in het groot
hun doel was. In hun kostumeering maakten de Grieksche spelers slechts onderscheid
naar gelang zij een tragedie, een satyrspel, of een comedie vertoonden. Waarschijnlijk
was het gewaad der tragische acteurs ontleend aan dat der Eleusinische priesters:
een lange rijkversierde chitoon en een lang bovenkleed. De spelers droegen, zooals
algemeen bekend is, maskers voor het gelaat en verhoogingen
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(kothurnen, brozen) onder de voeten, om van meer dan gewone menschengrootte te
schijnen. (Zie de afb. van een ivoren beeldje dat een tragisch acteur uit de latere
periode voorstelt.) Kleinere afwijkingen waren natuurlijk noodzakelijk, om
verschillende beroepen of klassen aan te duiden. Zoo hadden dienaars een korter
onderkleed en gingen zij niet op kothurnen. Zieners droegen een als netwerk
gevlochten, tot op de voeten hangend bovenkleed; herders een korten chitoon van
leder. Koningen voerden een scepter; oude mannen steunden op een staf*).
Ook in het satyrspel waren de chitonen kort, 't geen voor de levendiger actie
noodzakelijk was. Het naakt der koorsatyrs werd door een engsluitend kleed, een
soort tricot, verbeeld. En evenals bij deze, meer de onverhulde natuur naderende
spelen, was ook bij de comedie het kostuum der vertooners niet steeds overeenkomstig
onze moderne décentie. Doch van nabootsing der natuur, van elk tooneelrealisme
bleef het, zelfs bij zijn indécente attributen, verre, terwijl ook de stukken den intiemen
modernen dialoog misten.

ELIANTE UIT ‘MISANTHROOP’.

Hetzelfde ontbreken van historischen zin bemerkt men bij de middeleeuwsche
tooneelvertoeningen*). Daar waren de menschen van dien tijd zeker niet ongelukkiger
om. Zij behoefden zich waarlijk niet te schamen wanneer zij in de kleeding van hun
dagelijksch leven op het tooneel verschenen, al wilden zij lieden uit vroeger eeuwen
voorstellen. De anachronismen die zij begingen schiepen geen dwaze contrasten;
want hun kleederen waren schoon en sierlijk; het deerde niet of zij classieke en
bijbelsche helden in 13de of 14 d'eeuwsch ridder- of priestergewaad ten tooneele
*) Zie: Dr. Alb. Müller, L e h r b u c h d e r G r i e c h i s c h e n B ü h n e n a l t e r t h ü m e r .
Freib. i, B, 1886, en Dr. R. Opitz, D a s T h e a t e r w e s e n d e r G r i e c h e n u n d
R ö m e r . Leipzig 1889,
*) Zie: Dr. Endepols, H e t d e c o r a t i e f e n d e o p v o e r i n g v a n h e t
m i d d e l n e d e r l a n d s c h e d r a m a . Amst. 1903. bl. 68 e.v.
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voerden. Ook de miniatuurschilders deden niet anders; zij beeldden in de manuscripten
Aeneas en zijn tijdgenooten af als ridders der middeleeuwen en een burcht van het
oude Oosten als een West-Europeesch kasteel.
Maar zoo kunnen wij tegenwoordig niet meer doen! Het zou een zonderling
schouwspel worden als wij in onze harkerige kleurlooze Londenfashionkostuums
een historisch tooneelspel gingen vertoonen. Wij kunnen geen behagen scheppen in
een door gerokte heeren voorgedragen Adam in Ballingschap, of in een Faust in
smoking, een Hamlet in colbert. Is de moderne tijd nu bij de aankleeding van een
drama zoo historisch nauwgezet geworden uit afkeer van zijn eigen volkomen
onbeduidenden kostuum-stijl? Of zou die nauwgezetheid in het streven naar
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een historische sfeer zich tóch vertoond hebben, al was onze hedendaagsche kleeding
(en dan ook heel het nu zoo hopeloos leelijke uiterlijk onzer samenleving) fraai van
kleur en lijn?
Waarschijnlijk niet! Het zich verdiepen en inleven in de schoonheidssfeer van een
tijdperk uit het verleden zal zeker voor een groot deel het gevolg zijn van een behoefte
om het eenzijdig-technische, onharmonische, ontwrichte leven van 19de en 20ste
eeuw te ontvluchten. Doch hoe het zij, het parallelgaan der beide verschijnselen:
sterkontwikkelde historische zin en gemis aan eigen stijl, is een zichtbaar feit, niet
alleen in het verschil van theater-kostuums en gebruikelijke kleederdracht.
Evenwel, al moet men zich in de tegenwoordige verhoudingen over die historische
nauwgezetheid verheugen, zij kan ook overdreven worden, of alleen naar de letter,
niet naar den geest worden betracht. Een louter getrouw copiëeren, met niets dan
archeologische kennis, van oude stoffen en snit, van versierselen en kleinoodiën, een
blind-weg nabootsen der vervlogen werkelijkheid zou niet leiden tot het ontstaan
van een levende kunst-praestatie. Wie voor het tooneel werkt moet zich zijn arbeid
denken in een wereld van illusie, een wereld van schijn - en dan ‘schijn’ niet in den
minderwaardigen zin van leugen, maar in dien van synthetiseerende afspiegeling
van het menschenleven. De spelers worden van verre aanschouwd; de kleuren en
lijnen hunner gestalten mogen de aandacht niet afleiden door overbodige détails,
doch moeten groot en sterk blijven.
Een volstrekt-juiste reproductie van het verleden is nooit te bereiken en mag dus
niet het doel zijn eener dramatische vertooning. Van een historisch of bijbelsch spel
is de taal alleen al, vaak bovendien in verzen, een anachronisme, een afwijzing ook
van het realisme in den engen zin van panopticale nabootsing. Zulk realisme nu in
de kostumeering, al ware het met nog zooveel kennis en goeden smaak, door te
voeren tot in alle détails van kleinoodiën en ornamenten, zou getuigen van kwalijk
inzicht in de schijnwereld van het tooneel.

ORONTE UIT ‘DE MISANTHROOP’.
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***
Het is haast overbodig nog de namen te noemen der beide tooneelgezelschappen,
in wier midden sinds enkele jaren naar gecultiveerden smaak gearbeid wordt aan de
kostumeering der op te voeren stukken: de N.V. ‘Het Tooneel’, waar Mevr. Nell
Lensvelt-Bronger de leiding heeft van het kostuumatelier, en ‘De Haghespelers’, die
door Mej. Cato Neeb in fraaie gewaden werden gestoken*). Nu zag men Gijsbrecht,
Oedipus, Hamlet, Romeo en Julia, en de zwierige

*) Mej. Neeb is thans in functie bij de Kon. Ver. ‘Het Nederlandsch Tooneel’.
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dames en heeren van 17de, 18de en begin 19de eeuw niet meer in de zoetelijke
operettekleeding eener onder suffe tradities ingedutte regie, maar in kleuren zooals
de oude tijd ze aandurfde, krachtig maar nooit brutaal, liefelijk maar nooit flets. de
harmonie zoekend in zuiverheid en in juiste verhoudingen, niet in laffe gebrokenheid
van kleur en vrees voor klaarheid.

ALCESTE UIT ‘DE MISANTHROOP’.

Vooral de kostuums van Mevr. Lensvelt-Bronger hebben een grooten ommekeer
gebracht in de aankleeding der dramatische vertooningen. De opvoering van de
tooneelstukken die zij sinds eenige jaren voor het gezelschap van den Heer Willem
Royaards verzorgt: d e B a r b i e r u i t S e v i l l a , E l c k e r l y c , D e v i j f
F r a n k f o r t e r s , V r i e n d F r i t z , G e l o o f e n Va d e r l a n d , D e G o r d e l
van Hypolita, Gysbrecht van Aemstel, Liefde is geen
s p e e l g o e d , M e r c a d e t , d e M i s a n t h r o o p , G e l e e r d e Vr o u w e n ,
M i j l p a l e n , D e V r o o l i j k e v r o u w t j e s v a n W i n d s o r , Wa r e n a r ,
Mijnheer Serjanszoon, Jonkvrouwe de la Seiglière, Een
M i d z o m e r n a c h t s d r o o m , heeft aan haar nauwgezet en oorspronkelijk werk,
volbracht met een smaak, waaraan elk slap modernisme vreemd is, voor een belangrijk
deel de schoonheid en blijvende beteekenis in de ontwikkeling onzer tooneelkunst
te danken. En daarom wil ik over die kostuums nog wat meer neerschrijven, ook
eenigszins ter begeleiding van de foto's.
Brekend met de traditie die uit verouderde boeken vol slecht gepolychromeerde
prentjes de kennis van maskerade- en historische tooneelpakjes putte, ging Mevr. L.
tot de zuivere bron zelve; zij bestudeerde schilderijen, teekeningen, gravures uit den
tijd waarin het te vertoonen stuk speelde; zij beschouwde wat er aan stoffen, sieraden
en authentieke kostuums in de musea over was; zij nam de krachtige kleuren-harmonie
der oude kleederdrachten in zich op, en met een aangeboren smaak wist zij die rijke
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pracht opnieuw te doen leven in de kostuums waarvoor zij de stoffen koos en den
snit aangaf.
Dit alles lijkt misschien heel gemakkelijk: maar wie zoo denkt, vergist zich. Want
men vergete niet dat een Hollandsche tooneeldirectie geen onuitputtelijken
geldvoorraad tot haar beschikking heeft; dat er dus ook met finantieel overleg te
werk moet worden gegaan. Doch bij alle zwarigheden die zich in dezen kunnen
voordoen; bij alle beslommeringen die het zoeken naar geschikte stoffen en stijlvolle
patronen geeft, was en is toch het inzicht in de constructie der oude kleeding, in het
kleurengeheel van een bepaalden tijd de voornaamste en meest onmisbare eigenschap
van wie de leiding heeft in het atelier der theater-kostuums.
Hoe vielen de plooien der oude gewaden
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zoo statig? Hoe werden de draperieën zoo voornaam gedragen? Welke waren de
stoffen die gebruikt werden? En hoe iets te krijgen dat er op het tooneel eenigen
schijn van geeft.

DESTOURNELLES UIT ‘MEJONKVROUWE DE LA SEIGLIÈRE’.

Dit zijn enkele der vragen die zich bij een ernstige kostumière van zelf voordoen.
Met wat vage aesthetica alleen komt men hier niet tot een bevredigende
beantwoording. Behalve eenige niet al te oppervlakkige kennis en begrip van
verschillende vroegere tijdperken, is overal rondkijken, snuffelen, navragen iets zeer
noodzakelijks. Men moet op alle markten thuis zijn, in den letterlijken zin.
Eerst aldus veelzijdig toegerust zal het mogelijk zijn de sfeer van een vroegeren
tijd te benaderen in de kostumeering van een drama. En bij de kleederdrachten
behooren ook wapenen en versierselen: hoofdbanden, kronen, gespen, ketens etc.
Dit alles moet gekend, bestudeerd, begrepen worden, niet om het botweg na te maken
voor tooneelgebruik, maar om het te vertoonen in zijn meest kenmerkende vormen,
lijnen, kleurverhoudingen, die in den schouwburg alle van verre en in een andere
beschijning dan van het zonlicht worden gezien. Een keten, een gesp behoeft niet in
alle finesses te worden na-geciseleerd: een halssnoer behoeft niet van echte
edelsteenen te flonkeren; te veel kostbare détails zouden de aandacht van het drama
afleiden en zij moeten enkel den zin der handeling versterken (Zie afb.).
Mevr. Lensvelt gebruikt echter geenszins altijd echte kostbare stoffen bij haar
kostuums; want vaak zijn die volstrekt niet gewenscht; hun fijnheid komt wel eens
niet tot haar recht in het tooneellicht. Grove goedkoope stoffen geven uit de verte
gezien, en onder het schijnsel van boven- en voetlicht, dikwijls een sterker indruk
van weelde en verfijning dan de echte weefsels.
Zoo moeten ook kanten en borduursels enkel den indruk van verre geven; de
getrouwste nabootsing zou hier niet het doel bereiken. ‘Impressionisme’ in den waren
zin moet bij de kostumeering worden toegepast.
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Dit alles eischt natuurlijk veel ervaring van het effect der tooneelverlichting op
de kleuren, veel kennis van de bruikbaarheid der stoffen, veel voorstellingsvermogen,
veel geoefenden smaak bovendien waar het noodig is in de stoffen, zooals Mevr.
Lensvelt op voortreffelijke en origineele wijze doet, gedrukte of geweven patronen
bij te schilderen, zoodat van ver de indruk van een rijk borduursel wordt gewekt.
Ook hier, evenals bij het dramatische dichtwerk zelf, is de schoonheid in het
samenvatten, het
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BADELOCH UIT ‘GIJSBRECHT VAN AMSTEL’.
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vereenvoudigen, het versterken, kortom niet in het namaken van het leven, maar in
het weerspiegelen van het wezenlijke ervan.
***

GIJSBRECHT VAN AMSTEL.

Het is jammer dat van slechts weinige der door Mevr. L. gemaakte kostuums foto's
zijn gemaakt; en deze geven, door gemis aan kleur, dan nog slechts onvolkomen de
bijzondere verdiensten van haar arbeid weer. Doch men ziet in elk geval welk een
weelderigheid, en ook welk een verscheidenheid van karakter in die weelde, de
kunstenares wist te bereiken bij de aankleeding der Molièrefiguren. Al mist men bij
Alceste's gewaad de fraaie harmonie van het somber violet met de groene linten, 's
mans karakter is tot zelfs in de snit van het kleed door de costumière uitgedrukt. En
evenzoo bij den pochenden Oronte, bij de stemmige Eliante, bij de behaagzieke
Célimène. (Zie de afb.).
Welk een statige stijl daarentegen in de figuren uit den Gijsbrecht.... Het strenger
constructieve der middeleeuwsche kleeding is hier begrepen en opnieuw toegepast,
in tegenstelling met het overladene der zeventiend'eeuwsche pronkerij.
Doch al deze rijke eenstemmigheid van klare en gedempte kleuren zou tot niets
leiden, als zij gedragen werd binnen een smakeloos en door verouderde régie
in-eengezet décor. Hiertegen heeft de directie der N.V. ‘Het Tooneel’ bijna steeds
met gelukkigen uitslag weten te waken, vooral wanneer zij den heer Frits Lensvelt
de zorg en uitvoering eener enscèneering opdroeg, zoodat een volkomen geheel
tusschen de kostuums der personen en hunne tooneel-omgeving werd bereikt. Men
zal zich deze samenwerking met de grootste voldoening herinneren o.a. uit de
voorstellingen van Gijsbrecht van Amstel, Oedipus, en den Midzomernachtsdroom.
Moge zij ook eenmaal ons verheugen bij een opvoering van Goethe's Faust, die reeds
langen tijd geleden werd beloofd, en waarbij wij verwachten dat alle traditioneele
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en historisch-valsche romantiek verworpen zal zijn, vervangen door een aankleeding
van zuiveren smaak, gegrond op kennis van het verleden en begrip van het verheven
drama waar 't om gaat.
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Het waterriet
door Laurens van der Waals.
Op het loombewegend water, waar de schaûw der olmen drijft,
en de vorm der spiegelingen vaag en zeer onzeker blijft,
lijkt het schijnsel door de blaren
zacht verschemerd, - maar het riet
wil het schamel licht bewaren,
dat tot doffer schijn verschiet.
Het gazon, dat van den oever glooiend tot het voetpad strekt,
is met vage vochtigheden en verfijnde damp bedekt;
slechts de nagebleven rozen
laten nog hun rossig geel
door de vochte schaduw blozen,
schuilgaand in 't befloerst struweel.
Eenzaam komt de wind gevaren door de blaren, en het riet
blijft de melodie bewaren van zijn lispelende lied,
dat vergaat in 't zoekend schallen
van Uw schuwen roep -,... en ziet,
'k zie alreeds Uw schaduw vallen
op het matbeschenen riet.
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Klaagzang van Isoude
door Annie Salomons.
Laat mij waken aan uw sponde
Als een stil-geduldig kind,
Dat het felle leven wondde,
Maar u als een vader mint;
Laat mij, aan uw rust gebonden,
Wachten op den morgenwind.
Laat mij mijne handen koelen
Op uw neergezegen hoofd,
Uwen veilgen vrede voelen,
Die haar brandend kloppen dooft.
Eerlijk was mijn jong bedoelen
En u heb ik trouw beloofd.
Laat mij mijn gedachten binden
Aan uw kalmen ademtocht,
Hoe kon 't harte vrede vinden,
Als het hunkrend vreugde zocht....
Dat de nacht mijn oogen blinden
En mijn hart verdórren mocht.
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Na het feest
door Annie Salomons.
Ter eene en ter andre zij
Ging een geleider sterk en jong;
Nóg in haar hoofd met ijl gevlei
De walsmuziek verleidlijk zong....
En de eene sprak in stil betoog,
En de ander luid, met sterken klem,
En tusschen hen, heel ijl en hoog,
Met lach en teerheid, hare stem.
Toen bood haar, in één zwaren blik,
Elk zijn geheim van blij verdriet,
Zij wendde de oogen, blind van schrik,
Maar de een wist van den ander niet.
Want niets verbrak de vaste klem,
Of stoorde 't durend strak betoog,
Een vraag, - een lach, - en dan háár stem,
Die zingend doorsprak, ijl en hoog.
Maar bij het bleek lantarenlicht,
Ten eenë en ten andren kant,
Zag ze in een glimp een star gezicht,
Met schrillen wanhoopsblos gebrand.
Haar hart borg, als in stillen schrijn,
Hun beider ongezegde leed;
Maar feller striemde de oude pijn,
Dat geen háár kilheid wijken deed.
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De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek
door Frits Hopman.
8 N o v e m b e r . Dit was weer een ouderwetsche dag van narigheid. Het leven is zoo
nameloos onbelangrijk en saai. En het ergste is, dat ik niet weet wat mij ontbreekt.
Zeker niet de gewone prikkels die zoovele anderen voldoen. Er moet ergens in de
wereld een arcanum te vinden zijn, dat het leven belangrijk maakt en een glorie op
de dingen legt als op enkele verklaarde dagen in den kindertijd. Ik zoek het rusteloos
op honderd wegen en vind het niet.
Er is in mij een machtige blinde scheppingsdrang en het loome lijf blijft inert en
schuwt den zwaren en ontmoedigenden strijd met woord of plastiek.
Het maakt ook niet uit. Ik ben geen schrijver of schilder. Ik moet studeeren voor
mijn examen. De Schoone Letteren! Is er ooit een grooter ironie geweest dan die
naam? Eindelooze vervelende colleges over drooge prozaïsten over doode dialecten
en geen woord over de eeuwig levende poëzie.
Ik moet studeeren. Voor mij ligt een stapel dikke boeken, die doorgeworsteld
moeten worden Ik zit en lees maar mijn gedachten glippen telkens weg om rond te
zwerven hoe vaak ik ze ook weer met inspanning terug breng Zoo hang ik lummelend
over dezelfde bladzijde, waarvan een enkele zin zich steeds weer opdringt, zooals
een deuntje doen kan, terwijl mijn geest met andere dingen bezig is Langzaam komt
dan de oude verveling, waardoor zich levenswalging opwerkt en de overtuiging dat
alle menschelijke activiteit doelloos is
9 N o v e m b e r . De dag begon al verkeerd want ik was te laat op en er was geen tijd
om me te scheren en voor de tub. Dus had ik verder geen zelfrespect en geen fut
meer om mij in te spannen. ‘Wat geeft het?’ denk ik dan altijd, ‘de dag is toch al niet
gaaf meer’.
De morgens zijn ook zoo beroerd. Je wordt wakker in een allergenoegelijkste
stemming, alsof je wonder wat prettigs doorleefd hebt ....daar merk je in eens dat je
terug bent in de werkelijkheid. Het is nog donker in de kamer. Door de ramen zie je
de wereld in somber ultramarijn, dat langzamerhand zal ontkleuren door kil-wit
bovenlicht. Dan komt het gevoel van wrevel en verzet. Je hebt nog slaap ook. Je weet
precies wat er dien dag gebeuren zal, van uur tot uur en er is in dat vooruitzicht
heelemaal niets, dat je uit bed in de kou lokt. Je draait je weer om en blijft druilen,
en soezen tot het nippertje. Het aankleeden is nog het ergste niet. Ik ten minste ben
dan nog altijd in een soort van verdooving; de ellende begint met het ontbijt.
Het was een morgen van wind en regen. De natte bladen van de laurierheesters in
het miezerige tuintje weerkaatsten de sombere lucht en brachten een element van
grijsheid in het uitzicht en dat was al grijs genoeg van den regen. Het kacheltje
brandde slecht en dus hing er weer een scherpe, zwavelige damp in het lugubere
kamertje.
Dan volgen de colleges in de holle kale zalen. Wij begonnen met Gotisch. Wat
dat een marteling voor mij is! Op de beurt leest iedere student een zin en hakkelend
en struikelend volgt de vertaling. Niemand stelt belang in wat er behandeld wordt.
Weldra hangt et om ons heen een dichte loome atmosfeer van saaiheid die doet gapen
en staren en de leden zwaar en moe maakt. Langzaam woord voor woord trekt het
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evangelie verhaal langs ons heen. Nu en dan nemen de gedachten door een klank of
een beeld verlost, een kleine vlucht, maar dan geven wij ons weer willoos gevangen
vaag hunkerend naar het volgend uur dat niets beters zal brengen.
O, die namelooze ellende, die sedert den
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kindertijd niet aflaat, van sloome, holle uren, van insluiting in het vale en levenlooze,
van gedwongen lichaamsrust.
De andere studenten zaten even gedwee en speelden de komedie even onberispelijk
als ik zelf. Het kan mij soms aanvliegen, die gedachte aan de ontzaggelijke,
gezamenlijke inspanning der steeds maar aanstuwende generaties van jonge en nog
hoopvolle menschen. Ze zullen allen moeten vechten en elkaar er onder werken.
Zwoegen moeten ze en hun hart zal verharden en hun zielschoon zal verkommeren.
Het lijkt zoo krankzinnig en zoo wreed.
God, wat een leven is dit! Wat klein en onwaardig. Er is geen breedheid in of
avontuur - niets dat heroïsch of romantisch is. Ik ben moe en slap en prikkelbaar. Ik
heb geen thuis en niemand die wat om mij geeft. Ik ben mij er pijnlijk van bewust
niet te passen in de samenleving. Ik ben niet als de andere studenten. Ze martelen
mij met hun kritiek en laster. Onbegrijpelijk wat een plezier zij er in hebben om
elkaar pijn te doen. Ik begrijp de menschen niet en mijzelf niet - het is een
raadselachtige wereld. Ik weet niet wat ik wil of wat men van mij verlangt. Vage,
weemoedige verlangens komen in mij op naar het geluk, naar liefde, naar een hoogere
wereld van licht en schoonheid.
De omgeving is zoo verschrikkelijk - die slapende provinciestad - de oude
academiegebouwen - mijn armelijke kamertje, met de wrakke commode en gebroken
stoel Mijn zwakke fantasie kan mij niet buiten het actueele brengen De regionen der
poëzie schijnen zoo eindeloos ver!
Zoo net stond ik voor het open raam. Het regende; de mist was geheel
weggetrokken, zoodat de vochte nacht diepzwart en hoog was. Beneden brandden
de lantaarns grel en ongetemperd, in lange dubbele rij langs de zwarte gracht en
niemand liep op de natglimmende straat. Ik keek op naar den donkeren hemel en die
was eindeloos en leeg. Ik stond rampzalig van verlatenheid tegenover de blinde
natuur, als tegenover het lot, dat niet te vermurwen is. Er was geen antwoord en geen
troost in de ruimte en het besef van de starre roerloosheid der dingen, van te zijn
levend en voelend in het doode overmachtige, dat ons in koortsdroomen beklemt,
drong zich weer aan mij op.
Toen kwam plotseling een vlaag van onrust, het hartstochtelijk verlangen om weg
te trekken, te zwerven van plaats tot plaats, om te vliegen met wijdgespreide armen;
een waanzinnige impuls om met het hoofd langs den muur te schuren of een sterk
dier tegen de borst dood te drukken. Aldus eindigde deze dag in wanhoop.
1 1 N o v e m b e r . Ik was gisteravond vroeg naar bed gegaan, met hoofdpijn. Bij de
buren, in een holle kamer achter den dunnen muur rammelde een oude piano met
glasachtig getinkel boven het klossend accompagnement, als van dansende
marionetten. Toen kwam onverwacht de smart om den wreeden jammer van de
verkommering en verdoling der menschelijke aspiratie. Want wat van de vroolijke
vergeten wals, omwoeld met fletse herinneringen, tot mij kwam: het schrale sjofele
geluid, gezift door het wandbeschot, was, onverklaarbaar genoeg, de klacht der
mislukking, der verspilde vermogens, der ontmoediging. Eensklaps herinnerde ik
mij, dat ik dit verdriet om de verwezen hulpeloosheid en zielseenzaamheid van ons
tastend geslacht reeds als kind had gevoeld, wanneer ik aan de gelijkenis van den
Verloren Zoon moest denken door het timbre van de tonen uit een speeldoos.
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Ik lag lang te denken over den kindertijd, over de gelukzaligheid van de zomers
buiten en de vreeselijke maanden in de stad. Het kwam mij in de gedachten hoe het
mij twee jaar geleden is gebeurd, dat ik op een Maartschen middag, doelloos dwalend
nabij de troosteloos ruischende zee, een huisje vond, verloren in een schrale vlakte.
Vierkant en moedwillig kaal stond het uit den
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grond. Geen huislook kon er groeien op dat dak. Geen zomerzwaluw had ooit onder
die pannen haar nest gebouwd. Voor de heldere ruiten waren de propere gordijnen
laag neergelaten en een kamerpot hing omgekeerd op een hekpost te drogen. De
omgevende lucht was vol van een wezenloos suizelende, suffe stilte, als bij een
ziekbed. De dalende zon scheen recht op den gevel, zoodat geen enkele slagschaduw
daarvan de onnoozele effenheid brak en het leek of de poreuze baksteen en de
duizenden barstjes in de verweerde verf van deur en blinden de gouden tinteling uit
het zonlicht hadden geslorpt en daar niets zichtbaar bleef, dan een matte, banale
lichtschijn, zonder vreugdigheid of mysterie. Ik herkende de loome stilte en dat booze
licht, die onbegrepen kwellingen uit mijn jeugd. Dat vluchtig geziene huisje is nog
steeds voor mij het symbool van nu gedeeltelijk ontraadselde kinderstemmingen
geworden.
Ik moest aan mijn vader denken, stil en bleek na moeder's dood, hoe hij geduldig
de klanten bediende of zat te schrijven in het muffe kantoortje onder de trap. Ik zie
alles nog zoo duidelijk: De stoffige uitstalling van pakken postpapier met
vliegenspikken, bosjes potlooden, pijpen lak en verbleekte kabinetportretten van
bekende geestelijken. De buurman aan de linkerkant had een zaak in
tweedehandsmeubelen waarvan het voorhuis vol stond en rechts woonde een slager.
Aan de overkant was een lange rij gelijke huizen van baksteen met vervelooze
jalouzieën. Er was weinig verkeer in de straat, maar morsige kinderen vochten, gilden
en dreinden er den heelen dag. Witte papieren, stof en asch uit de vuilnisvaten
warrelden in iederen rukwind en bij dit tafereel hoort een schurftige hond, die zich
met een achterpoot zit te krabben.
Uit het raam van mijn slaapkamertje zag ik neer in een sombere binnenplaats, diep
beneden, waar altijd goor linnengoed aan lijnen hing te droogen. De voegen tusschen
de steenen der zwarte muren waren niet meer te onderkennen. Zoo was mijn
omgeving. In de buurt was een park van jong hout, dat nog geen schaduw gaf. Daar
heb ik wat dikwijls in doffe en geheel onbegrepen rampzaligheid zitten kijken naar
de giftiglijkende gelig witte wolkjes, die traag uit een fabrieksschoorsteen oprezen.
In de verte rangeerden goederentreinen met gefluit en gestoot van buffers. Een troebel
grijs stroompje vloeide tusschen de geraniumperken en ik heb een voorstelling, dat
alleen zoogende moeders en rochelende oude mannen op de banken zaten.
Er kwamen zelden bezoekers aan huis en vader en ik gingen nooit uit. Ik was de
lange dagen alleen. Ik lag soms uren op den grond te luisteren naar het galmend
hameren in een nabije werkplaats en hoorde toe, hoe plotseling het wielgeratel ophield
van karren, die een zijstraat inreden. Nog steeds is er voor mij iets duivelachtigs in
die geluiden. Het onbrak mij aan fantasie, die zoo menige harde jeugd draaglijk
maakt. Er gebeurde niets in mijn leventje - herinneringen waren er niet en de uiterlijke
dingen werkten in op mijn onbeschutte ziel. Zoo leed ik dagelijks door fijne marteling
van dingen, die een ander kind wellicht niet opmerkt: het droomerig, heesch zingen
van de roode gasvlam in de huiskamer, amorphe griezeligheden in de verstrengelde
vlamlijnen en krullen onder gepolitoerd oppervlak van een mahoniehouten ladenkastje,
of het smakeloos profiel van een dikbuikigen tafelpoot. Als in den nacht het fluiten
van een verren trein in herinnering bracht hoe wijd de wereld was, dan heb ik wel
geschreid om mijn verlatenheid en angst voor het alledige.
Wat heb ik toch geleden door de leegte en leelijkheid van dat kinderleven. Ik had
nooit anders gekend en er was dan ook geen zelfbegrip, geen besef van gemis, geen
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verlangen; er waren zelfs geen gedachten - niets dan het ondergaan van ellende. De
vage bewustheid van verloren geluk, het martelend heimwee naar God, de hartstoch-
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telijke afkeer van het omringende en ook de stomme, hopelooze berusting zijn later
gekomen.
Het is opmerkelijk, hoe ik reeds toen mijn smart voor ieder heb verborgen
gehouden, hoe ik reeds teen die trotsche natuur gehad moet hebben, die medelijden
als krenking voelt. Ook in ander opzicht is mijn houding tegen de wereld reeds van
vroegste jeugd af bepaald geweest. Een kind oordeelt absoluut. De enkele bezoekers,
de meesters en kinderen op school schenen mij leelijk en mal en lastig en ik keerde
mij zonder aarzelen of bedenking, als vanzelf sprekend, af van hen en hun dwaze of
verachtelijke belangen, wenschen, opvattingen als van iets volstrekt onbelangrijks.
En als het kind, ben ik ook als jongeling door de wereld gegaan met de aandacht
gericht op het innerlijk gebeuren. De menschen konden aangenaam of hinderlijk op
mijn leven inwerken, maar van hun wezen wist ik niets en begeerde ook niets te
weten.
Ik vond de volgende passage, die als motto voor mijn jeugd kan dienen.
Met droomverzadigde oogen onder loome, dichtbewimperde kappen zat het kind
omhoog te staren en het blauw van den hemel maakte koele lichtkaatsingen aan de
slapen en op de bovenlip, die flauw opwaarts krulde met de zachte welvingen van
een kinkhoorn.
Het hoofd wat achterover en terzijde gekanteld, de kin in de handholte gesteund,
als was de groote schedeldoos te zwaar voor de spieren aan den tengeren hals en de
spitse toppen der gekromde vingers tegen den teergolvenden halfopen mond gedrukt,
scheen hij een aard-ontstegen ziener van verrukkende gezichten. Doch de fijn
verontrustende herinnering aan verstarde wroeging en vertwijfeling woonde in de
groote lijnen der houding, gelijk een booze voorzegging.
1 2 N o v e m b e r . Het is of ik mij hoe langer hoe zwaarmoediger en nerveuzer begin
te voelen. Mijn gedachten jagen langs en gehoorzamen mij niet langer; mijn
verbeelding is ziekelijk, overprikkeld en ik kan mijn aandacht niet meer naar willekeur
richten. Ik voel mij overweldigd door stapels examenwerk. Mijn geest is rusteloos,
rusteloos. Het draaft alles door mijn arm hoofd, jachterig, sneller en sneller, hysterisch,
uitbundig. Ik ben slap en moe en beverig. Het lijkt of mijn lichaam als een wesp in
de honing zich met geweld moet bewegen door een dichte, zware atmosfeer. Ik ben
bang en schrikkerig. De kleinste moeilijkheden lijken onoverkomelijk. De minste
tegenwerking doet mij opstuiven. Ik ben afwisselend heftig en apathisch. Ik walg
van mijn overbekende omgeving. Aan alle kanten voel ik mij ingesloten. In de routine
van het dagwerk, in conventies en voorschriften, in plichten en taken, plannen en
regelingen. Ik snak naar de vrijheid en de vlotheid van la vie bohémienne. Een sterkere
natuur zou zich uit dezen toestand bevrijden. Ik ben te buigzaam te toegevend van
aanleg en door opvoeding.
De nachten zijn het vreeselijkst. Ik slaap dadelijk in door loutere uitputting en
word na een uur met een schok wakker en dan begint de marteling. Ik woel en ik
wentel, de dekens raken los, de binnenkant van mijn knieën gaan pijn doen, waar ze
op elkaar rusten, mijn hoofd is heet en mijn voeten koud. Ik druil in een soort van
halfslaap, zonder mijn bewustzijn te verliezen. Het is of ik niet diep genoeg kan
doordringen in het domein van rust en vergetelheid - ik zie door de ijle droomen de
slaapkamer heen en hoor het carillon elk kwartier spelen in den kerktoren.
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Ik luister verschrikt door een klein geluid; dieven sluipen door de gang - het lijkt
krankzinnigheid, nu in het nuchtere daglicht; 's nachts lig ik te trillen en het zweet
breekt mij uit. Dan ben ik maar aan het uitrekenen hoe weinig uren ik nu nog over
heb om te slapen, ik probeer mij tot slapen te dwingen en word nog wakkerder. Of
een vergeten voorval komt mij in de gedachten, een gevaar waaraan ik ternauwernood
ont-
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snapt ben en ik doorleef het weer in alle bizonderheden.
Ik ben als kind eens op het dak van ons huis geklommen en ging verder en verder
langs goten en over platjes tot ik niet verder en hooger kon. Het opklimmen was
moeilijk geweest, het afdalen was werkelijk gevaarlijk. Ik moest mij langs de schuine
pannenvlakken laten glijden, op gevaar af uit de goten te vallen. Die afdaling doorleef
ik tegenwoordig iederen nacht tot ik bijna gil van radeloozen angst - en ik heb geen
macht meer over mijn gedachten.
1 4 N o v e m b e r . Wat een wereld is het toch. De doeleinden, die de menschen
bestreven: bezit en poovere roem en lage genoegens, wat is het allemaal waardeloos!
En dat onophoudelijke, minne gezwoeg en geschraap, die afgunstige blikken en vuile
praktijken, die lichtgeraakte ernst waarmee de maskerade wordt volgehouden, de
zwaarwichtige ijdelheid van de spelers. Het is een reusachtige vergissing en ik kan
en wil er niet aan mee doen,
Ik droom van de ongeziene wereld van klaarheid en licht, naar alle zijden reikend
in de oneindigheid. Het leven moet zoo mooi en zoo vrij zijn, als wij onszelf en
anderen niet zoo plaagden, wij armen geklemd in routine en conventie. Als een kind
moesten wij zijn, zoo zorgeloos en naïef. Als een hert of een faun moesten wij zijn
te midden der natuur en er een mee worden, vergetend, dat er een
menschenmaatschappij is, goedmoedig lachend om onze verkalkte beschaving met
haar vaste formules, onveranderlijke procedures, aloude middelen, erkende doeleinden,
veroorloofde wenschen, alsof alles reeds was bereikt en er niets meer te vernieuwen,
verbeteren, bestreven overbleef, alsof er niets was dan het tastbare, stoffelijke.
Tusschen de planten moeten wij liggen op de duinentoppen, op de hei, stil en
aandachtig op het innerlijk gebeuren, op de schoonheidsvisies, vorderend in ware
wijsheid, voelend de waarachtige wijding, groeiend naar ziel, naderend het
onuitsprekelijke.
Deze tirade is mij ingegeven door een bundel verzen, die ik vandaag heb gelezen.
Ze zijn geschreven door Jordens - ik dacht dat hij alleen schilderde. Hij moet al een
man op leeftijd zijn, maar mijn hart en mijn liefde gaan naar hem uit. Dat arme hart,
dat door bittere teleurstelling maar niet wijzer wordt. Het zoekt het zielsbegeerde
overal, rusteloos. Het is telkens weer zeker, dat het daar moet schuilen, in dien
onbekenden dichter, in dat ongelezen boek, achter die bergen.
Zal hij het geheim weten, het tooverwoord, dat het geheele leven goed maakt? Ik
heb met mijn idealiseeringsbehoefte natuurlijk een god van hem gemaakt. Hij schijnt
geen sterfelijk mensch, vol van weifeling en zwakheid, maar een die op aarde omgaat
stil, innig en sereen, met rustige stelligheid getuigend van het onuitspreekbare,
ondoorgrondelijke Heil. Hij laat ons het leven zien, het ons vertrouwde leven als van
een berg, zoodat wij de dingen ontwaren, als ze in waarheid zijn - en wij
terugschrikken voor ons benepen bestaan met zijn haast, zorg, zonde en jammer. En
hij is niet een ver, onbereikbaar wezen van hoogere orde; hij is onze vriend, ons
immer nabij met een zachtmoedig toeknikken van begrijpen. Hij heeft al ons leed
gekend en al onzen strijd doorstreden, hij kent onze intiemste gedachten en verlangens.
Steeds bereid schijnt hij, steunend, troostend, sterkend, stichtend. Hij wijst overal
het verheven schoon den ontmoedigden en weet een haven van stilte voor de
vermoeiden.
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1 5 N o v e m b e r . Na het geluk van gisteren, na een vrij goeden nacht de zwarte
dag van heden. Ik zat onder het leven en het leven lachte honend, omdat ik er niet
onder uit kon. Mijn ziel was als een radeloos beest, dat in doodsgevaar geen uitweg
ziet, maar rusteloos heen en weer loopt. Ik voelde de opperste angst van
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een tergend-gewis, maar ongehaast naderend onheil.
Toen besloot ik morgen naar Jordens te gaan, om daar mijn heil te zoeken.
1 6 N o v e m b e r . De dag begon in regen maar vol gouden verwachtingen. Gedurende
de lange reis waren mijn gedachten aanhoudend bij Jordens - het is of de naam een
tooverkracht heeft. Hij schijnt in die paar dagen gegroeid tot een meer-dan-mensch.
Hier is eindelijk een waarlijk koninklijk man, onwankelbaar in den stroom van
strijdende ideeën, een wijze in wien de kennis der eeuwen is bezonken, een kunstenaar
geheiligd door de scheppingen van zijn vernuft, de godsgezant in een uitzinnig
geslacht. Dikwijls wanneer ik de levens las der machtige dooden, heiligen en
martelaars, vorsten en helden, der reinen van leven, grooten in goede werken,
voorgangers in wetenschap en beschaving, heb ik vrome bewondering gevoeld en
smartelijk-hevig verlangen om hen na te volgen. Maar steeds bleek de weg vol
onverwachte moeilijkheden en mijn krachten zijn gering. Dan kwamen er wel duistere
oogenblikken, waarin ik de braafheid als een onbestaanbaar fraai verzinsel zag, door
de ongesproken overeenkomst van allen in schijn vereerd, maar waarin niemand
geloofde. Hoe anders is het nu geworden. Hier is het bevrijdende voorbeeld, de
verwezenlijking, die mijn handen sterken en mijn streven richten zal. Ik heb mijn
meester gevonden. Met een huivering van dankbaarheid bedacht ik, onder het rijden,
dat er nu een einde zou komen aan mijn ellende, daar er immers een leefde, die vrede
en geluk te vergeven had, die een nieuw leven voor mij openen zou. Ik dacht aan
hem met beschroomden eerbied en hem daar te midden van zijn bosschen te weten
maakte mij hoopvol en vreugdig. Ja, ik heb onder de voorbijgangers op straat en
onder de medereizigers gezocht, of wellicht de vereerde onder hen was. Het was een
ongeloofelijk idee, dat ik hem nu van aangezicht tot aangezicht zou zien; dat ik met
hem spreken zou. Nu zou de verlossing komen. De oogenblikken waren vol heerlijke
verwachting en voorbereiding. Zelfs toen ik aan het kleine station, waar ik uit moest
stappen om inlichtingen vroeg over den te volgen weg, was ik mij van een feestelijke
stemming bewust op den achtergrond van mijn gedachten. Ik liep een klein
provinciestadje door, dat mij meer indrukwekkend en schilderachtig voorkwam dan
andere dergelijke plaatsjes. Graag had ik in het logement wat gebruikt, om van den
waard bizonderheden over het leven en de gewoonten van Jordens te hooren, want
zelfs het geringste scheen van belang. Doch om met gewone menschen over hem te
spreken was schennis. Ik nam mij voor, goed toe te zien, zoodat niets mij ontgaan
zou en ik antwoord kreeg op duizend vragen omtrent levensregeling, die gedurende
de laatste maanden in mij zijn opgekomen. Intusschen had mijn verbeelding vrij spel
en maakte een aantrekkelijk beeld van mijn held.
De aangestampte, effen weg werd muller naarmate hij zich van de laatste, dun
gesprenkelde huisjes verwijderde en gaf ten slotte een smal zandpad af, dat, bleek
in de donkere diepten van een bosch drong. De hemel was strak en egaal. Ik trad in
de droomerige schemering onder de boomen en snoof van versch gevallen loof en
vochtig mos de rinsche geuren van zeer bizondere werking. De ijle, dierbare
herfstnevels hingen om de harsige dennen en spoelden tusschen het kruiswerk hunner
fijne naakte takjes, de mazen vullend met waas blauw licht. De verdorde graspluimen
en het spinrag tusschen de bruine varens uitgespreid waren besproeid met fijne
droppels. Er was een ongekende verrukking in de lucht - iets van de klaarheid en het
wondere van een veelvlakkig kristal.
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Dat was een vreugd om weer te midden der natuur terug te wezen na zoo lang
afzijn.
Recht rezen de vale stammetjes achter
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elkander op den glooienden bodem, die leverkleurig was van de naaldenvacht en
woudwaarts in werd het duister steeds geheimzinniger. Doch waar een zijpad
neerglooide, brak van omhoog de zeldzame droome-schemering, als van Italiaansche
fresco's uit de vroeg-renaissance, waar de dag getemperd door groen water schijnt
te vallen. De twijgjes droegen neerhangende rafels en pruikjes, schilvers en rozetten
van korstmossen.
Het rhythmisch kloppen van mijn voetstappen werd niet langer gehoord. Ik werd
mij plotseling bewust van de gewijde stilte, waarin even een takje onverklaarbaar
kraakte of een dor blad ritselde. Geleidelijk ook en onbemerkt verzwakte het
ingespannen werken van mijn gedachten, totdat ik met rustig blij verbazen in mij de
diepe vrede gewaar werd, zooals men na lang, vruchteloos denken, vanzelf het
gezochte woord op de tong vindt.
Met de vrede kwam het gevoel van veiligheid. Niet het zich gevrijwaard wanen
voor lijfsgevaar, maar het vage, doch stellige vertrouwen, dat mij in den kindertijd
vervulde als vader mij geruststellend toelachte na benauwende droomen. Ik vond
voor mijn gewaarwording bevredigende uitdrukking in de voorstelling, dat ik mijn
ongesproken zielssmekingen, die vroeger in het leege, koude luchte blauw
vervloeiden, eensklaps verstaan en verhoord wist. Oneindigheid en mysterie zoo
vaak met bedruktheid gevoeld, waren tot goede vertrouwden geworden; ik bespeurde
verwantschap in al het omringende.
Het werd een stemming van vrede zoo diep als ik nog nooit beleefd heb en daarin
scheen vaag de voorspelling te werken van naderend geluk. Het was een oogenblik
van inkeer en gestild zijn, van heiligheid en harmonie zoo volkomen dat de herinnering
mij steeds een troost en steun zal zijn in komende dagen.
Het zandpad klom nu zacht slingerend tegen een heuvel, glad van naalden en
begroeid met pijnboomen wier stammen onder de kruin koperkleurig leken, als
onderschepten zij de laatste zonnestralen. De vallei aan de andere zijde kreeg het
volle grijze bovenlicht. Op den bodem, omringd door een bescheiden moestuin stond
een kleine houten woning. Met vreugde en beklemming begreep ik, dat het doel van
mijn reis bereikt was. Het tafereel was zoo geheel anders dan mijn verbeelding had
samengesteld en toch was alles volmaakt goed, zoo als het was. Dit was het beloofde
land, waar de onzwervingen een eind zouden nemen; dit de gewijde grond, waarvan
de aanraking sterk zou maken. Het volgende uur, beloofde ik mij, zou van mijn
levenskentering getuigen.
Terwijl ik snel afklom en op het huisje toeliep, ebde de innerlijke stilte van zooeven.
De onredelijke bezorgdheid waarmee ik gisteravond aan mijn voorgenomen bezoek
heb gedacht, keerde weer en met verontrusten adem en pulseerenden keel, klopte ik
aan de deur.
In de lange oogenblikken van afwachting, zag ik met beuzelende scherpte van
opmerken de fijne uitgesijpelde harstranen en splinters der muurplanken, de gele
korstmosvlakken op de ruwe, roode stoeptichels en het zandgeultje uitgewasschen
door het gootwater. De deur werd geopend. Tegen de duisternis binnen stond een
oude man in een lange linnen schilderskiel. Ik dacht niet aan mijn zorgvuldig
voorbereide woorden. Ik zag in de ernstige oogen en zei, zonder inleiding zoo iets
als:
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‘Ik ben gekomen om u te spreken. Ik heb verzen van u gelezen en hoop, dat u mij
wilt raden. Ik ben in groote verwarring. Ik kan mijzelf niet helpen. Mijn leven is zoo
moeilijk en ik weet niet, wat ik er van maken moet’.
De woorden, ernstiger dan ik ze misschien ooit gesproken heb, kwamen zoo vlot
als wellend water en ik had er geen valsche schaamte over, zooals gewoonlijk.
‘Kom binnen,’ zei hij vriendelijk. Ik
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had van blijdschap en vereering kunnen knielen.
Het huis bestond maar uit éen vertrek door een hoog raam verlicht. De geur van
papaverolie en terpentijn was in de lucht. Midden op den vloer stond een groote ezel
met een breed landschapdoek er op en tegen den wand bemerkte ik een laag rustbed.
Ik was verheugd over dezen onbekenden eenvoud, dien ik begreep als het leven
zuiverend van al wat nietig en onschoon is. Dit is het groothartig aanvaarden van 's
levens waarachtige eigenheden, ontdaan van het onwezenlijke en toevallige.
Wij gingen aan een deelen tafel zitten, die in het donker onder het groote venster
stond. Maar zijn hoofd en schouders rezen tot in den schuinen stralenbundel, zoodat
het gelaat, door de scherpe afperking der schaduwvlakken, zijn kleinste verheffingen
duidelijk liet onderkennen.
Het meest trof de breede vlag van den witten baard, die over het wangkarmijn tot
op de hooge jukbeenen kroop. In de bronzige, gerimpelde diepten, overhangen door
dichte wenkbrauwen, blonken vochtig de oogen weifelloos gericht. Beneden het
dicht ingeplante hoofdhaar verliep de strakke huid over de voorhoofdswelvingen
glooiend naar den beenigen kam boven de oogenkassen.
Het was gemakkelijk te zien, dat dit een man was anders dan de anderen, van
grooter ernst en waardigheid, maar ook van sterker wil. Een kenner van menschen
en hun lot. Hij had ongetwijfeld hun leven geleefd, al hun strijd doorstreden. Hij
moest alles ervaren hebben, de groote liefde, kennisdorst, de worsteling om uiting,
de strijd om de wereldbeschouwing, het leed om de menschen, twijfel, ontmoediging,
miskenning, hartstocht, eerzucht En nu troonde de vrijgevochten ziel in de windstille
hooge plaatsen der aarde, verbeidend de groote vervulling.
Mijn schroom was geheel verdwenen. Ik voelde alleen liefde - een anderen naam
is er niet - de sobere liefde van man tot man, broeder tot broeder, (zuiverder door
grooter onbaatzuchtigheid en vergeestelijking dan iedere betrekking der geslachten)
die uiterst zeldzame, schoonste zielebloesem, welke slechts eenmaal uitbreekt in een
levenstijd. Het was een ontzaggelijke vreugd, zich geheel zonder eenige achterhouding
of omzichtigheid te kunnen uitspreken na een leven van gedwongen geslotenheid en
argwaan. De welgezindheid en hulpvaardigheid, die ik bij mijn meester vond, de
zekerheid van volkomen begrepen te worden, maakten het mij voor het eerst mogelijk
mij te geven met onvoorwaardelijk vertrouwen, hetgeen een der grootste zegeningen
is. Ik vertelde van mijn ouders en mijn jeugd, mijn zoeken en mijn verdriet. Ook
verzweeg ik hem mijn dwaasheden en slechte eigenschappen niet, maar stortte mijn
hart uit, naar men treffend zegt en voelde mij onzegbaar verlucht na de biecht.
Jordens het breede voorhoofd in de hand gesteund en de vingers beschuttend voor
de oogen, had geduldig en aandachtig geluisterd naar het lange en zeker wel
verwikkelde relaas. Toen ik abrupt en onhandig geëindigd had, zat hij lang in zwijgend
denken, terwijl de ongeziene klok tikte. Door alle nevelingen heen, ten spijt van trots
en zwakheid, die voorbij trokken in den ideeënstoet, ten spijt van mijn pronkerij met
verworven kennis en kunstvaardigheid, moet hij den eerlijken, strevenden mensch
herkend hebben. Ten laatste stond hij op en zeide:
‘Ga mee naar buiten, daar zal de weg mogelijk duidelijk worden,’ en ik volgde in
onstuimig verwachten naar den moestuin, die achter het huisje lag. Mijn geleider
evenwel liep langzaam voort en sprak slechts van zijn planten en hun verzorging.
Zoo gingen wij langs de bladerlooze ooftboompjes: de jonge pruim met de mooie

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

lijnen der zich splitsende takken en de kers waarvan de stam zorgvuldig als een klosje
met grijs zijdedraad omwonden scheen. Voor een beu-
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kenhaag met verschrompeld bruin loof was een veld met koolplanten, groote rozetten
van blauwgroene bladeren met sterke, witte nerven daartusschen - het leek sierlijk
ornamentwerk als van dunne metaalplaten, kunstig in hoog relief geklopt. Een gladde
merel hupte tusschen het gevallen matzilver frambozenloover.
Een groote zonnebloemplant stond er tusschen bedroppeld wortelloof, die in verval
wonderlijker en waardiger scheen dan in zomertijd. De krachtige, ribbelige stam
stond nog machtig en zond de bloemstelen omhoog, doch de doode, zwarte bladen
hingen droog neer. Een laatste dikke bromvlieg zat stil in een oksel en een meesje
pikte de zaden uit de leeggebrande bloemschotels. Die plant scheen het late, dralende
jaargetijde te verzinnelijken, de grijze, klare, diepvredige oogenblikken voor het
sterven gaan. Ik bemerkte, dat de aandoeningen van stilte en geluk, die ik eerst zoo
kort kende in mijn ziel waren teruggekeerd. De sereniteit van mijn meester was ook
mij komen zegenen. Dat gaf een ongekende helderziendheid. Niets ontging mij, zelfs
de kleur der vale aarde niet, in gladde klompen gewasschen met de gebleekte strootjes
en schoongespoelde steentjes er bovenop. Maar het was niet langer beuzelen, want
ook het geringste voorwerp, scheen een nieuwen en diepen zin te hebben gekregen.
De geleider, die dit zegenrijke wonder wrocht, sprak rustig voort over zijn tuinwerk
en toen over de kleine dingen van den dag, de regeling van den arbeid, de
noodzakelijkheid van ontspanning en beweging, over maaltijden en slaapsimpele
gedachten in simpele taal, maar ik zag om mij heen met nieuw en verruimd begrip
en hield in dat oogenblik den balans der dingen. Met afkeer dacht ik aan mijn benepen
leven met haast en verveling, zorg en jammer. Het was of de wereld met zijn stormen
en leed diep beneden mij lag en of ik ging naast Jezus zelf, den koning der menschen
en hun goeden vriend.
Toen deelden zich de wolken en aan de kim, waar de zon was gezonken, lichtte
een streep van geelgouden misten door de hooge pijnboomen. Stemmig ruischen
kwam op den ontwaakten wind. Een pooslang staarden wij in het vuur dat breeder
en rooder werd. Toen zeide hij:
‘Mijn jongen, dit is al wat ik te leeren heb. Zonder deze vrede zal het leven éen
lange marteling zijn en vol misslagen en vrees, verwarring en ergernis. Maar hij in
wien het stille licht brandt, is waarlijk uitverkoren, want dat alleen geeft geluk en
wijsheid en kracht op aarde. Hou daarop steeds de aandacht gericht - dit is de eenige
les’.
En terwijl ik nadacht over deze woorden, die ik maar ten deele begreep, keerde
hij met mij terug naar de woning.
Ik weet niet veel meer van ons verder samenzijn en maar twee van zijn gezegden
zijn mij bijgebleven (later zal ik mij, hoop ik, meer herinneren). Het eerste was:
‘Menigeen heeft de wereld willen verlossen, die zijn eigen hart niet begreep’; het
andere: ‘Blijf bedenken, dat het Meest Volstrekte niet in woorden te vatten is en
waak er voor geen slaaf te worden van uw eigen beeldspraak’.
Ik at met hem zijn zeer eenvoudig vespermaal en daarna liet hij mij teekeningen
zien, voor het meerendeel symbolische figuren. Ik was al dien tijd in het koninkrijk
der hemelen en het was al volkomen donker, toen ik afscheid nam.
In het eerst was ik bang, dat ik mijn terugweg niet zou vinden, maar de hemel was
helder geworden en de maan scheen. Ik was te zeer vervuld van mijn bezoek, om
aan angst te denken. De dorre bladen op het woudpad maakten een rythmisch geruisch,
wanneer mijn voeten ze bij elke pas opschepten. Eens vloog een verschrikte roek
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vlak voor mijn voeten krijschend op en later ging een konijn bij mijn nadering aan
het loopen in het kreupelhout. De maan scheen rechts tusschen de pijnboomen hoog
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op de helling en maakte te midden van de donkere, kromme takken der hooge kruinen
een zeldzaam romantisch effect. Het zachte licht lag nu en dan in smalle strooken
dwars over het pad waarvan het alle oneffenheden volgde.
Een stralenbundel van melkachtig licht, filterde wel een eindweegs in de
mysteriewereld van lage twijgjes en dorre varens, schaduwige diepten onthullend,
waar maanlichtvonken wemelden. Hier en daar werd de fluweelige mosbodem uit
den roezigen donker gehaald of een stammetje door een zwevend lichtlijntje
aangegeven. Soms, waar het woud minder dicht werd, was ter linkerzijde de aarden
wal van den hollen weg te zien, waarop de witte berkestammen stonden welker takken
zich in een grijze, onbewogen nevel van fijnste twijgjes verloren. Dan volgde weer
de mollige, tintelende duisternis.
Dit alles was mij zoo ongewoon, dat in mij een nieuwe sensatie werd geboren.
Meer en meer zonk ik in een halfdroomenden toestand, waar geen gedachten meer
zijn, tot het scheen, dat mijn raadselachtige en samengestelde wezen was teruggebracht
tot een bloote beschouwer, die onbewogen van ontzaggelijke hoogten het verglijdend
bestaan aanziet.
Toen opende het woud links en de golvende hei lag open, doodstil en verlaten
onder de sterren. Maar het was een boog van bleek-geel, vervloeiend licht aan de
noorderkim, die mijn aandacht trok. Zoo onverklaarbaar leek het, dat ik stil stond
van verbazing en terwijl ik staarde, stond plotseling een staaf van rozerood licht recht
tusschen de sterren. ‘Het Noorderlicht!’ riep ik en dat wonder verblijden en ontzag,
dat komt bij het zien van een zeldzaam en schoon natuurverschijnsel, een komeet,
een sterrenregen, de maanregenboog of een samengestelde halo, gutste mijn ziel
binnen.
De lichtbaan bleef een oogenblik en verbleekte, maar andere en telkens meer
verschenen en stierven, de een naast de ander, tot het geleek of een gordijn van
doorzichtige stille vlammen voor de sterren gehangen was, en de fijne plooien door
den wind licht werden verschoven. De geheele noorderhemel was in machtig bewegen
en op de verlaten hei bleef de droomestilte ongeschonden; door geen gerucht van de
reuzige prachtverschijnselen omhoog gestoord.
Het kwam zoo onverwacht; het was zoo geheimzinnig schoon en overmeesterend
na al die hooge emoties van den dag, dat ik niet wist, werkelijk niet wist of ik wel
wakker was en ik betastte mijn hoofd en armen om zekerheid te krijgen, precies als
menschen in boeken.
Het is zeker bijgeloovig, maar ik beschouwde het als een goed voorteeken, dat ik
juist dezen avond op de hei moest zijn. Deze merkwaardige dag beteekent kentering.
Nu zal alles goed worden. Ik heb een verbond met den Hemel gemaakt en dit
Noorderlicht is het teeken.
Ik stormde een heuvel op om het verschijnsel beter te kunnen zien, maar met groote
snelheid werd het uitspansel bedekt met rijen van schapenwolkjes, die in waaiervorm
over de lucht waren verspreid. Daartusschen was de hemelgrond egaal karmijn,
waarin de sterren wonderbaar lichtten met groenen glans. Een half uur later was alles
verdwenen en kwam ik tot bezinning.
In den trein heb ik diep en lang nagedacht. Het is altijd mijn kleinheid en
machteloosheid tegenover de samenleving met haar andere levensopvatting en
standaard, die mij met verlammende neerslachtigheid geslagen heeft. Men heeft mij
altijd laten voelen, dat ik een onnutte, een verachtelijke zwakke ben. Hoe is alles
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veranderd! Ik heb mijn licht gezien, mijn heil gevonden. Daarin is mijn kracht, mijn
troost, mijn loutering. Met onuitsprekelijke dankbaarheid heb ik begrepen, dat ook
de eenvoudigsten, de armen van geest de zegen kunnen ontvangen. En zonder dien,
zijn de grootste vermogens waardeloos. Dus zijn het toch de kinderkens, die het
Godsrijk beërven en
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dus is het dan toch waar, dat die machtige, aanmatigende bouw van de samenleving
geen zin heeft, zooals ik steeds donkerlijk heb vermoed. Laat dat dwaze zwoegen en
open u als een bloem in het zonlicht.
Bij het verlaten van het station stond ik een oogenblik te kijken naar de
bedrijvigheid op het breede plein. Maar aan de dingen van het uiterlijke leven was
de martelende schijn van volstrektheid en overmachtigheid ontnomen. Ik voelde mij
bevrijd en het was mij als droeg ik de verlossing van het menschdom in het holle
van mijn hand. En daar staande, met een mengeling van kinderlijkheid en
bovenmenschelijken ernst, zegende ik de wereld uit drang van groote innigheid.
1 8 N o v e m b e r . Ik heb vandaag na een langen zelfstrijd het besluit genomen om
de studie op te geven en in een klein huisje ergens in de bosschen te gaan wonen.
Zelfs al zou de toelage van oom ophouden, dan heb ik genoeg om twee jaar van te
leven, als ik zuinig ben. En daarna - wie dan leeft - die dan zorgt.
1 J a n u a r i . Ik heb in lang niet in mijn dagboek geschreven; de heftige strijd met
mijn voogd en de onaangename scènes met de professoren, waarmee het vorige jaar
besloot, zijn niet prettig om te beschrijven. Maar ik heb mijn zin en over een week
betrek ik mijn kasteel - een soort van tuinkoepel, gebouwd aan de zoom van een
bosch, dat bij een landgoed behoort. Over een week begin ik een gelukkiger leven
en neem daarom bij dit jaarbegin mijn dagboek ook weder op.
1 0 J a n u a r i . Den zevenden van deze maand ben ik hier aangekomen en de dagen
zijn met uitpakken en regelen omgevlogen. Nu is alles op orde en ik ben den koning
te rijk.
Hier hoop ik als kluizenaar te leven en een nieuw bestaan van binnen uit te
construeeren. Geen boeken; geen tradities. Ik moet alles in mijn eigen ziel vinden.
De dag begon al met belangrijke innerlijke ervaringen. Het huisje is nu wel zindelijk
en op orde, maar ook de eenvoudigste huishouding heeft haren eisch. De kluizenaar
in zijn hemdsmouwen, die tot de elbogen waren opgerold, knielde neer op een krant
te midden van asch en sintels. Ik had eerst naar den eisch de kachel uitgehaald en
dat is een werk, dat eenvoudiger lijkt dan het is. Links stond een mandje met
houtspaanders en rechts een aker steenkolen. Met overdreven toewijding (het was
de eerste poging van mijn leven en het had een half doosje lucifers gekost) - had ik
een vuurtje gebouwd op de schoongekrabde rooster en nu snorde en knap-knetterde
het daar binnen vervaarlijk en straaltjes van scherpe rook kwamen uit de kieren bij
de la en het deurtje. Met de rug van mijn aschbepoederde hand, veegde ik de
zweetpereltjes van onder mijn neus. Mijn knieën en mijn rug waren pijnlijk en met
weemoed zag ik, dat mijn zorgvuldig gepolijste nagels hopeloos bekrast waren. Maar
ik was in mijn schik. Na jaren in voorstellingen geleefd te hebben, zal ik nu gaan
genieten van de werkelijkheid. Er is genot in het hanteeren, het louter aanvatten en
betasten van de materie. Het klein hakken van het hout was een lust en toen ik ten
slotte de kachel aan het branden had gekregen en gewasschen en geborsteld naar de
ongestadige, bleekblauwe vlammen zat te kijken, die zoekend hupten en uitschoten
tusschen de onverlichte steenkoolbrokken, had ik een gevoel van welslagen en
zelfvoldaanheid, zooals ik in jaren niet heb gekend.
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Toen moest er water gekookt en verdere toebereidselen gemaakt worden voor het
eenvoudig ontbijt en terwijl ik daarmee bezig was, werd ik mij plotseling met blijde
verrassing bewust van ongewone aandoeningen.
Het was of het eenvoudige en oud-bekende anders op mij inwerkte dan vroeger.
Het
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beeld juist der meest alledaagsche dingen, van het witte brood, de roomige melk, de
honing en het klare water, kwam tot mij, omgloord met dezelfde mystische wijding,
welke hun bloote namen tot poëzie maakt in de boeken van Salomo en de oud-Indische
wijzen. Ik voelde een zekere plechtigheid, iets symbolisch in de eenvoudigste
handelingen, de sobere wijding van het aloude en algemeen menschelijke. En dat,
vreemd genoeg, ten spijt van het modern huishoudelijk gereedschap en het besef van
mijn schromelijke onhandigheid.
Vandaag ook maakte ik mijn eerste wandeling. Beneden in de ondiepe dalkom,
te midden van de effen, leverkleurige akkers en velden onder een laagje winterkoren,
stonden een paar boerenhuisjes en schuren knus bij elkaar - ze leken zoo popperig
klein van die hoogte en onbeduidend in het ruime uitzicht van den berg. Zij schenen
als het ware beschermd door de omgevende volkomen onbewogen lucht, die hoog
en wijd naar alle zijden op heuvels en op de lage landen lag. De wereld was zoo
ontzaggelijk en die ontzaggelijke wereld zoo droomerig stil, dat ik, die was uitgegaan
met mijn hoofd vol plannen en lastige gedachten er door werd overweldigd. De
dingen hernamen hun ware verhoudingen. Niet langer was de natuur een achtergrond
voor het menschelijk bedrijf, een onherbergzaam gebied aan de grenzen der
beschaving. Zij w a s , overweldigend, en verder was niets; al het handengemaakte
bleek een onbeduidende wildernis in haar eindeloos domein. En dat domein was
geen wijkplaats aan de hoeken der aarde, waar het oerwoud ongeschonden was
gebleven, maar het strekte ononderbroken zelfs onder de steden tot in de oneindigheid.
Het was een genot, zoo rustig langs de boschpaden te loopen, als in de lange gangen
van een droomlabyrinth, onder verwulven en over binnenpleinen, langs torentransen
en door de zijbeuken van een kathedraal, steeds verder, overal wondere zaken
ontdekkend - en te bedenken, dat ik zoo maar steeds voort zou kunnen loopen, zonder
buiten het sprokeland te treden. Het gaf een kalm verheugen, dat zich in dat oogenblik
voor altijd verbond met den geur der winterbosschen, waarin zich vleugjes rook uit
de schoorsteenen mengden, de dierbare rook van plaggenvuur en smeulend groenhout.
Voorbij de leemgroeve liep ik den breeden harden weg op, die langzaam stijgend,
tusschen de hooge heibulten kronkelt. Het was een kaal en troosteloos landschap, in
koude kleuren, dat mij nu omgaf. De vale heuvels van somber violet met hun
scherpafgeteekende, flauw golvende omtrekken, achter elkaar als de zijvleugels van
een mijlenspannend tooneel, weken terug in den sluierenden dampkring en een zwart
dennenwoud stond links tegen den hemel van egaal blauwig grijs. Op een hoogte
naast een klomp van donkere kattedoorn, die wel geschoren leek als een taxisstruik,
was er een doode berk, die in de najaarsstormen al zijn fijne hout verloren had en de
geknotte gaffels daar rauw te zien opsteken, gaf even het verlatenheidsgevoel als
van puinhoopen na een ramp. De geur van vochtig zand was in de kille lucht, maar
die lucht was als een beschuttende sfeer, en helder ziende, maar onverlet liep ik over
den bodem en op tegen de glooiïng van het ruim amphitheater. De naargeestigheid
kon niet in mijn ziel dringen en alleen het zwijgen en de wijdheid rondom werd mij
bewust. Achter de hei lag een groot bosch van beuken waardoor mijn zandweg mij
voerde. Uit een zijlaan kwam een tweespan aan, dat met moeite een wagen met
boomstammen voorttrok. Al in de verte hoorde men het geluid van de tuigbellen en
zag de dubbele rij van parelmoeren vestknoopen op de donkere figuur van den
voerman. Hij liep naast zijn span een Duitsche pijp met langen porceleinen kop te
rooken en klapte doelloos met zijn zweep. De hennepige manen der stoere beesten
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dansten met de roode kwasten op den halsterkam bij het zachte slingeren van de
laaggehouden koppen, waaronder de teugellussen
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bungelden en op de bultige schoften en in de liezen, nat van zweet, was het lange
haar van de wintervacht in donkere streepjes aaneengeplakt. Tusschen de hooge
raderen van den wagen lagen twee prachtige eikenstammen nog begroeid met
korstmos en klimop in de dunne topeinden beschreven bij elken schok ingewikkelde
kringels in de lucht.
Toen ik eindelijk op weg ging naar het dorp, waar ik voortaan zal middageten,
begon de blauwe schemering over de ernstige winterwereld te komen. De vage
geheimzinnigheid, die ik den heelen middag buiten had gevoeld, verdichtte nu tot
een heerlijke sprokestemming. In het donkerend bosch, waar de omtrekken der dingen
het vorschend oog ontweken, in de kronkelende, knoestige eikentakken, in de holle
tronken der kastanjes, waar de donzen katuilen nesten, in het ingewikkeld lijnwerk
der verdorde varens, in de mistige doorzichten tusschen de kolonnaden der rechte
beukenstammen en later in de fantastische grondpartijen aan de zijwanden van een
hollen weg - overal tintelde fijn mysterie. Glimlachend liep ik, behoedzaam om de
teere stemming niet te storen, terwijl groote sneeuwvlokken begonnen te vallen op
het geruchtloos land. Er was vrede en evenwicht binnen en dankbaarheid om het
wonderbare geluk, zoo spoedig gevonden. Er was geen verlangen - het was
bereikt-hebben, gestild-zijn en de andere gewaarwordingen gingen daarin onder.
Maar geen grillige aandoening door een toevalligheid gewekt, door niets gedragen
en aanstonds weer verdwenen. Het was het antwoorden van mijn wezen bij het
ontwaren van iets, dat niet uit mij was, iets raadselachtigs, dat daar woonde in die
wijde natuur.
De boschweg glooit neer tot de groote kale olmenlaan, die naar het dorp voert,
waarvan de huisjes vredig beneden lagen. En terwijl ik daalde kwam mij plotseling
een oude, Duitsche gravure in de gedachten, waaraan ik in jaren niet had gedacht.
Een engel is daarop afgebeeld, die naar den Heer vliegt met de ziel van een gestorven
kindje op den arm. De maan schijnt over het stille nachte-land diep onder, waar een
vervallen burcht op een begroeiden heuvel staat. Aan den horizont achter de
brokkelige bergenschimmen heeft de hemel een zoom van wonderbaar flauw licht
en een ommuurde stad van middeneeuwsche huizen, ligt aan een breede rivier. Voor
ze naar het Paradijs stijgen, wijst de engel het meisje de plekjes, waar zij gespeeld
heeft. Wanneer ik als kind naar die oude plaat keek, dan was het mij, of ik zelf
gestorven was en als in een droom van zaligheid boven de aarde zweefde. Die lang
vergeten gevoelens kwamen op het onverwachtst terug. Ik ging vol innigheid, en
vredig over de aarde.
Ik was nu dicht bij het dorp. Een vrachtrijderskar, die zeer klein leek onder de
hoogwelvende takkenoverkoepeling van de statige laan van kale olmen, stond voor
een boerenhuisje terzijde van den weg. Een vrouw met den arm op het wagenlemoen
gesteund, praatte met den voerman, die in het donker onder de huif zat. Zij had een
groote stallantaarn in de hand; het warmgeel licht door vier groote schaduwspaken
verdeeld, waardoor de sneeuwvlokken streken, vervloeide op den grond en maakte
op de huismuur een rekbare monsterkop van een kindje aan moeder's rokken. Het
leek precies een ets van Rembrandt en er was iets huiselijks, gemoedelijks,
menschelijks in dat groepje en dat bleek juist ontbroken te hebben in de ervaringen
van den dag,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Ik vond de herberg op het kleine marktplein. Het was geheel donker nu; het
sneeuwde dichter en de ingepakte rozenstruiken hadden witte, ronde koppen op hun
stroohulzen.
Binnen was het behagelijk knus en licht en warm. Er flakkerde een groot
blokkenvuur op den haard en een paar boeren met de pijpen in de mondhoeken zaten
voorovergebogen naar den gloed en luisterden naar den waard, die onder den lamp
een artikel
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uit de plaatselijke courant stond voor te lezen.
Ik kreeg mijn maal in een klein bovenkamertje. Op tafel stonden twee kandelabers
en de kleine vlammen van warm rijp licht gaven een atmosfeer van fijn mysterie aan
het vertrekje. Er hing een wonderlijke geur, die deed denken aan gedroogde bloemen
in oude boeken en het nog zwak welriekend sponsje uit een lodderijndoosje van onze
grootmoeders. Aan de muren hingen staalgravuren met bruine vochtplekken. Dit
alles en het groote olie- en azijnstel met een verscheidenheid van kruiderijen en
sauzen in geslepen fleschjes, gaven aan het vertrek een snufje van oudwereldsche
romantiek, die zeer bevredigend leek na de koorts van het moderne leven. De
dampende spijzen waren ook die van de oud-Hollandsche degelijke kookkunst. Na
afloop van de maaltijd, stak ik een sigaar aan. Ik was weer warm en niet langer moe
en de honger was gestild. En terwijl ik daar zoo rustig in de leunstoel zat, in de rozige
after-dinner stemming, met de wereld ingenomen, waren de vergaarde indrukken
van den dag mij voor den geest, zooals het lichtend beeld van zijn goed lief in het
hart van den jongeling is, wanneer hij stil-vreugdig om zijn rijkdom te midden van
de menschen gaat. Het was een zeldzaam geluk, buiten die wonderbare stille
nachtwereld te weten: achter mij de dichte bosschen tegen de heuvels en vóór, in de
diepte, achter de rij van oude eiken, de rivier tusschen het dorre oeverriet, waar de
uilen roepen.
En toen ik 's avonds in mijn bed lag en door de kleine ruitjes achter de propere
gordijnen in den geklaarden hemel de sterren zag fonkelen temidden der hooge
pijnboomkruinen, was ik volkomen gelukkig. Zonder de geringste vrees, als een
vogel in zijn nest, lag ik alleen midden in de ontzaggelijke natuur.
1 2 J a n u a r i . Ik ontwaakte vanmorgen uit rozige droomen en dronk begeerig het
behaaglijk gevoel van vrede en ledigheid. Door de bloemen op het raam scheen het
kille licht van de sneeuw terug tegen de donkere eikenbalken aan den zolder. Bevroren
ruiten hebben altijd een poëtische aantrekkelijkheid voor mij gehad; ze herinneren
aan oude tijden: aan kinderfantasie en aan sprookjes. Wat een weelde om geen haast
en geen zorg te hebben en ze op mijn gemak te kunnen bezien. ‘Bloemen’ is geen
gelukkige naam. Blinkende zilverwieren zijn het en de bladen van Japansche ginko,
hoefblad of fijn generfde varensoort van alle zijden sierlijk naar het midden der ruit
gelegd; aigrettes ook wel, naast van boven afgeknipte veeren en gekrulde donsjes
van pauw en duif. En de tusschenruimten zijn aangevuld met ingewikkeld ornament
van onregelmatig gevormde kristallen, een schat van schitterende lichtvlakjes en
spatjes.
Na het ontbijt ging ik dadelijk buiten kijken. Het eerste wat ik zag was een
doodgevroren kuifleeuwerik. Ik hoop, dat de stakkerd een zachten dood heeft gehad.
De zon scheen helder; het was koud en de lucht tintelde in de neusgaten, maar dat
gaf de illuzie van groote zuiverheid, die werd ondersteund door het uitzicht op de
wijde velden van reine sneeuw. Ja zeker, de sneeuw heeft een eigen geur; dien heb
ik vandaag weer geroken. De boomen droegen vrachten, rondend, hoogopgestapeld
op de zware takken en de twijgen waren verbonden door een klodderig netwerk als
van dik zeepsop. Een donkere vogel ging klapwiekend, voorzichtig daartusschen
zitten en het sneeuwpoeder stoof op. De zwaarbeladen sparren schenen gehaald uit
een Duitsche Kerstvertelling met de bevredigende gevoelens van nachtewijdheid en
huiselijk geluk die daarin zijn. De vruchtboomen in den tuin leken bleeke
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koraalgroepen van den zeebodem, andere weer geweiën vóor die verhard zijn en een
struikje bij de deur sproot precies uit den grond als de waaier van vuurwerklijnen op
een foto.
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De bekoring van de sneeuw is in de substantie, de vlokkige, losgepakte stof met de
teer uitvloeiende blauwe schaduwen en de fijne kristalschittering waar het gulden
zonlicht valt. De hooge donkere stammen van de laan droegen de pluimen van een
ridderhelm; opstrevend de hoogste veeren en de lagere in fijne trossen en vertakte
aderen neerhangend, zoodat ik ook weer moest denken aan de langzaam
uitkristalliseerende loodzouten van den saturnusboom in het bekerglas en de glasbol
presse-papier met het winterlandschap waar het sneeuwt, en dat telkens heenwijzen
naar dingen, die - voor mij althans - zwaar geladen zijn met de geheimzinnigheid
van mijn eerstbewuste jaren, typeert mijn genot van de natuur, waar ik tusschen en
achter de schoone werkelijkheid vaag een diepere wereld ontwaar van louter wonder.
1 4 J a n u a r i . Het was een vreemde gril (nawerking van een passage in ‘The Castle
of Indolence’, die onverklaarbaar krachtig op mijn verbeelding gewerkt heeft) om
vanmorgen om half zes op te staan en in het donker door bosch en veld te willen
loopen, terwijl ik de menschen nog slapend wist.
Ik ben niet teleurgesteld. Het was een merkwaardige ervaring, voornamelijk een
innerlijke ervaring in het eerst, iets als slaapwandelen. Ik ging, mij nevelig bewust
van een vaag geluk, dat mijn aandacht vroeg in verre werelden; ik was als omgeven
door een donzige sfeer, waardoor alleen de poëtische trillingen der dingen konden
dringen. Achter de heuvels straalde Venus boven de eerste roode lichtwaseming, die
in den nachtblauwen hemel vloeide, en het scheen of het boschpad diep in de bestarde
wereldruimte zou voeren, waar een diepzinnig gebeuren donkerlijk kon worden
bespeurd. Het vertrouwde was van het gelaat der wereld verdwenen. Een vreemd
uur, kenbaar aandeel van de heilige eeuwigheid, blank gevallen uit de sferen en nog
gansch onbeschreven door de gedachten der menschen. De geruchtloos kleurflitsende
sterren werden bleeker boven de stille hei en de luchtekoepel werd grijzer en klaarder.
De heilbrengende wind van den dageraad kwam in zwakke vleugjes en het eerste
zwakke schemerlicht zeeg neer door de fantastische besneeuwde bosschen. In dien
violetten halftoon raakte de kleine wereld uit de grauwe doezelende eenheid van den
woudbodem los. De varens en graspluimen waren dicht behaard met rijm en het
karig, papierig-gekruld loover, droeg een velouté van de fijnste ijskristallen. Ik stapte
voort met de kraaksneeuw en het matglas der bevroren plassen knappend onder voet.
Aan de zijwand van den hollen weg was de sneeuw gisteren gedeeltelijk gesmolten
en op de landkaartachtige open plekken kwamen de mooie, donkere mosgrondjes te
zien. Voor de konijnenholen hingen de mysterieuze ijspegels en stonden gewrongen
ijszuiltjes tusschen de blootgespoelde harige boomwortels. Daar zag ik ook een
soepel-glippend hermelijn in zijn witte winterpels (die nu bedenkelijk geel leek)
rondspeuren; die voerde niet veel goeds in het zin.
De zon ging op en de eerste zwakke stralen, die nog geen schaduw werpen en
slechts te zien zijn als een tinteling van wat warmer kleur, lagen op de aardkluiten
der akkers. De sproke vervaagde en langzaam kwam de dag, kwam licht en verstand
over het land der menschen. Diep blauw werd de sereene hemel. De voorgevel van
het landhuis op den heuvel stond roomwit en scherpomtrokken te midden der barokke
schimmen van omgevende boomen en beneden op de vonkende waterbaan der breede
rivier dreef de roodbruine kiel van een turfschip, met likjes oranje en vermiljoen,
vurige kleurbrokjes in een wazig en bleek land. Te denken dat al deze zielsbevrediging
en zinnentroost geweest is jaar op jaar, terwijl ik rondzocht in nevels van zwaarmoed!
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De koetsier van het kasteel had mij gisteren meegevraagd op een sleetocht. Om
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twaalf uur wachtte hij mij vandaag aan de poort met een tweespan voor een groote
oudmodische arreslee. Het was een kostelijk gezicht - compleet van de roode pluimen
op de hoofdstellen tot de zware peltdeken over onze knieën. In een vertelling had
het niet beter gekund.
Hij had twee roestschimmels voorgespannen en ze gaven hem genoeg te doen. Zij
wendden zich ongeduldig struikeltrappend en krabden met de hoefscherpte in de
sneeuw, terwijl hij orders gaf aan de staljongens vóor ons vertrek.
Dreigend leek de smalle witrand boven de donkere oogappels, dreigend de
uitgeblazen gemsleerzachte neusgaten in den grijzen, weekvleezigen snoet en, had
ik me niet geschaamd om het te zeggen, dan zou ik voor den wilden tocht bedankt
hebben. Maar ze liepen prachtig en toen wij de brug over de kasteelgracht eerst achter
ons hadden, begreep ik, dat ik veel zou hebben gemist. Stil en zwaar beladen, in
lange rijen, omspoeld van ijle mist, stonden de beuken langs de vijvergracht. Hunne
lage takken reikten ver over het water, dat met een besneeuwd vliesje was bedekt.
Bij onze nadering vloog een ijsvogel van zijn wachtpost bij een wak en het zonlicht
spatte van zijn glansgevederte als blauw vuur. Over den straatweg joegen wij, door
het dorp, over zonnige sneeuwvlakten, waar de ernst van de winterwereld, even
ontwaard, een sonoren accoordgrond vormde voor de vreugdemelodie van mijn ziel;
en dan doken wij weer in de kille boschtunnels, waar de ijspegels van de donkere
dennentakken dropen.
Ik ben zelden zoo opgetogen geweest. Warm ingepakt, zoo ongewoon laag bij den
grond, scheerden wij over de vaste sneeuw. Er werd niets gehoord dan het rhythmisch
gerinkel van de tuigbellen en nu en dan het snorkproesten van een der stoomblazende
paarden,
Dat vlotte, snelle glijden door de stille, witte prachtwereld, bracht mij in
half-extatische opwinding; de vreugde vloog in scheuten door mijn lijf en het leek
of de beperking der wijdwillende ziel was verdwenen. Het was al blijheid in mijn
binnenste, waar het gewoonlijk zoo stil en mat is: een kinderpartij in het stemmige
huis van een treurende.
1 8 J a n u a r i . Ik merk op, dat mijn gedachten tegenwoordig weer vaak bezig zijn
met de natuurkrachten, die al zoo op mijn poëtische verbeelding werkten, toen ik
nog naar school ging. Ik weet het wel: vele dichterlijke naturen keeren zich verdrietig
af van de wetenschap. Doch mij is natuurstudie een romantische passie. Scheikunde,
natuurkunde, sterrenkunde en geologie - wel! het is de reinste poëzie. Daar is alleen
al het goddelijk geluk van het plotseling begrijpen, het doorgronden van de wet in
de verschijnselen, de vreugd om vernuftig bedachte verklaringen en experimenten.
Waar kan meer volkomen bevrijding zijn uit het klein-menschelijke dan in het epos
der aardlagen en de symphonie der sterren?
Het moet belachelijk klinken maar voor mij is er iets heerlijk geheimzinnigs zelfs
in het heesch ruischen der blauw bevlamde bunsenbranders in het laboratorium, in
het schokkend gorgelend koken der vloeistoffen in reageerbuisjes, in het opborrelen
der zilveren gasbellen, in de hessische kroezen met gele zwavelnaalden, in het
ontkleurend lakmoespapier; in al het gebruikte glaswerk: kolven, klokken, retorten
en bekerglazen met hun scherpe glimlichten en zeepbelrondingen. En dan de stoffen
zelf! Het bewegelijke, zware kwikzilver, de prachtige, diepblauwe kristallen van
kopervitriool en purpere mangaanzouten (de namen zelfs hebben een nimbus van
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schoonheid), de bruinwolkende stikstofverbindingen, het bleekbrandend arseengas.
Ik heb altijd een kinderlijke pret gehad om het tooveren met blaaspijp of pipet, om
de mirakelen, die men zoo maar naar willekeur kan doen
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gebeuren. Het is in hoofdzaak, dunkt mij, de nooit gestilde verbazing over het
veranderen, het bewegen van die schijnbaar doode stof - een gevoel als de pret van
primitieve volken om een automaat. Maar toch ben ik mij ook bewust van iets diepers
als ontzag gemengd met fijne angst, zooals een kind voelt, dat voor het eerst een
menscheschedel aanvat en ik heb oogenblikken gekend dat het een roekeloos en
ontwijdend spel scheen met machtige, slechts ten deele ontraadselde machten,
Maar het is niet in voorstelling verbonden aan kabinet of sterrenwacht dat ik mij
de geheimenissen der natuur graag denk, maar ik zie ze in gletschers en vulkanen,
in mijnen en wouden, in de oceanen en in de hemelen. Ik bouw mij een onmetelijk
beeld in de gebieden der fantasie en mijn stemming is als die der Renaissancisten
geweest moet zijn - louter wonder en ontzag. Ik weet hoe zij gevoeld moeten hebben
(Mannen als Benvenuto Cellini, die salamanders in het vuur zagen en de halo om
het hoofd van hun schaduw in het bedauwde gras en vizioenen van engelen neerdalend
in de onderaardsche cel) als ik hun wereldkaarten zie, waarop de magnetische en de
gouden bergen aangegeven zijn en de gelukzalige eilanden en het continent van de
eeuwige lente; als ik hun beschrijvingen lees van reizen in landen, waar de vogel
phoenix zijn nest heeft en de weerwolven hun gruwelijk bestaan rekken, en
phosphoresceerende nachtzeeën, waarop de karveel, gevlamd met Sint Elmusvuur
drijft naar de Oosterstad van diamant, waar de magiërs de steen der wijzen bewaken;
als ik hoor van de nooit-geziene dieren, de wonderkrachtige kruiden, de fabuleuze
mineralen uit IJsland en de Idiën, van verbazende ontdekkingen in de hemelruimten
waar sterren tuimelen en brandende kometen ijlen, van de misvormde schepselen op
de maan en de zonne-engelen.
Duizelend en bewonderend sta ik, een belangstellend reiziger in een onmetelijk
en ondoorgrondelijk heelal, waarin ik de aanwezigheid voel van heilige en schoone
wezens, een waarneming met het poëtische facet van mijn wezen, waarmee het
klaarschouwend verstand geen raad weet. Niet in den sterrenhemel alleen, maar in
zonneschijn en in regen, in het krachtig opgestuwde sap, dat uit een berkstam lekt,
in een versteende ammoniet, in den roep der hoogvliegende trekeenden, toen ze uit
het zuiden weerkeerend voorbij de maan vlogen, in den regenboog boven de vallei
uitgespannen in het eigen lichaam met de levende cellen en het kostbare hartebloed,
ja in de tabaksrook opkronkelend uit mijn pijp ontwaart mijn clairvoyante geest met
ontzag en liefde een laatste, onherleidbare goddelijke rest, het werken van
onwaarneembare hoogere machten. Ik mijmer en mijmer, word innerlijk heel stil en
gelukkig, maar begrijpen kan ik niet.
En toch - ik heb het altijd geweten. Reeds als kind ontdekte ik den troost der
sterren. die verlosten uit den druk van het kleurlooze klein-menschelijke. Nog levendig
herinner ik mij dien Augustusnacht, toen voor mijn verbaasd gezicht een nieuw
domein geopend werd, waarheen ik vluchten kon om lafenis, waarin ik mij tegen de
wereld kon verschansen.
Ik was stil opgestaan en liep, voorzichtig tastend de donkere trappen af en door
portalen naar de eetkamer, waar ik zacht de vouwdeuren opende. Buiten troffen mij
de koelte en de verheugende geuren van harsig hout en gemaaid gras. Het vertrouwde
was van het uiterlijk der dingen geweken; het was geheimzinnig en heerlijk in den
tuin. De struikengroep bij de schutting, waartegen flauw de margrieten te onderkennen
waren, de hooge olmen, die groeiden op wat bij dag de spoordijk was, schenen wel
te behooren tot een andere, gelukkiger wereld. Plotseling in éen flitsend oogenblik
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van ontwaring, ontsloten zich vergeten sferen, want het scheen een onvolkomen
herinneren van eeuwenoude ervaringen. De donkere, koele aarde wijdomme lag
onder hooge stilte,
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waardoor soms een enkele druppel viel. Boven welfde machtig de sterbestoven hemel,
fijn-grijzend, ontwijkend, doorzichtig, geruchtloos levend door het allerwegen pinken
der zachte vonken. Eén overheerschte met krachtig, rustig stralen. Het was Jupiter,
de heerlijke, en de gedachte aan dat glanzen zou heffen boven veel toekomstig
verdriet.
Het kind stond tusschen het hoogopgeschoten zomerkruid met het gezicht naar de
luchten opgeheven, waarin een enkel flauwlichtend wolkje voorbij zwom. Doch al
het zichtbare was nog niet het beste, want het scheen of er in dat vochtig gefonkel
en niet minder in den hemelgrond daartusschen een verrukking woonde, raadselig,
maar heerlijker dan al het aardsche.
Ik weet, dat ik nooit zal kunnen vertellen wat de studie van de sterrenkunde voor
mijn kindergemoed heeft beteekend. Het was mij een godsdienst, een cultus. Ik
volgde den loop der planeten door de sterrenbeelden naarmate de jaren zich langzaam
ontrolden en terwijl ik mijn gehate schooltaken doortobde en mijn jeugdleed uitleefde
in de morsigheid en banaliteit van de kleine provincie-stad, waren mijn gedachten
en aspiraties in de hemelruimte; daar was mijn thuis, waarheen ik, banneling op
aarde, hunkerde. Maar in ieder geval was het onduldbaar gevoel van insluiting uit
mijn leven verdwenen. 's Avonds doorzocht ik den hemel met mijn kleinen kijker
en het was of het zachte licht van die verre zonnen mijn oogen laafde, letterlijk
physiek weldadig aandeed en of er met de stralen wat in mijn ziel vloeide als een
heilbrengend arcanum. Het geluk, dat kwam bij het lezen over nevelvlekken en
melkwegstelsels, de stemming van wijding en ontzag, die zich ook aan boeken en
instrumenten ging hechten (zooals romantische liefde aan een strik of een haarlok)
kan ik alleen vergelijken bij de godvruchtige extases waarover ik lees bij oostersche
mystieken en Middeleeuwsche heiligen: gevoelens van droomerige poëtische
vervoering, maar heiliger en stiller, flauw herkend als oeroude herinneringen, die
mijn wezen raadselachtig deden uitbreiden en stijgen, tot i k de wereldruimte scheen
te zijn vervuld met de plechtige sereniteit van den dageraad.
21 J a n u a r i . Ik voelde vandaag weer behoefte aan teekenen en schrijven. Die kwam
ongeroepen uit de innerlijke stilte. Ze bleek bij nadere ontleding niet een drang naar
uiting, maar een verlangen naar zelfbegrip door zelfprojectie. Ik wil precies weten
wat daar kriewelt in mijn schemerende diepten. Innerlijke wanorde is een
onbehaaglijke toestand. Al die gedachten zonder kleeren zijn als zwervers, die den
geregelden opmarsch van het ideeënleger verhinderen.
Ik heb in den laatsten tijd veel platen gekeken, reproducties van Grieksch
beeldhouwwerk en schilderijen van de latere Italiaansche meesters. Ik was eerst
opgetogen en gelukkig, want in de rust van mijn tegenwoordige leven, begreep ik al
die schoonheid veel beter dan vroeger - en toen is een soort van wrevel gekomen,
waarover mij vandaag een licht opging. Ik ben bij al mijn idealisme en gedroom en
metaphysisch gemijmer toch zoo'n aartsrealist. Een mensch vlucht uit de leelijke
werkelijkheid in de gebieden van de kunst en de filosofie; maar vindt geen blijvende
bevrediging. Ik weet nu wat ik wil: het leven zelf, het tastbare. nabije, moet een
kunstwerk zijn; de menschen schoon als de marmers van Pheidias, hun karakters
verheven als de helden van Plutarchus, hun gedachten als die der Verdantische wijzen,
hun gevoelens gewijde muziek en de omgevende natuur als de visie van een
morgendroom.
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Ja, er zijn tijden, dat ik liever een leelijke spoorbrug zie, waar ik mij aan kan
stooten, die geluid geeft, als ik er op stamp, dan dat ik lees over de liefdesextase van een ander.
Ik ging aan het teekenen; het uitzicht van mijn raam. Ik werkte met alle toewij-
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ding en liefde en het ding werd goed en mijn stemming werd al slechter. Die van
binnen was weer ontevreden over het een of ander. Ik luisterde aandachtig en na een
poos verstond ik: Kunst moet niet copiëeren, maar scheppen van binnen uit.
Heb je nou ooit.
‘Twee zielen, ach, wonen in mijn borst?’ Drie honderd! Maar hoe krijg ik daar
orde en eenheid?
20 F e b r u a r i . In plaats van rechtstreeks terug te keeren na het eten, liep ik met een
omweg langs de rivier, De wereld was weer gedrenkt in de raadselstemming, die mij
zoo dierbaar is. Om mij heen de breede, wijde velden met convergeerende lijnen,
zooals op sommige teekeningen van Segantini. De wijdheid werd nog vergroot door
de lange lijn van straatwegboomen, waarop ik recht toeliep en die links en rechts
zich uitstrekte zoover ik zien kon. Door de mysterieuze bezemtakken glimmerde
flauw de sneeuwresten op de heiheuvels waar de ziel in gedachte ronddwaalt. De
hemel was zeer rein en op de westerhorizon zag ik voor het eerst van mijn leven het
zodiakaallicht, als een ellipskop van zwakken groenigen schijn. De lucht was vol
van de geur der pijnbosschen en van de hei en de dorpsklok, die in de verte zeven
telde, bracht in herinnering, hoe stil en hoe ontzaggelijk de wereld was,
14 M a a r t . Vandaag zijn de duisternis en de misten, die zoolang over de winteraarde
gehangen hebben, verdwenen. De luchten braken op. De zon scheen. Er woei een
straffe bries, die de vervaarlijke blanke wolkenstapels met bijna onmerkbare schokjes
langs het diepe blauw schoof. Ik had instinctmatig de hoogten gezocht en zat er met
de beschutting van het donkere woud achter mij en het wijde laagland panorama,
waarvan voor het eerst de donkere nevels waren verdwenen, voor mij open. Ik bedacht
wat een weelde dit was om mij zoo maar te kunnen zonnen in rustig verblijden om
de luwte en het gekeerde licht. Er was geen werk, dat afgedaan, geen zaken, die
geregeld moesten worden. Geen vrienden wachtten mijn thuiskomst. Er viel niets te
overdenken, te overwinnen, te onthouden. Het uitzicht ook behoefde niet beschreven
of geteekend te worden. Ik zat en zag zooals een kind zou zien met het zoo lang
ontbeerde gevoel van losheid van alle banden en werkelijk kwamen vormlooze
herinneringen uit den kindertijd in mij op.
De voorgrond glooide onder de struiken van dorbebladerd hakhout naar een kleiner
bosch van rechte, naakte beuken, die zwart verkoold leken. Roeken en kraaien
nestelden in hun bezemtoppen. Daardoorheen en er bovenuit was het meer verwijderd
land te zien, een vaalgroene vlakte, die ver strekte, steeds onbestemder tot de
flauwgolvende heuvellijn aan den waasblauwen horizon. In die vlakte, bespikkeld
met klompjes struweel en boomgroepen, met landhuizen en boerenhoeven lag de
blinkende rivier en aan zijn oever in een groezelige wolk van rookdamp een groote
stad. Omgeven door de voorposten van hooioppers en schuurtjes, van moestuinen
en broeibakken, als op een Rembrandt ets strekte zich de breede strook van brokkelige
vlakjes en stippels, gedeeltelijk te herleiden tot muren en daken, geteekend met
lijntjes van bleek goud. Een enkel venster fonkelde als een herdere ster en boven
alles uit staken de kerktorens en de lange fabrieksschoorsteenen, éen gepluimd met
een zondoorgloeid wolkje van witte stoom.
Het was een diep en wijd prospect, dat overzichtelijk als een landkaart zich beneden
uitstrekte en daarboven was de eindelooze hemel waarin de wolkenmassa's zweefden.
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Achter het woud verrijzend kwamen ze, in snelle opvolging aandrijving en zonken,
steeds langzamer naar de kim, waarop ze schenen te rusten. Daar vormden ze
fantastische marmerrotslandschappen mijlen en mijlen diep, waarheen de droomerige
geest uitging, om er te spelemeien in de geheimzinnige
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spelonken en de hoogste ronde kruinen te bestijgen, vrij ademend in den omgevenden
hemel. Soms ook trok een grijze, minder dichte wolk sneeuwend voorbij en dan werd
het luchteblauw achter de vlokken door de streperig vallende bui getroebeld en werd
een dunne slepende sluier vóor de scherp begrensde verblindend witte koppen
getrokken en liet daaraan de bizonderheden van plastiek herkennen: de prachtige
geleidelijke ommegangen, de diepe gletscherscheuren in die onbegrijpelijke materie
van losgestapelde droog bevrozen schuimvlokken, de rotspunten slechts aangegeven
door een gedeeltelijke lichtomtrek, de transparante koele slagschaduwen. De
veelbultige kruinen, waarvoor de dunne, evenwijdige laagwolken zweefden torenden
hoog op boven vormlooze blinkende misten, die onnaspeurbaar in grijzen en ombers
overgingen en ik staarde in de diepten der wolkenvalleien tot ik daar scheen te zweven
en de lagere wereld wegdoezelde.
Uren zat ik in stille, klare aanschouwing, als voor een raam het werken der
oneindige natuur gade te slaan. Het tafereel der elementen lag open. De eeuwige zon,
de luchtverhevelingen, het sonore ruischen van den wind in het ontbladerd woud en
de ontzaggelijke aarde zelf, die geweest waren, lang voor de onafzienbare rij der
menschengeslachten - wat hielden ze een ernst en een wijding! Verlossing brachten
ze uit het benepen kleine leven. Ik zag en hoorde en voelde hun hechtheid en
onvergankelijkheid en dat was onbeschrijfelijk bemoedigend en sterkend. Ja,
bevrijding en verruiming boven alle verwachten.
Ik vergat waar ik was, mijn verleden, mijn identiteit in dit beschouwend ondergáán.
Mijn verbeelding doordrong ook het ongeziene met dit nieuw gevonden element van
louterende bestendigheid en toonde mij de machtige aarde, wentelend in de
zonverlichte hemelruimte en den cirkelgang der jaargetijden, den groei der gewassen,
duizend physische en chemische processen rondom aan het werk tot mijn wezen
baadde in zeeën van weemoedig-heerlijke verlangens, die boven beschrijving zijn.
Kinderlijk grijpen scheen het naar de onbereikbare blauwe lucht en de gedachten
hielden op, vervluchtigend tot gelukzalige gevoelens.
Toen ik mij weer bewust werd hadden alle dingen een nieuwen glans, een diepen
zin gekregen, de geringste levensdaad was vol mysterie, een verbindende schakel in
de keten van verschijnselen, die aan beide zijden in de eeuwigheid strekte. Dat
wonderbare, dat hoopvolle en zuiverende, dat ik eerst in de wereldruimte had gevoeld,
ontwaarde ik nu ook onmiskenbaar in het nietigst natuurding: in een gevallen blad,
een kiezelsteentje, de zonfonkelende droppels op de struiken. De schuchtere ree en
de goudfazant in het hakhout, de valk cirkelend in de lucht, de aardworm slapend in
de aarde, ja zelfs de planten en gesteenten werden belangwekkend door ontleende
waardij. En ik zelf ook, ik voelde het met vreugde, had aandeel in het groote samenstel
Het was een weelde om zelfs lijfelijke raking met de natuur te hebben, om zon en
wind aan de handen en het het gelaat te voelen, om te rusten op moeder aarde en de
vrije lucht te ademen. Wat zal het heerlijk zijn, als de zomer gekeerd is. om bij
maanlicht in het stroomend beekwater te baden, om te slapen onder de sterren en in
den droom nog de geuren der velden te ruiken. Ik zag mij loopen in den
wonderschemer, als de zwijgende aarde donker wordt en de hemel onze oogen trekt,
in stil verblijden, vertrouwelijk wandelend met het licht. Met het licht, met de natuur
wil ik mijn uren drenken en mijn leven vullen. Zoo heeft mijn bestaan beteekenis
gekregen. Het is niet langer een opvolging van onsamenhangende gebeurtenissen,
maar er is een heilige eenheid in gekomen.
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Mijn oogen zochten de verre stad, de woonplaats van het verdoolde menschdom,
dat daar leeft zonder begrip, zonder verheffing, de droeve menigte in die aardsche
verdoemenis, waaraan ik eerst zoo kort ben
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ontkomen. Maar nu met de goddelijke vreugde in mijn hart, kon ik de gedachte aan
dat bestaan verdragen. Ja, ik heb er mij zelfs ingedacht, hoe men daar hokt in die
nuchtere en sombere straten, hoe daar wordt gezwoegd en geleden. Het beklemde
en beangstigde mij niet meer. Ik weet weer dat er een heerlijker en hoogere
werkelijkheid is, dan het menschenmaaksel. Ik voelde op dat oogenblik, dat het goede
en schoone, het blijvende en overmachtige zijn, waarin zonde en jammer ten onder
gaan De stad lag aan mijn voet, nu machteloos tot boosheid. Van sereene hoogte, in
veilige afzondering wil ik de samenleving waarnemen met ongetroebeld oordeel,
zooals wij 's avonds door den telescoop van verre de vormende werelden bezien,
onaangetast door hunne beroeringen.
1 5 M a a r t . Ik had het bovenstaande gisteravond opgeschreven toen pas het
heerlijkste van den gezegenden dag kwam. Ik zat dankbaar gelukkig de wondere
ontdekkingen van 's morgens te overdenken en was mij tevens bewust van de knusheid
en vroolijkheid van mijn kamertje, waar het blokkenvuur op den haard brandde en
de olielamp een warm licht gaf. Als altijd trachtte ik mijn aanwinst te doorgronden
en een plaats te geven in mijn wereldvoorstelling. Maar het was te overstelpend veel,
te vreemd en te diepzinnig. Het paste niet in de enge bouwsels van mijn geest, maar
overvloeide en doortrok mijn geheele wezen. Het was een van die zeldzame
oogenblikken van plotselingen groei, bijna beangstigend, die samengaan met
opgewonden blijdschap en verhoogde energie spanning, een opdringerige lichamelijke
versterking, die dreint ongebruikt te worden. Het werd mij te benauwd binnen. Ik
schoof het raam hoog op en ging in de vensterbank zitten. Een zoele wind kwam
binnen in flauwe vleugjes, die heel even de lange gordijnplooien verschikten en op
den wind kwamen de lang ontbeerde lentegeuren der ontwakende landen, hoopvolle
tijdingen van verre gedragen in het warmlichte vertrekje. De omtrekken der boomen
waren tegen den sterrenhemel nog te onderkennen. Jupiter glansde in zacht
uitwasemend licht en naast de heldere Orionsterren, fonkelde Sirius vochtigtrillend
als de zon weerkaatst in een windbewogen dauwdrop. Ik zag op in den peilloozen
hemel en terwijl ik zoo staarde was het of de laatst gebleven beperking van mij viel
en voorgoed verdween met het leed, den strijd, het zwoegen der wereld; of het leven
zelf, dat eens zoo vervaarlijk scheen, (nu niet meer dan de wegzwijmende accoorden
van geëindigde muziek) verleden was en de bevrijde ziel in diepste, glimlachende
vrede uitging en opsteeg, zweefde in den wijden klaren nacht en het Onuitsprekelijke
raakte. Want die ruimten waren niet langer ledig, verschrikkend door hun
eindeloosheid, maar vervuld van een heilige Presentie, sterkend en louterend. En de
milde tranen kwamen om het ontzaggelijk geluk, dat de diepste, onbegrepen eigen
verlangens bevredigt.
2 0 M a a r t . Toen ik wakker werd na de ervaring hiervoren beschreven was de glorie
en wezenlijkheid ervan niet in het minst getaand. Er was niet, zooals vroeger wel,
een flauwe bewustheid van zelfbedrog of opgeschroefdheid. Ik begreep dat ik de
hoogste menschelijke vreugd geproefd had en de eerste dagen leefde ik met
zacht-vriendelijke, maar ietwat verstrooide belangstelling in het omringende van een
wiens gedachten elders zijn en die een oneindig schooner en echter leven kent en de
groote verlossing wacht. Maar het licht van binnen is steeds zwakker gaan branden
en vandaag zit ik weer in duisternis en het oude heimwee knaagt zonder ophouden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

O hoe hervind ik de glorie, die aarde en hemel doortintelde en hoe behoud ik ze?
Dat is de aloude steeds weerkeerende wanhoopsvraag.
Wee ons, armen, wee ons bannelingen in werelden en hemelen; verward en moede
gaan wij onzen langen weg en ons verlangen blijft ongestild.
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Onder onze gelijken maanzieken zijn wij, slaapwandelaars, droomers en hunkeraars.
Vage herinneringen van verloren geluk martelen en ontkrachten ons. Onze aleenige
bestemming vergetend, misduidend het begeeren onzer ziel, worden wij telkens weer
een oogenblik misleid, om dan smartelijk de ontoereikendheid te zien van het hoogste
aardsche goed.
2 2 M a a r t . Vanmorgen herinnerde ik mij plotseling een kleine gebeurtenis uit mijn
kindertijd. Ik snakte altijd naar de lente en naar buiten en wanneer de Paaschvacantie
nog zoo eindeloos ver leek, probeerde ik met het lezen over plantkunde en het
teekenen van bloemen (crocus, hyacinth en lelietjes-der-dalen, die ik op de
bloemmarkt kocht) den tijd vooruit te loopen. Eens op een morgen in Maart was ik
voor het ontbijt uitgegaan. Het was nog vroeg, maar reeds volle dag. De hemel was
grijs en het had juist opgehouden met regenen. Niemand liep in de nauwe straten.
Gordijnen waren hier en daar nog neer en witte blinden gesloten achter wit raamwerk.
Dat maakte de saaie stemming als van Zondagmorgens. Maar ik was nog niet klaar
wakker en de uiterlijke dingen, werkten nog slechts zwak op mij in. Ook van binnen
was het grijs en mat en stil, doch niet somber. Het voelde o f het kind zich moe
geschreid en onderworpen had. Toen klonk op eens te midden van het druk en zinloos
gezwetter der musschen de merelroep fijn en klankvol en met een huivering van
geluk luisterde ik, stilstaande. De winter was voorbij en het ergste geleden.
Aan dien morgen moest ik denken, toen ik zoo net de merel in de beuken hoorde.
Ik heb een goeden dag gehad. De tuinmansbaas met wien ik tegenwoordig op
goeden voet ben, had mij gevraagd zijn bloeiende abrikozen te komen zien. Hij en
de vrouw ontvingen mij in de ‘mooie kamer’ waar ze op hun kousen binnen gingen,
zoodat ik mij schaamde over mijn modderschoenen. Zij gaven mij koffie en terwijl
wij rustig zaten te praten, moest ik mijn stemming weer ontleden. Dat is mijn noodlot.
De behaaglijkheid binnen kwam van dat zindelijk interieur, het helder glaswerk en
porcelein, de blinkende spiegels en het zorgvuldig gepolitoerde, soliede buffet. Een
sfeer van rustig routine-werk en tevredenheid zonder hartstochten of aspiratie. Hier
moet het goed verwijlen zijn voor een vermoeide ziel. Tuinwerk, het leven in de
natuur te midden van bloemen en vruchten, dat moet de levenskoorts genezen.
Mijn blik ging uit over het kleine voortuintje waar de blauwe maagdenpalm al
bloeide en de aucuba's steigerden in de rukwinden. Daar achter glooide de oprijlaan
van hooge kastanjes naar het landhuis boven op den berg. Tusschen de zilverig drooge
stammen kwam de beukenhaag te zien, waaraan nog wat roodbruin loover hechtte.
Daar begon de moestuin, met de kleine vruchtboomen waartusschen kereltjes met
blauwe boezeroenen aan het kruien en spitten waren en aan het eind, waar de
beboschte heuvels begonnen, glinsterden broeibakken en de groenige ruiten der
oranjerie. Het was of de ziel uitging en daar wandelde en speurde tusschen de kassen
en op de paden, terwijl het lichaam rustig in een leunstoel zat in de kamer, beschut
achter de ruiten.
Toen kwam de zon door en de wazige schaduwplekken der kronkelende takken
op de rondende stammen vergrootten het nooit-te-zeggen geheimenis der ontbladerde
boomen; en de twijgen, waarin de levenssappen reeds werkten, kleurden rossig tegen
den nu blauwenden hemel. De hoenders zochten den zonneschijn en nestelden zich
behaaglijk in ondiepe kuilen onder de donkere sparren, waartegen hun doorschenen
kammen fel scharlaken uitkwamen. Zij schudden zich met wijduitstaande veeren,
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woelden en schoven in het zand en maakten gerekte, schraperige geluiden. Boven
de mestvaalt dansten mugjes in lange lijnen op en neer.
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Toen de koffie op was en ik een plaat bekeken had van ‘Eens Christen Reize naar
de Eeuwigheid’, gingen wij naar de abrikozen. Achter den grasrand van het breede
pad bloeiden polletjes leukojen, druifhyacinth en auricula's. Mogelijk beteekenen
die namen niets voor een ander (ofschoon ik altijd heb geloofd, dat ook onze fijnste
aandoeningen beantwoorden aan iets objectiefs in de uiterlijke wereld, al kan een
ieder ze niet waarnemen - er bestaan ook krekeldoove menschen); voor mij is elk
dier namen omgloord met een lichtkrans uit de occulte wereld. Ik weet nog precies
waar en onder welke omstandigheden ik die bloemen het eerst heb gezien in den
ontwarenden kindertijd en in de klanken van den naam, proef ik hun onderscheidene
deugden. Ik was weer kind in grootvader's tuin en herkende oude stemmingen en
gewaarwordingen. God! Hoelang heb ik dit alles ontbeerd! Daar stonden de kale
frambozen- en bessenstruiken, die al begonnen uit te loopen. Daar hingen de
leiboomen aan de witte latten voor de geteerde schutting. Ik weet hoe die ruikt als
de zon er op schijnt. Daar waren de broeibakken, waar het geurde naar moscovische
matten en teelaarde. De tuin was een groote open plek, zacht opwaarts glooiend onder
een lap vrijen hemel, maar beschut door de heuvels, groen van winterkoren aan de
eene zijde en de bosschen op de hoogte aan de andere, zoodat de blik zich niet in de
kimwolken verloor. In de oranjerie stonden prunus en azalia's en de camelia's met
haar wasachtige, gave bloemen onder palmen en varens. Ik voel mij in de kassen
altijd wat beklemd. Een deel van mijn wezen rebelt in die lauwvochte aromatische
atmosfeer, die den klank uit de stemmen drinkt en de spanning uit de spieren. Het
was koeler bij de abrikozen. In het midden van een bed van jonge spinazie stonden
drie stamboomen. De tronken waren gekalkt en bleek en verstard rezen ze op als
machtige koraalgroepen van den zeebodem en aan die dorre, schijndoode witte takken,
ontbloeiden de teere witte bloesems wit op wit dichtopeengepakt en sappig-levend.
Een vizioen van blankheid. Ik dacht met genoegen in dit kleurenschema aan de oranje
vrucht die ze zouden voortbrengen.
26 M a a r t . De zon scheen door de kale beukenlaan en maakte een ingewikkeld
schaduwnetmotief op den straatweg De hoogste twijgjes wierpen een nauwelijks
ontwaarde marmering en daarop lagen de steeds scherper omtrokken en donkerder
aderingen der meer nabije takken. Door de laan reed een schimmel aan en de
geappelde, gelige zonneplekken vlogen op tegen paard en ruiter. Tusschen de boomen
zag ik het waasblauwe verschiet, waarin het emeroud der weiden zich mengde.
Het begint nu echt lente te worden. Ik zal spoedig mooiere dingen hebben dan de
hazelaarskatjes, om mijn liefde aan op te hangen. Een warme dag, vandaag. Ik zag
een musch met een stroohalm wegvliegen; die gaat zijn nest maken. Een brooddronken
bromvlieg kwam in een rechte lijn voorbijgeschoten; een besluitelooze citroenvlinder
fladderde over de heg en een nerveus goudkevertje kwam tusschen het gras
aangescharreld.
Wat is toch de charme van de crocus? Is het alleen de mooie kelkvorm of de
tegenstelling der sterke kleuren, het saffraanoranje tegen teer violet? Of de zijige
glans der vochtig-stroeve sappig-veerkrachtige blaadjes. De bijen hadden hun eersten
drukken dag. Ik heb ze aandachtig bekeken als ze ongeduldig, kopvoorwaarts in de
bloemen doken of met de loomneerhangende zwaarbeladen pootjes kwamen
aanvliegen. Het harige achterlijf met de matte glimlichten lijkt zelf wel een
bloemonderdeel; het is zoo week, vol en glimmend als de vrucht van een fuchsia.
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1 A p r i l . Het heeft den geheelen dag geregend en kalm lezend in Ossian ben ik thuis
gebleven. Toen ik na het eten uit het
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dorp terug was, zat ik in de groeiende schemering het gelezene rustig te overdenken.
Het weer was bedaard en in ledigheid, maar aandachtsvol proefde ik van de gewijde
stilte. Vaalbruin waren de geploegde akkers. Over de struiken was een groen waas.
De opgefrommelde kastanjebladen schoven tusschen de kleverige, bruine knopschalen
uit. Achter de niet meer zoo ijle boomskeletten lagen de weilanden, gedeeltelijk nog
onder het schrale water der voorjaaarsoverstrooming. Binnen was de stemming
glashelder en evenwichtig: geen verlangen om buiten te willen zwerven; geen druk
van onder dak te moeten blijven. Mijn ziel was doodstil in mij en koel peinzend keek
ik uit de oogen als uit een toren. Hoog ergens in de boomen floot een lijster. die het
halflicht lief heeft en dat was het eenige geluid. Het was weer een dier kostbare uren
van bezinking, waarin alleen de mensch volkomen zichzelf kan zijn en de
onmetelijkheid van zijn wezen beseft. De dingen der onmiddellijke omgeving kwamen
tot mijn bewustzijn als door een beschermende sfeer, waardoor niets kon dringen,
dat de hooge, maar wankele sereniteit kan verstoren. Al het omringende was tot een
verschijnsel teruggebracht aan de grenzen der innerlijke wereld. Het deed mij denken
aan den kindertijd, wanneer ik wel herstellend van een ziekte op de sofa lag. Rondom
ging het huiselijk bedrijf voort, de maaltijden kwamen; ik hoorde de gesprekken;
maakte alles mee; was te midden van al het gebeurende, maar nam daaraan geen
deel, keek koel toe, als een belangstellend, maar onbetrokken beschouwer. En dat
was zoo heerlijk, dat het tegen de koortskwelling en de drankjes opwoog.
Boven het leven te staan: dat is wat ik zoo zeer begeer. Door het gebeurende te
gaan als een reiziger door een schoone stad, waar toch zijn thuis niet is en waar niets
hem bindt; toe te zien in de maatschappij met de naïef-frissche aandacht voor het
welgekende, met den aandacht van een die juist aan doodsgevaar is ontkomen maar
door de sombere poort een glimp kreeg van een glorievoller bestaan. Ik weet, dat als
vanavond de vrienden gekomen waren, dat ze mijn vrede niet hadden verstoord.
Stillekes voor mij heen glimlachend, berustend met gevouwen handen, met liefde in
mijn hart voor al wat leeft, had ik ze laten razen.
2 A p r i l . De stemming - of moet het geesteshouding heeten? - was er nog, toen ik
vanmorgen uitging op een lange wandeling naar de lager gelegen beukenbosschen,
waardoor het water van de heuvels in beken naar de rivier stroomt. Het is daar een
heerlijk land en ik ben opgetogen geweest, want de vroege bloemen bloeien al.
De wandeling voerde op nieuwe paden en bracht menige ontdekking, maar ik bleef
de rustige, aandachtsvolle ziener in een wonderbare wereld. Ik behoefde mij niet
langer blij te maken met de karige, gretig gegrepen levensteekenen van de natuur de versche korstmossen, sneeuwklokjes, de wilgenkatjes en de roodende berkeloten
waarmoe ik, ongeduldige al zoo in mijn schik ben geweest. Aan alle zijden brak fijn,
jong groen door de drooge natuur van Maart, waarvan Chaucer zingt. Het winterkoren,
dat sedert den laten herfst niet meer gegroeid was, leek nu malsch hoog gras, de kale
boomen beginnen uit te loopen en kiemplanten staan in menigte aan hun voet. Een
bastion van struikgewas omgaf het hooge bosch. Langgestorven klimplanten waren
nog om de dorre, doornige braamstruiken geslingerd, wier neergebogen stengels in
verwarde strengeling met wilde rozen een ingewikkeld moorsch motief van lijnen
maakten, dat het hart verheugde. Maar in de schaduwplaatsen stonden viooltjes en
de speenkruidbloemen boven de glanzende, donkergroene blaadjes en het diepe geel
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der sterke dotterbloemen, tusschen verbleekte biezen kwam uit tegen de vet-vochtige
zwarte aarde in de lage plaatsen, waar het water geleiïg en vlokkig was van de wieren.
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Toen kwam ik in de hooge stammenzaal, waar het stemmig was in halfschemer.
Moerasgeuren hingen daar en de vogelenzang liep galmend langs het woudverwulf:
het simpele drietoonliedje van de bonte mees, de staccato vinkenslag, het metalig
wijsje van de fitis, die met zijn droeve slotnoot het oor teleurstelt, het zacht-verwijtend
gekoer der tortels.
Ik heb rustig tegen een boom geleund gezeten en naast mij vloeide een beekje met
kleine plenzende en klokkende geluiden tusschen doorweekte oevers. De glazen
ribbels van de oppervlakte maakten verwrongen beelden van de bruine en zwarte
propere keisteentjes op den bodem. Het fijne zand danste achter een toevallig
dammetje van een gevallen tak waartegen zich dorblad had vastgezet. Maar verder
op, waar het tusschen de wilgenstruiken vloeide, kaatste het watertje in schulpjes het
blauw van den hemel. Daar bloeiden de bleekgele sleutelbloemen en de anemonen,
witte sterren, het hartje naar de zon gekeerd, hoog op de teere stengels boven velden
van diepingesneden blaadjes, dicht aaneen gelegd. De grijze, ruige boomstammen
voerden de aandacht omhoog naar de eindelooze wereldruimte, doch gaven ook
beschutting tegen die overweldigende onmetelijkheid. Tusschen het korte gras vond
ik, naast nederige klaverzuring en de wonderlijke roze helmbloem ook longkruid en
dat drenkte mijn dag met geheimzinnig geluk. De bloemen zijn violet, maar wanneer
ik ze zie, moet ik altijd denken aan de mystieke blauwe bloem der dichtkunst, waarvan
Novalis spreekt. En die heeft juist ontbroken in mijn ascetisch leven der laatste
maanden - een belangrijke ontdekking.
4 A p r i l . Ik wil vandaag gedachten opteekenen, die de laatste weken in mijn hoofd
vorm hebben aangenomen.
God is noodzakelijk onbegrijpelijk, oneindig boven eenige menschelijke
voorstelling. Terecht heet het in ‘De kleine Johannes’, dat wij het antwoord op de
vraag: Wat is God? zouden verstaan ‘als een aardworm de muziek der sterren’. Te
zeggen, dat God onze vader is, beteekent kleine menschelijke begrippen brengen in
het Onnoembare. Ik voel het als schending. Te zeggen, dat ik God lief heb, wekt in
mij een soort van wrevel, maar mijn gansche leven is eén groot, blind verlangen naar
den Volstrekten. Iedere nadering voor een oogenblik zelfs, maakt onuitsprekelijk
gelukkig. Het uiterste wat wij kunnen zeggen, is dat God i s . Dat is de gouden
achtergrond van ons bestaan.
Dat is de heerlijkheid en de droefenis tevens, dat wij God niet denken kunnen.
Konden wij het, dan voelden wij niet die vereering. Evenwel - nu wij niets hebben
dan de emotie - hetzij dat heerlijk smartelijk verlangen of de sereene vreugd, door
aardsche uiterlijkheden verwekt - ontbreekt ons ook een middel om onze donkere
uren licht te geven. Slechts herinneringen hebben we van de ontroering en die dikwijls
nog zwak.
Godsdienstige p l i c h t e n bestaan niet, tenminste niet wanneer wij het woord
plicht in den gebruikelijken zin van corvée opvatten. Alles wat iets met godsvrucht
heeft uit te staan, is de grootste heerlijkheid op aarde. Ons geheele leven, wanneer
het goed is, moet zijn een streven om in goedheid, schoonheid, rechtvaardigheid,
liefde en wijsheid te naderen tot den Aleenigen.
Maar wat wij doen, moeten wij doen uit liefde en inzicht, dat het heerlijk is, niet
uit angst voor levensverantwoording.
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Ik heb grooten eerbied voor een leven als dat van Cromwell: groot in de daad en
groot in gebed. Ik heb laatst weer geprobeerd te bidden, maar ik kan niet. Ik begrijp
niet waarom niet. Is het dat storend zelf-bewust-zijn? Het leek spokig praten tegen
de leegte, zooals ijlenden of waanzinnigen doen. De woorden leken kleinmenschelijk
en ontoereikend, ontwijdend bijna en ik stond op in hevige ontroering.
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6 A p r i l . In wat tegenwoordig geroemd wordt als het beste wat de wereld geven
kan, in kunst, literatuur, muziek en voordracht heb ik altijd weinig plezier gehad.
Louter schoonheid in natuur en menschenwerk bevredigt mij niet. Ik vraag naar
wijding, stichting. Daarom heb ik de concertzaal en den schouwborg altijd gemeden.
Ik moet de kunst hebben alleen en stil voor mij. Geen profane mag er bij komen. Het
is alles te heilig. Ik voel mij eenzaam met God. Alle menschen, die het merkteeken
van de ware vroomheid niet hebben staan mij ver. Om mij heen is een wereld van
menschen met onbegrijpelijke gedachten, verlangens en drijfveeren. Geen mag er
bij mijn diepten komen. Maar wat een glorie moet dat zijn wanneer de menschen
allen broeders zullen zijn en elkaar verstaan en open kunnen wezen. Soms komt de
gedachte in mij op, of er reeds nu niet een broederschap te stichten was van
gelijkgezinden. Een groep van menschen, die een stadium van ontwikkeling hebben
bereikt, waartoe het gros nog moet stijgen. Zij konden vormen een standaard van
cultuur, een kern van moreele kracht, die meer dan verspreide enkellingen tot heil
van de samenleving zou kunnen werken.
Het leven - ik heb het reeds als kind beseft - behoort voor mij contemplatief te
zijn. Er zijn twee groote elementen in het Al: De wereldziel en de mijne. Al de rest
is onbelangrijk. Ik, staande midden in dit grenzenloos Geheel voel mij als een reiziger,
die het alles belangstellend aanziet en onderzoekt met bewondering; maar het raakt
hem niet. Ook met de menschen voel ik mij niet verwant. Ik aanzie als van een hoogte
hun bestaan, dat mij vreemd en doelloos schijnt. Het geheele reuzig samenstel der
tegenwoordige maatschappij kan in gedachten worden teruggebracht tot de meest
primitieve nooden en heeft geen dieper zin dan die. Zoo voel ik, Caucasiër het. Een
Indiër zou zeggen: het is allemaal Maya - de Schijn. Een die het zoo begrijpt zal zich
niet bedroeven over een dag zonder arbeid, wanneer het hart niet tot arbeiden drong.
Alle groote en kleine zorgen, overdenking van middelen, stellen van doelen
verontrusten hem niet. Hij ziet hun onbeduidendheid. Van verhelderde hoogten
ziende, begrijpt hij den samenhang en weegt de betrekkelijke waarde van al het
omringende. Hij heeft het vol genot van het verglijdend oogenblik. Begeerte en
hartstocht blijven hem ver. Hij is alleen en mengt zich niet in de koorts en wedijver
van het leven. Van daden onthoudt hij zich zooveel mogelijk, alle heil verwachtend
van stil inzicht en verheldering. Ik moet eénheid en continuïteit voelen in mijn leven.
Ik bedenk met welbehagen de onveranderlijkheid, het steeds zichzelf blijven van
mijn Opperste wezen ten spijt van het gisten en werken van de lagere zielselementen.
Maar ook dat kleingoed moet zich scharen en stil zijn. Vandaar mijn vlucht uit het
levensgedrang, mijn angst voor volle dagen, voor passie, die de bewustheid van mijn
essentieele eenheid verstoort. Wie kan groeien, en met vrucht werken wanneer zich
aanhoudend nieuwe grillen en verlangens die niet in de heilige Diepte wortelen
opdringen?
En ik vraag alomtegenwoordigheid tegen de insluiting door materie. De geest die
alles wil omvatten, mag niet door een schijn beperkt worden. Ik wil alles in eens.
Vandaar het plezier van een snelle autorit, die de indrukken in een oogenblik
schijnt samen te vatten, van panorama uitzicht, van overzichtelijkheid in intellectueele
dingen.
10 M e i . Het weer is in de laatste weken erg onstuimig geweest. Het heeft in het
laatst van April zelfs nog gesneeuwd. Van den Meidag had ik mij op grond van oude
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prenten en balladen, waaruit wij zoo vaak lichtvaardig onze natuurkennis halen,
wonderen beloofd, maar met den besten wil heeft mijn fantasie mij niet tegen den
bitterguren wind kunnen beschermen en om twaalf uur heb ik nog een vuur
aangemaakt. De heesters en boomen in het bosch en in de tuinen
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der landhuizen waren op een mooien Zondag, een paar weken geleden, half
uitgeloopen - de omtrekken in fijn groen gepointilleerd tegen den achtergrond van
donkere dennen - maar verder kwam het niet en de vogels, die vol moed waren
begonnen te zingen, zwegen, behalve de onversaagde vinken en de geharde merels,
die met invallend duister in de beukentoppen floten.
Maar een paar dagen geleden gebeurde het tegen noentijd, dat het spanscherm van
lage grijze wolken in zijn geheel werd weggeschoven en welvend achter de bosschen
zakte, zoodat het zonnige blauw vrij bleef. Dat gaf verademing of een drukkende
zorg was weggenomen. Eensklaps werd het warm en ik maakte een lange wandeling
door de weilanden bij de rivier. De boterbloemen en madelieven stonden bij menigten
in het zeer hooge en malsche gras en overal spikte het hevige blauw van de kleine
eereprijs. Het was heerlijk om met de vingers achter het hoofd gestrengeld te liggen
opzien. Ik weet niet wat voor een mystieke herinnering daaraan verbonden is, oud
als de wereld en vaag gelukkig als een morgendroom. De leeuwerik fladderde en
tuimelde in de blauwe wijdheid of zweefde zingend op gespreide vleugels en om
mijn hoofd groeide een oerwoud van sprieten en pluimen, (met de roodbruine
loovertjes van zuring de kervelschermen en de wonderlijke halfdoorzichtige
zaadpluiskogeltjes der paardebloemen) in scherp silhouet tegen de lucht.
Maar eerst gisteravond, terwijl de zwaluwen gierend langs den grond zwenkten,
begon ik een ongewone stemming, een nieuwe werking in de natuur waar te nemen.
De vliezige blaadjes aan de houtige sierwingerd schenen merkbaar gegroeid en
vormden om mijn raam een prachtig opengewerkt randornament, in Gothieken stijl,
waarop ik den heelen winter heb gewacht. Maar het was de wondere eigenheid van
het binnenvallend licht, het laatste, karmijnflitsende van de lage zon, dat mij trof als
de aankondiging van een nieuwen tijd. Daarin werkte iets uitlokkends. Ik kon niet
in huis blijven. Dat was bescherming geweest tegen de natuur in haar gestrengheid.
Thans was plotseling alles anders geworden - het was nu een onduldbare belemmering.
Daar buiten onder het hooge verwulf, waarin de nog diep verborgen maan reeds
werkte met rossen schijn, daar in het wijde, geurende opene, daar was in waarheid
mijn huis.
Het gebladerte der hoogste boomtakken was doorschenen van zonlicht en naar het
ijlbefloerste westen stond roodgoudwaas voor de violette heibulten, maar achter de
beschutting van het breede donkere woud, lag de tuin in stemmig doch vol
vroegavondlicht, dat rechtstandig neerviel - een koel en zegenrijk ding van omhoog
- zoodat geen schaduwen de eenheid der velden onderbraken en geen kleur
onrechtmatig bevoordeeld werd. Doch ieder onderdeel van planten en heesters was
scherp te onderkennen en alle kleuren in hun fijnste schakeeringen schenen met
rustige kracht. Het leek of zilverig spinrag door het weefsel van al het zichtbare
gesponnen was en het aardrijk werd verklaard in heldere en onpartijdige uiteenzetting.
In de koelte stegen moerasgeuren en er kwamen plotselinge stroomen van warme
lucht aangedoold, beladen met aroom van bloeiende vogelkers en het fijnste stof der
landwegen. Die geurenmengeling ontsloot raadselachtig de poorten der dichterwereld
en van vergeten kinderdroomen.
Langzaamaan werd de heilige schemering, waardoor grel de witte, harige
nachtvlinders kwamen aandwarrelen, Een dikke meikever, de trillende vliesvleugels
bruin tegen het doorschijnend licht van den avondhemel, waarin een enkele vroege
ster geruststellend pinkte, vloog van knop tot knop en landde ten slotte op een hooge
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beukentak. Een klappervleugelende vleermuis zwenkte geruchtloos boven mijn hoofd
en het vee, voor het eerst in de wei gedreven, loeide droomerig in de verte. De kikkers
bij de rivier waren in menigten aan het kwaken en dat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

71
klonk als ver gerucht van vele menschen-stemmen en gekras van schaatsen op een
ijsbaan.
Toen het later werd rees uit een bed van iriseerenden nevel de maan rood en
geheimzinnig achter een haag van nog bladerlooze populieren. Toen werd de
stemming der natuur samengesteld. Want de zwakke stralen, schoon ternauwernood
gezien, verzachtten allerwegen het zwart der schaduwen met grijze schemersuizeling;
legden de kantige aanmatiging der zinnenwereld te rusten (in speelschen ironie een
wit keisteentje in aanzien heffend boven de schimmen der oude eiken) en wisten iets
wonders en teers te maken van het harde alledaagsche, zooals een enkel jong dichter
het kan. Hier was weer het groote mysterie, dat 's nachts in de zwoelgeurende,
beschutte boscharcaden onder de innig verstrengelde takken hangt, waar de maanzieke
minnaar rondwaart. Het was een van die uitgegezochte uren, waarop sprookjes en
oude vertelsels waarheid schijnen.
Het scheen of de kenbare wereld was uitgebreid, of de lauwe, geurende atmosfeer
wel reikte tot de geheimzinnige lentesterren en bevolkt was met raadselachtige
wezens, wier aanwezigheid werd vermoed en bijna ontwaard. De banale dingen van
het aldagsleven en het sterfelijke zelf waren verdwenen, ondergegaan in een dieper,
waarder werkelijkheid. De natuur was doortinteld van de trillingen der eeuwigheid
en de adem kwam licht en vrij. Maar een nieuwe onrust een onbegrepen verlangen
werkte in de zielediepten. Het was geen tijd voor bezadigde en hooge bescouwing.
Ik had de komst en voortgang der lente willen aanzien met de rustige belangstelling
van den wijsgeer en reeds nu heeft de lente mij gevangen naar lichaam en ziel. Met
schrik en toch ook met voldoening bemerkte ik, hoe, inplaats van godsdienstige
overpeinzingen, vizioenen van zonnige landen en schoone volkeren mijn ziel
besloegen. En daartusschen gloorde het verlangen naar de menschheid. Oude gestalten,
visies van het openluchtleven der zuidelijken drongen zich op, de werker in den
wijngaard met de gebruinde huid glimmend over den knokigen kop, de akkerman
met zijn peezige armen en volbloedige aderen, de herder 's avonds fluitspelend aan
den oever van het vlietende water, de jonge vrouwen met bloemen in het haar; en
met die verbeeldingen sloop nieuwe levensbelangstelling binnen.
11 M e i . Het is een wonderlijke nacht geworden, een nacht die paste bij zulk een
rijken dag. Ik legde mij voor het hooggeschoven raam te slapen. Maar het feest der
natuur was nog in vollen gang en telkens ontwakend uit luciede droomen en
transparanten slaap, verloor ik toch nooit geheel het bewustzijn van hetgeen buiten
voorviel. Het werd onmogelijk bij de steeds wisselende diepte van den halfslaap, om
de werkelijkheid te onderscheiden van de vormsels der overprikkelde fantasie. Ik
moest denken aan een nacht lange jaren geleden, toen het ook feest was, een feest
van menschen in de verre stad en troepen zingende pretmakers rondtrekkend door
de geïllumineerde straten en de kleurlicht uitbarstingen van het fluitend en knetterend
vuurwerk het kind in zijn bed hadden doen opschrikken.
Toen ik het eerst wakker werd, riep de koekoek in het donkere bosch. De maan
was hoog gerezen. Geen koepel was de hemel meer, maar de eindelooze ruimte met
lijfelijke oogen aanschouwd. Het schijfje van wasachtig, rijp licht hing in volkomen
reine en doorzichtige zalen, terwijl in de dagportalen de allerlaatste groenblauwe
schijn nog talmde, heenwijzend naar het helle lichtrijk, diep onder de ontzaggelijke
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aardbol. Het was zwoel geworden in het kamertje en ik voelde mij onrustig en vol
vaag verlangen, maar sliep spoedig weer in.
Ik ontwaakte weer en de maan was achter dichte wolken schuil gegaan. In de stilte
van den nacht, in het zoele donker van den nacht, viel wijd rondomme de lauwe, ge-
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stadige regen, onbewogen door den lichtsten windtocht, neerruischend op het spruitend
loover en de geur van den regen en van de drinkende aarde was in mijn neusgaten.
Te midden van het ongeziene jonge bloemhout zong de eerste nachtegaal krachtig
en vol en als de zang plotseling afbrak, was het woudzwijgen wonderbaar als de
donkere hemel tusschen de sterren. Lang lag ik, wakend in de eenzaamheid te
luisteren, roerloos van vreugdevolle verwondering naar dit onbekende geluid, dat
nieuwe aandoeningen in mij losmaakte, het machtige smeeken naar liefde en naar
het groote wonder dat nu komen zou, aanstonds, terwijl ik wachtte in spanning, in
extatisch verbeiden, dat vreemde polsen in het gehemelte deed kloppen; het wonder
dat de lente beloofd heeft reeds in het jonge avondlicht op Februari-avonden. Maar
de regen ruischte, droomeriger en verder, steeds meer verwijderd en de oogenkappen
sloten zich en de slaap kwam en voerde de gewaarwordingen af, gelijk een rivier,
die om een belegerde stad geleid wordt.
1 3 M e i . Toen ik vanmorgen wakker werd, leek de wereld veranderd zooals het
lijken kan na een nacht van zwaren sneeuw: de boomen stonden vol in blad. De
kaalheid en onbereikbaarheid der natuur waren verdwenen. In het bosch waren
eensklaps de welbekende paden lage en nauwe tunnels geworden, intiem door al het
aanvullend loover. De oude doorkijkjes waren versperd en zware groene donkerte
was tusschen de versierde stammen gekomen. Het scheen een ander land, vol van
nieuwe, schoone zaken.
Dit is dan de lente; zoolang ontbeerd, zoo heftig begeerd op grauwe en donkere
winterdagen. Zooveel mooier, zoo anders dan de gedroomde.
Maar het wonder, dat geluk zou brengen, dat alle zielsdorst voor altijd zou stillen
- is niet gekomen....
Het is een bittere teleurstelling, want het oogenblik is voorbij - dat weet ik - en er
is niets gebeurd. Wat had moeten gebeuren, wat ik heb gehoopt, weet ik zelf niet,
maar deze dag zal worden gevolgd door andere, even mooi en even leeg. Leeg, leeg,
dat is het woord! Met schrik heb ik het ontdekt, dat die glasheldere blauwe hemel
leeg en zonder mysterie is en het wijde land scherp zichtbaar tot den horizont leeg
en troosteloos in vollen zonneschijn en lentepracht. En er is iets spokigs, (iets dat
vaag wantrouwig maakt als in koortsdroomen, of wij niet het slachtoffer van een
zinsbegoocheling zijn) in de paradijs-volkomenheid van deze nieuwe natuur, die in
zijn voldragenheid de fantasie geen spel laat en geen hoop op de toekomst. De jonge
beukenbladen, teer nog en halfdoorzichtig, waren gaaf en vlekkeloos, het lindeloover
had van papier geknipt kunnen zijn. De velerhande opeengedrongen voorjaarskruiden,
ongeschonden tot in de fijnste bladkarteltjes en tandjes van versche groene kleur
hadden allen schijn van een verraderlijke nabootsing, een truc van zwarte magie.
Een tak met handvormige bladen in het koele, groene donker, onderschepte een
bundel zonnestralen op de conventioneele wijze van zoete, duitsche oleografieën.
Zweefvliegen stonden onbeweeglijk (een barnsteenlijfje in een wolkje van trillende
vleugels) in de open plekken. Een groote kraai met blauwen weerschijn in de
glanzende veeren vloog laag en loom voor het zondoorschenen loover en dat er aan
natuurgetrouwheid niets zou ontbreken liepen blauwe en roodbronzen
speelgoedkevertjes van gekleurd blik, naar het leek, over de woudpaden.
En nu, dat de avond gekomen is, klaar en kil, voel ik mij als na een treffend afscheid
en de vreeselijke eenzaamheid, het terugsnakken naar een thuis, dat ik niet heb, het
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blind verdriet, dat mij reeds martelde als kind, dat optrekt uit de diepten bij een
melodie of een onschuldig woord, vult mijn bewustzijn. Ik voel mij alleen, verloren
in een onmetelijk dood universum, vergeten achtergelaten in de Schepping, die
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doelloos en onbeheerd voortwerkt na den laatsten Oordeelsdag. En mijn ziel smeekt
om verlossing - om verlossing....
1 5 M e i , Vandaag heeft mevrouw Locker met dochters, die 's winters in den Haag
wonen, het buitengoed betrokken. Een heele gebeurtenis. Een paar dagen geleden
kwamen verhuiswagens en behangers om alles in orde te maken en heden volgde,
tot groote vreugde van mijn vriend, den tuinbaas, de familie met meiden in een rijtuig
volgeladen op het imperiaal.
Als huurder van haar tuinhuis behoor ik mevrouw wel mijn opwachting te gaan
maken, maar ik heb er niet veel zin in. Ik heb nooit van het ‘gezellig verkeer’
gehouden, maar nu ben ik geheel verwilderd.
1 8 M e i . Ik ben vandaag ‘boven’ (om met den tuinbaas te spreken) op bezoek
geweest en het is erg meegevallen. Het was geen vormelijke visite, gelukkig. Ik heb
behoorlijk belet laten vragen, maar mevrouw Locker, die blijkbaar al wat van mijn
zwakheden gehoord zal hebben, liet mij 's avonds op thee komen - tot mijn groote
verluchting.
Zij is een Hollandsche dame op leeftijd en precies als alle Hollandsche dames op
leeftijd. Ietwat corpulent, goedhartig, welbespraakt en liberaal. Een van die menschen,
welke men na vijf minuten praten, meent jaren lang gekend te hebben, omdat ze de
voortzetting zijn van vele andere kennissen. De oudste dochter heet Carry, heeft
zwart haar en ‘doet aan’ muziek. Zij is verloofd met een schilder. De jongste dochter
heet Laura, heeft rood haar en bedrijft sport. De familie interesseerde mij maar matig
en terug te zijn in de wereld beviel mij in het eerst geheel niet. Maar het huis is
prachtig. Ik werd ontvangen in een groote kamer met stemmige gobelins boven een
rijk gebeeldhouwde lambrizeering van donker eikenhout. Door de open vensterdeuren
kwam de geur van seringen en muurbloemen binnen en terwijl wij praatten kroop
de zon op naar de toppen van het zwaar geboomte, waarachter het lage land met de
rivier open lag, rozig romantisch door het late licht dat ik altijd associeer met de Rijn
gedichten van Heine. Binnen rook het naar lievevrouwe-bedstroo, waarvan bossen
in vazen op een laag tafeltje stonden. Groote tuilen meidoorn waren op den breeden
schoorsteenmantel gezet en toen het donkerde, werden daar de kaarsen van
kandelabers aangestoken. De zachte, nimbus omgloorde vlammen, zoo stil en
spiritueel werden in het donker van den spiegel weerkaatst. Hun blanke rijpe licht
ontstak en louterde het kardinaalrood der puilende bloemklompen tot een onvergetelijk
kleurwonder, waarvan de herinnering (dat weet ik) de belendende dagen zal
doortrekken als de geur van een bloem de bladen van een geliefkoosd boek,
waartusschen zij is gelegd.
Vreemd! Nu ik weer terug ben in mijn eenzaamheid, bemerk ik een vaag verlangen
terug naar de huiselijkheid en het gepraat en bewegen van vrouwen om mij heen.
2 0 M e i . Een van de witte dagen van mijn leven. Na het ontbijt ging ik er op uit
met brood en melk en zwaar bepakt met mijn schilderboel. Ik werk aan een studie
van beukenboomen in een klein dal, evenwijdig aan den hollen weg, die naar de
sprengen loopt. Het was er weer heerlijk. De boomen staan vol van nog doorschijnend
groen en er zijn donkere, groene schaduwen in de doorzichten tusschen mijn geliefde
beuken en tusschen het fijnbelooverde laaghout. Ik genoot van de stilte, waarin een
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nachtegaal en meesjes zongen en in het Park achter de zonnige akkers riepen de
wielewaal en zijn wijfje om beurten.
Ik zat opgewekt en vrij van alle banden te schilderen toen tegen elf uur Laura
Locker, die naar gewoonte, door de bosschen aan het zwerven was, mij toevallig zag
werken en een praatje kwam maken. Zij
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ging rustig en zonder plichtplegingen naast mij zitten op de moswal en spoedig waren
wij als oude vrienden aan het boomen en badineeren. Zij blijkt een heel sympathiek
meisje te zijn: open en eerlijk, met veel meegevoel voor anderen en zonder eenige
vormelijke stijfheid. Een die zich heel oppervlakkig voordoet, maar die in waarheid
genoeg ideeën en gemoed heeft. Verstandig en toch spontaan. Gezond en krachtig,
vroolijk en onbekommerd. Veel temperament, dat zich kieskeurig uit. Zij zou een
man schitterende daden kunnen laten doen, als ze het de moeite waard vond.
De verschijning is niet imponeerend: een klein meiske met een simpel wit bloesje
en een zware wrong rood haar onder een matelot. Maar, de bewegingen waren lenig
en krachtig en het lijf leek soepel en blijkbaar geoefend. Neen, zij is niet de eerste
de beste.
Terwijl ik werkte na haar vertrek moest ik ons geheele gesprek weer opbouwen
en het werd zomer in mijn hart en ik schilderde, zooals ik nooit heb geschilderd.
2 9 M e i . Den geheelen dag, evenals eergisteren aan mijn boomen in de vallei
geschilderd en erg moe thuis gekomen. Het weer begon mooi, maar het werd drukkend
en er viel regen juist toen ik ging oppakken tegen half vijf. Je krijgt zoo'n gevoel van
intimiteit met de natuur als je den heelen dag buiten bent. Een roodborstje ging op
mijn veldezel zitten en twee muizen, vlak bij mij, joegen het eene holletje in en het
andere uit door de bemoste wal, waarop ik zit en die blijkbaar geheel doortunneld
is.
Tegen twaalven kwam Laura Locker weer praten. Wij hebben elkaar de laatste
dagen nog al eens gesproken. Wij begrijpen elkaar heel goed en zijn beste vrienden
geworden, maar van verliefdheid is geen sprake. Wij gaan om met open oogen en
gesloten harten. De karakterschets van de vorige week is juist genoeg, voor zoover
zij reikt, maar ze reikt niet ver. Laura is een diep-innerlijke natuur; een zeer zeldzame,
zeer nobele vrouw. Zij heeft mij weer de heerlijkheid van een braaf en hoog leven
doen zien. Zij is juist de prikkel van buiten, dien ik noodig had. Onder haar invloed
heb ik mijzelf eens duchtig onder handen genomen, om onafhankelijker en
deugdzamer te worden. Het zijn allemaal kleine dingen, die ik doe, maar die zijn zoo
oneindig veel moeilijker dan een schitterende openbare daad, zooals zij zei.
3 0 M e i . Ik weet niet meer hoe het gesprek met Laura precies liep, maar ik kreeg
op eens den indruk, dat ze eigenlijk weinig om mij geeft; dat wij heel ver van elkaar
staan. Ik weet niet of het waar is en het doet er ook niet veel toe; het belangrijke is
de stemming, die volgde. Ik zou wel gek zijn als ik dacht, dat ze van mij houden kon
en toch, toen ik dat helder besefte, was ik bitter teleur gesteld. Ik begreep hoezeer
mijn diepere wezen bij deze verhouding der twee korte weken in het spel geweest
is. Zeker: ik merkte het pas, toen ik scheen verloren te hebben, wat ik nooit heb
bezeten. God, wat moet mijn ziel toch een behoefte hebben aan wat liefde, wanneer
ik telkens en telkens weer mijzelf bedrieg met een schijnbeeld! Ik was vanmiddag
rampzalig en bitter in mijn hart. Toch is het zoo beter. Zij is veel te goed voor mij.
Bovendien wat is er aan mij, waar een vrouw om zou kunnen geven? Ik ben
krachteloos, weifelend, zonder een sprankje van wat nobels of verhevens.
En zoo is ook weer deze schoone geschiedenis ten einde - een les te meer voor
mij, wien geen lessen wijzer maken. Maar de verlatenheid en hopeloosheid van mijn
leven zijn zwaar te dragen.
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De oorlogstribulatiën van M. van Poppel
door Maurits Sabbe.
Van Poppel voelde zich in zijn stad een persoon van gewicht. Hij was directeur van
de vischmijn en een van de gevierdste acteurs van de rederijkerskamer B r o e d e r m i n
e n Ta a l z u c h t , ondanks een licht spraakgebrek, dat alleen de kwaadwilligen
‘hakkelen’ konden noemen. Hij mocht zich ook verhoovaardigen in het bezit van
een decoratie voor daden van moed en zelfopoffering, - hij had namelijk eens een
hollend paard tot staar gebracht. Zijn voornaamste bron van zelfvoldoening vond hij
echter in de overtuiging, dat zijn medeburgers hem voor een heel vernuftig man
hielden en in alle moeilijke gevallen van hem getuigden: Laat Van Poppel maar los!
Die zal zijn plan wel trekken.
't Was vooral in de van ouds bekende herberg D e d r i e Va a n t j e s , bij
Vertonghen, gezeid de ‘plezante knep’, dat Van Poppel zich beijverde om zijn
vernuftsfaam hoog te houden.
Nu de oorlog was uitgebroken en de stad van zeer nabij bedreigde, was Van Poppel
in de Va a n t j e s meer dan ooit het middelpunt van de belangstelling. Hij werd
overstelpt met vragen over al de waarschijnlijkheden der toekomst. Zou de stad
beschoten worden of niet? Moesten de menschen vluchten of blijven? Wat was het
verkieslijkst, zijn kostbaarheden in den kelder te metsen, in den tuin te begraven of
op den zolder tusschen de balken te bergen?
- Wat doet gij, Van Poppel? Geef ons raad.
De directeur van de vischmijn wist ditmaal geen raad. Al die vragen had hij voor
zich zelf al gesteld, zonder een bevredigende oplossing te vinden. Het was een
bijzonder lastig geval. Vluchtte hij te vroeg, dan zou hem dit als openbaar ambtenaar
zeer kwalijk genomen worden, en vluchtte hij te laat, dan kon hij er niet alleen zijn
reputatie van schranderheid maar ook zijn leven bij inschieten, wat dan toch de
uiterste domheid zou zijn.
- Ja, wat zal ik u zeggen, diepzinnigde Van Poppel toen. Ge m.... moet u op de
hoogte houden v.... van de gebeurtenissen en dan het beste moment kiezen.... Iedereen
moet zelf weten wat hij te doen heeft in dezen tijd.... Gaat in elk geval niet te vroeg
loopen, schertste hij.... Doet niet gelijk de mannen van Meysse en Lendelede..
En bij die namen schaterde zijn gehoor het uit.
De inwoners van die twee dorpen hadden zich inderdaad ten eeuwigen dage
bespottelijk gemaakt door een weergaloos gekke paniek zonder rijm noch reden. 't
Was een dolle, wanordelijke vlucht geweest. Niemand wist waar ze begonnen noch
waardoor ze veroorzaakt was.... Vooral de mannen vluchtten in wilden angst de stad
in, buiten adem.... Als men hun vroeg waarom ze zoo liepen, antwoordden ze alleen.
‘Alleman loopt,’ den Duitsch ‘is daar!’ En ze verstopten zich in alle hoeken en gaten.
Men vond er een goede honderd terug in het Roode-Kruis-gebouw, waar ze, gebruik
makende van de paniek, die ze op hun beurt onder de zusters en het overige personeel
verwekten, in de ledige bedden gekropen waren en roerloos als lijken onder de dekens
bleven liggen tot de hoofddokter en eenige hospitaal-soldaten ze er m a n u m i l i t a r i
uitdreven.... Twee dagen na de paniek hoorde men uit een regenput een klaagstem
stijgen en 't was een levensgevaarlijke operatie om den man, die daar op een ijzeren
tafeltje als op een eiland vertoefd had, weer naar boven te halen.... Denzelfden dag
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verscheen er uit het enge openingetje van een duiventil in het St. Jansstraatje een
verschrikt menschengezicht, dat den voorbijgangers om een boterham smeekte....
De paniek had Van Poppel zelf aangegrepen en
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thuis had hij zich toen met Virginie, zijn wederhelft, op den zolder onder een hoop
schavelingen in veiligheid gebracht, maar niemand wist dat, gelukkig.
Het was een behendige inval van Van Poppel het gesprek aldus af te leiden; dan
moest hij op geen lastige vragen meer antwoorden. De vroolijke kronijk van die
onzinnige vlucht was in de Va a n t j e s immers een onuitputtelijke bron van nieuwe
leute.
Zoo krankzinnig als de boeren van Meysse en Lendelede zou Van Poppel zich
zeker niet aanstellen, maar te laat zou hij toch ook niet vertrekken.
Het scheen hem, dat het critisch oogenblik nu naderde. Hij bezat immers de noodige
scherpzinnigheid om in zijn blad vooral tusschen de regels te lezen. Sedert eenige
dagen heette het daar onveranderlijk, dat de toestand gunstig bleef, zonder meer.
Daaruit leidde Van Poppel's nuchtere logica af, dat het integendeel verkeerd liep en
hij oordeelde het raadzaam zich op den aftocht voor te bereiden, zonder er voorloopig
aan iemand iets van te zeggen.
Hij wilde er in de eerste plaats voor zorgen, dat men gedurende zijn afwezigheid
bij hem niet zou inbreken, zooals dit gebeurd was bij zoo velen in andere steden
tijdens den inval van het vijandelijke leger. Hij wilde zijn erf en goed in de grootst
mogelijke veiligheid achterlaten en bij zijn terugkomst alles in goeden staat
weervinden. Geen huisraad zou er bij hem stuk geslagen worden, geen kostbaarheden
geroofd. En hij overliep dan in gedachten den heelen rijkdom van zijn bezittingen,
met welbehagen stilstaande bij hetgeen hem persoonlijk het liefst was: den
verzilverden palm, hem door B r o e d e r m i n e n Ta a l z u c h t geschonken, toen
hij gedecoreerd werd, - zijn decoratie zelf, en vooral den goeden, ouden Bordeauxwijn,
die zijn epicuristische mononkel hem voor een paar jaren had nagelaten. Die wijn
was het wezenlijkste deel van mononkels erfenis, voor het overige had Van Poppel
er niets anders dan onbetaalde rekeningen gevonden.... Maar die wijn maakte veel
goed. Wat een zonnigheid kon hij in het hart brengen. Van Poppel herinnerde zich
de enkele gelegenheden, waarbij hij voor eenige goede vrienden den robijngloed van
den geurigen Bordeaux in de glazen had laten vonkelen. Ze hadden er hem telkens
over gecomplimenteerd. Die wijn was een deel van zijn trots geworden en ofschoon
hij er nog juist zeven honderd flesschen van bezat, was hij er heel zuinig mee.
Van Poppel had geoordeeld, dat het zekerste middel om de inbrekers buiten te
houden een degelijke versperring van de straatdeur was. Hij had dus een heel
ingewikkelde combinatie van grendels en ijzeren dwarsstaven, kettingen en vast te
schroeven belegsels bedacht, die hij in 't geheim door een smid liet klaarmaken. Zijn
uitvinding had hij al eens beproefd en hij was er zeker van, dat niemand bij hem zou
binnenkomen. Al die dingen lagen gereed om bij het eerste alarm in een ommezien
vastgemaakt te worden. Daarna zou hij zelf langs het keldergat op straat geraken.
Van Poppel's vooruitzichten over het naderen van het gevaar bleken gegrond. Nog
veel vroeger dan hij had gedacht moest hij vluchten.
Spanoghe, bakker van beroep en Van Poppel's confrater in B r o e d e r m i n e n
Ta a l z u c h t , was hijgend bij hem komen aanbellen, een grooten zak op zijn rug
meesjouwend. Hij holde de stad uit naar het naastbijgelegen station, waar hij nog
een trein hoopte te vinden. Nochtans wilde hij Van Poppel eerst op de hoogte brengen
van hetgeen hen bedreigde.
Uhlanen waren 's morgens heel vroeg door Spanoghe's straat gereden en voor zijn
bakkerij afgestapt. Hij stond voor de deur. Toen hij naar binnen wilde werd hij
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vastgegrepen. Een soldaat richtte hem een revolver op de borst en vroeg hem of hij
wapens had. Spanoghe schudde van neen. Dan waren ze in den winkel gekomen en
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hadden koeken besteld, die ze gretig opaten. Spanoghe bood hun in zijn vreezevolle
ontsteltenis een kop koffie aan. Hij zegende nu dien inval. Ze dronken met blijkbaar
genoegen. Dan wilden ze betalen, maar Spanoghe had het geld geweigerd.
- Nein, nein, wir wollen bé-talen! drongen ze aan, maar Spanoghe volhardde.
- Ik wil geen geld van Soldaten....
Dan waren de Duitschers vertrouwelijk geworden. Ze schreven met een stuk krijt
op zijn luiken: ‘Hier wohnen gute Leute’ en gaven hem den raad de stad te verlaten.
Binnen eenige uren zou ze immers gebombardeerd worden.
Van Poppel moest nu maar weten wat hij deed, hij, Spanoghe, liep weg. Zijn vrouw
en zoon waren hem al voor.
- Virginie, het moment is daar, wij vertrekken! riep Van Poppel, eensklaps heel
zenuwachtig. Ze gaan schieten! Vooruit! Langs de Lendeleedsche baan.... Ik kom
ook dadelijk.
Onthutste Virginie kreeg ternauwernood den tijd om haar hoed op te zetten en
haar mantieletje over de schouders te werpen. Van Poppel duwde haar een valies en
een groot pak, die ook al lang gereed stonden, in de handen en dreef haar letterlijk
de straat op.
Onmiddellijk begon hij dan te passen en te meten, te spijkeren en te schroeven
aan zijn deur. Hij kroop, niet zonder moeite, de straat op langs het smalle keldergat,
waarvan hij het ijzeren hekje sloot en bovendien nog met een dikke ketting, voorzien
van een ingewikkeld hangslot, verzekerde. Nu kon hij zijn huis verlaten met de
zekerheid, dat het een vaste, onneembare burcht was.
't Was maar juist op tijd, dat Van Poppel er uit getrokken was, want toen hij
Virginie op den Lendeleedschen steenweg inhaalde, begonnen de kanonnen in de
verte al te blaffen en ontploften er in witte wolkjes bommen over de stad.
- Niet te vroeg en niet te laat, juist op tijd vertrokken, merkte Van Poppel
zelfvoldaan op.
Drie weken brachten de Van Poppels door in het veilige Gent. Ze hadden er een
paar kamertjes gehuurd en konden het er goed gewoon worden. De directeur zelf
ging naar de verschillende markten om mondbehoeften te koopen en Virginie had
haar handen vol in de keuken. Bij valavond deden ze samen een wandelingetje en
niettegenstaande den slechten tijd gingen ze al eens hier of daar in een gezellige
herberg een biertje drinken. Nog nooit waren ze zoo lang samen van huis geweest.
't Leek wel of ze een rijke-menschenleventje leidden.
Nochtans was beider hart vol heimwee. Virginie was lastig omdat ze in de groote
haast vergeten had versch water te doen in den goudvisschenkom. De beestjes zouden
sterven. Ze kwam voortdurend op dat thema terug tot Van Poppel haar eens kregelig
toebeet, dat het nu maar uit moest zijn met dat getreur om die vischjes, hij toch kon
niet door de bommen heen naar huis toe gaan om ze te verzorgen. Daarna jammerde
Virginie over de bloemen in den tuin. Bij die lange droogte zouden ze allen verdorren.
Alweer zoo'n vrouwenweekheid, dacht van Poppel. Wie bekreunde zich nu om
bloemen in dezen tijd? Ernstiger leek hem Virginie's onrust over haar meubeltjes en
haar mooie linnen en al haar huiselijke bezittingen. Van Poppel stelde haar gerust
met de verzekering, dat noch mensch noch duivel zijn deur kon openbreken, maar
op den duur sloop er toch ook eenige twijfel in zijn gemoed. Hij verlangde vurig
naar zekerheid.
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Uit de bladen had Van Poppel vernomen, dat na de beschieting van zijn stad de
vijandelijke troepen er hun intrek hadden genomen, dat een zeker aantal burgers al
waren weergekeerd en dat het gewone leven er stilaan herbegon. Hij overwoog
rijpelijk de vraag van den terugtocht. Hij wilde weer noch de eerste noch de laatste
zijn. Eindelijk besloot hij alléén te gaan, als op verkenning. Virginie zou hij dan
komen halen als het ver-
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blijf hem ginder mogelijk scheen. Virginie wilde hem eerst niet laten gaan. Ze zag
hem in haar verbeelding al gevangen, gepijnigd, gedood en brak in tranen uit. Van
Poppel was gevleid door zooveel genegenheid, maar volhardde toch in zijn besluit.
- Als directeur van de mijn moet ik terug, Virginie, zegde hij met waardige
beslistheid, maar in werkelijkheid waren het veel meer de aantrekkelijkheid van de
Va a n t j e s en de nieuwsgierigheid naar het weerstandsvermogen van zijn deur, die
hem deden branden van verlangen om terug te keeren.
Hij vertrok met een boerekar. Volgens alle berekeningen moest de reis tot omstreeks
vier uren in den namiddag duren, maar ongelukkig brak onderweg een as van de kar,
wat een vertraging van verscheidene uren ten gevolge had. Van Poppel landde eerst
's avonds in de pikdonkere stad aan.
Dat was een tegenvaller. Schoorvoetend en onzeker trok hij naar zijn woning. Hij
zag, dat alle huisdeuren in zijn straat met geweld waren opengebroken. De sloten
waren weggekapt of heele paneelen uitgeslagen. Wat zouden ze bij hem thuis gedaan
hebben? Ook bij zijn buurman was ingebroken. Met een zucht van ontspanning stelde
hij eindelijk vast, dat z i j n deur ten minste weerstand geboden had. Hij vond er wel
sporen op van zware slagen, diepe groeven van een bijl, maar ze waren toch niet
binnen geraakt, de geweldenaars! Een plotse vreugd en fierheid vervulde hem. Dat
was nu het loon voor zijn schranderheid en doorzicht.
Hij kon langs het keldergat gerust binnen glijden. Waar waren de sleutels? Hij
zocht ze in zijn wijde broekzakken. Hij zou ze toch niet vergeten hebben! Goddank,
neen! Hier, die was van het hekslot en daar de andere van het kettingslot, neen
andersom, hier die van het kettingslot en daar de andere van het hekslot. Hij beproefde
te openen, doch alles moest op den tast gebeuren. Had hij nu maar een kaars
meegebracht!
Opeens hoorde hij een traag, klagend klaroensignaal door de straat weerschallen.
‘Lichten uit!’ beteekende het. Dat ongewone, schrijnend-droeve geluid deed hem
griezelen en wekte verwarde, angstige voorgevoelens bij hem op. Hij werd
zenuwachtig, maar zenuwen helpen weinig om weerspannige sloten te openen.
Eindelijk was de kelder vrij en Van Poppel mocht hopen binnen te raken. Hij stak
zijn twee beenen te gelijk door de opening en liet zich zakken, maar naarmate hij
daarmee vorderde voelde hij zich zoozeer gespannen, dat hij zich moest wringen en
met de handen behelpen om verder te dalen. Wat was dat nu weer? Hij was toch in
die laatste weken niet zooveel dikker geworden? Waar hij eenmaal uit kon, moest
hij toch weer in kunnen Of kwam het door zijn overjas? Wat er van zij, hij bleef half
in het keldergat steken, te vergeefs duwend en spartelend als een wanhopige.
Op dat oogenblik naderden zware stappen. Twee soldaten.... De wacht was daar.
De angst parelde op Van Poppel's hoofd. Hij stootte en stampte met armen en beenen.
Daar werd hij vastgegrepen door stevige vuisten, terwijl het helle licht van een
handlantarentje op zijn aangezicht viel.
Wat hij ook smeekte en poogde uit te leggen, de soldaten trokken Van Poppel met
geweld uit den kelder in de volle zekerheid, dat zij een gevaarlijken dief hadden
gesnapt. De kommandant wilde kost wat kost het inbreken te keer gaan en strenger
dan ooit werden de huizen bewaakt. Van Poppel was daar het eerste slachtoffer van.
- Ik ben de huismeester, de eigenaar, de propriëtaris, riep Van Poppel, maar zijn
stem klonk als die eens roependen in de woestijn.
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Hij werd naar de hoofdwacht geleid en daar het te laat was om vandaag nog zijn
geval te onderzoeken werd hij in den a m i g o opgesloten, waar hij den nacht verder
op het stroo kon doorbrengen.
Zoo'n avontuur had Van Poppel zeker niet
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voorzien! De directeur van de mijn in den amigo! Als dat eens uitlekte! En nog wel
omdat hij in zijn eigen huis binnen wilde! Bitter waren voor hem de eerste gevolgen
van de invasie. Met de gewone stadspolitie ware dit geval eenvoudig ondenkbaar
geweest; hij zou zijn naam en kwaliteiten opgegeven hebben en eerbiedig zouden
de agenten hem hebben geholpen. Maar die vreemde, ruwe kerels wilden nog niet
eens naar hem luisteren!
En wat stond hem hier in dit hok nog te wachten? Wat gingen ze met hem
aanvangen? Het minste geluid, dat hij hoorde, kreeg een tragische beteekenis. Een
deur, die open of toeging, stemmengemompel, voetengeschuifel vervulden hem met
onrust. Hij sloot geen oog in heel den nacht en toen 's morgens de eerste bleeke
klaarte door het hooge tralievenster van zijn kerker viel, voelde hij zich huiverig
koud en stram. Hij werd nijdig en zijn wrok tegen de Duitschers, die hem voor de
eerste maal aan den lijve troffen, werd heftiger dan ooit.
Toen hij echter voor den Kommandant werd gebracht, was hij zoo mak als een
lam. Zijn vreeze was groot, maar het goedig gezicht van den officier en den koel
ernstigen toon van zijn woorden gaven hem weldra wat kalmte. Van Poppel beriep
zich eerst en vooral op zijn directeurschap om den Kommandant duidelijk te maken,
dat hij een hoogst fatsoenlijk man was. Dan legde hij het heele geval uit en deed
vooral herhaaldelijk uitschijnen, dat hij zijn deur versperd had uit voorzorg niet tegen
de Duitschers maar tegen de dieven die in tijden van beroering als het ware uit den
grond komen. Dit was een d i s t i n g u o waar Van Poppel op dit oogenblik veel
belang aan hechtte. Hij sprak goed en overvloedig zonder stotteren zooals hij het
deed als hij een sympathieke rol speelde op het tooneel van B r o e d e r m i n e n
Ta a l z u c h t . Hij liet bovendien zijn identiteitskaart en talrijke enveloppes met zijn
naam en adres zien. Hij bood aan de eigendomstitels van zijn huis te gaan halen. Dat
was echter overbodig. De kommandant begreep en liet hem weer in vrijheid met het
ernstig verzoek in het vervolg langs de deur en niet langs den keldermond in huis te
gaan.
Van Poppel was nochtans verplicht dit nog eens te doen. Ditmaal trok hij zijn
overjas uit en gleed met het grootste gemak naar binnen. Zonder een oogenblik te
verliezen vloog hij de trap op. Toen hij boven kwam woei hem een kil-koude lucht
tegen. Lieve Hemel! Daar stond de tuindeur open met gebroken vensterglazen. De
schelmen waren waarachtig langs daar binnen gekomen! Opeens schoot door zijn
geest het besef van de onverantwoordelijke domheid die hij had begaan door die
deur te vergeten. Hoe was het mogelijk zich zoo te laten beet nemen!
Hij keerde zich toen om en aanschouwde zijn keuken en tuinkamer. Wat een
spektakel! Alles lag overhoop. Potten en pannen, borden, kopjes, glazen, messen en
vorken, alle denkbaar keukengerief lag daar op tafels en stoelen, op de kasten, op
den vloer, bekleefd met overblijfsels van spijs en drank met schimmel bedekt en een
sterken onbepaalden reuk verspreidend. Daar lag ook heel wat in stukken en scherven
op den grond. De kachel, die anders glom en schitterde als een spiegel, was één smeer
en roest. En wat stond er hier al, dat hem niet toebehoorde! Onbekende ketels, een
stelletje voorhistorische petroleumlampen en midden op de tafel een gramophoon
met reusachtigen koperhoorn. Waar kwam dat alles vandaan? Wat hadden ze hier
een bacchanaal gevierd! De heele rijke voorraad levensmiddelen, die Virginie voor
de mogelijke dagen van nood had opgedaan, was verdwenen. De ham, het spek, de
gerookte worsten, de sardinen, de chocolade, alles hadden ze opgegeten. Ook de vijf
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en veertig potten confituren, de heele zoete winterweelde, die Virginie juist had
ingemaakt! De ledige potten lagen treurig in alle hoeken en kanten te schimmelen.
En wat een fantastische hoeveelheid wijn-
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flesschen! Naast den gramophoon stonden er wel twintig; Van Poppel kon geen stap
doen of hij schopte er een omver; er stonden er in den tuin, in de gang, op de trappen,
in het salon, op de slaapkamers, - overal wijnflesschen, op den vloer, op de
schoorsteenmantels, in de bedden, - wijnflesschen talrijk als de sprinkhanen bij de
plaag van Egypte! En 't waren z i j n wijnflesschen. Geen twijfel, 't waren de zijne!
't Was de goede wijn van mononkel, die daar bij stroomen gevloeid had.
Van Poppel stormde naar den wijnkelder. Al het overige vergat hij bij de gedachte,
dat ze zoo met zijn wijn hadden gemorst. Van de zeven honderd flesschen bleven er
nog slechts zeven over, - één percent! Weg was de trots van zijn leven. Dat ze in
Virginie's keukenrijk zoo waren te keer gegaan, was al erg, maar dat ze met mononkels
erfenis zoo hadden huis gehouden, was onvergeeflijk. Van Poppel was buiten zich
zelf van woede. Had hij maar een van die zuipsoldaten onder zijn knuisten, hier,
alleen in 't donker van zijn kelder, hij zou hem wel leeren wat het beteekende zijn
wijn op te drinken.
Van Poppel's ergernis steeg nog toen hij op den schoorsteen in de keuken een kaart
vond, waarop geschreven stond: ‘Mit unsrem besten Dank für den guten Wein’,
onderteekend door een heele reeks onleesbare namen. O, dat Duitsch verstond hij
wel! Ze hielden hem nog op den koop toe voor den gek!
Maar hoe hadden ze 't in 's Hemelsnaam gedaan gekregen? Zevenhonderd flesschen
op zeven na! Ze hadden die toch niet allemaal in zijn huis uitgedronken; ze hadden
er stellig meegevoerd. Maar hoe hadden ze die buiten gekregen?
Zoo kwam hij weer te denken aan zijn verschanste straatdeur. Werktuigelijk nam
hij den hamer om de nuttelooze versperring nu maar te verwijderen. Dadelijk zag
hij, dat zulks al gedaan was! Met zorg en methode als door een schrijnwerker van
beroep waren alle staven en platen netjes losgemaakt. Alles lag ordelijk op een hoopje
in de gang. Van Poppel kon zijn oogen niet gelooven. Hij trok zijn deur open.
Waarlijk, er haperde niets. Dat was hem te machtig! Hij stond op straat op het trottoir
zijn deur te bekijken met verbaasde oogen alsof 't een wonder was. Hij was verbluft,
verslagen.... O, die schavuiten, mompelde hij, en onbezonnen stak hij zijn hamer
omhoog als een bedreiging tegen de onbekende verbrekers van zijn huisvrede.
Van Poppel viel dien dag van het eene ongeluk in het andere. Op het zelfde
oogenblik kwam een patrouille voorbij, die den hamerzwaaienden directeur zoo niet
voor een franc-tireur, dan toch voor een franc-frappeur nam en hem zonder verdere
plichtplegingen met imponeerende hardhandigheid bij zijn schabbernak vatte en weer
naar de hoofdwacht leidde.
Van Poppel zag onmiddellijk wat voor nieuwe, groote domheid hij begaan had.
Hij moest toch wel van zijn zinnen beroofd zijn om zoo ondoordacht de ergste
verdenkingen op zich te laden. Hij begon aan zich zelf te twijfelen.
Daar liep hij nu tusschen die soldaten als een boef, langs dezelfde straten, waardoor
hij bij het feest voor zijn decoratie achter de triomphantelijke fanfare, omringd van
palmen en bloemen, in eeretocht was geleid. Wat een tegenstelling! Wat voor tijden,
wat voor toestanden! Maar ook wat een domheid van hem!
Zijn hart was maar een boon groot toen hij in de wacht binnen trad.
Dat was dus Van Poppel's tweede bezoek aan den kommandant.
Deze zette groote oogen op toen hij hem herkende en met een moeilijk bedwongen
lach zegde hij tot de officieren, die naast hem zaten: ‘Ist dieser Kerl wieder da?’
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Van Poppel werd beschuldigd met wapens op straat geloopen te hebben. Was zijn
hamer wel een wapen? Hij bekeek hem en vond hem inderdaad bezwarend groot.
Van
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Poppel begon toen weer te pleiten met dezelfde vlotte bespraaktheid, die hij te hooren
gaf in zijn beste rollen. Hij beweerde zijn deur weer los gemaakt te hebben - de
Kommandant wist het toch immers al van die deur, niet waar?
- Hat er mit dem Hammer gedroht?
Of hij met zijn hamer gedreigd had? Ja, dat konden de soldaten niet zoo heel
nauwkeurig zeggen. Van Poppel's aangezicht helderde op. Neen, hij had ze zeker
niet bedreigd, hij stond met den rug naar hen gekeerd, hij had eigenlijk meer zijn
eigen huis bedreigd.
De eerlijke onschuld en de angst stonden in Van Poppel's oogen duidelijk te lezen.
De Kommandant ontfermde zich weder over hem en schonk hem de vrijheid. Van
Poppel moest voortaan wat beter opletten en vooral zorgen, dat hij hier niet meer
teruggebracht werd. De derde keer zou het weleens anders kunnen afloopen De
Kommandant en de officieren glimlachten toen zij den directeur met zijn hamer de
zaal zagen verlaten.
Hij was er weer goed aan ontsnapt. O ze hadden hem even goed kunnen fusiljeeren,
op zijn minst in de gevangenis opsluiten! Hij gevoelde zich nu weer heelemaal
opgeknapt en nam het vaste besluit voortaan beter uit zijn oogen te kijken en niet
meer in de handen van die domme vervelende wachten te loopen. In oorlogstijd
moest een mensch op het minste letten, elke van zijn handelingen wikken en wegen,
verstandig zijn. Hij mocht in geen geval meer naar de hoofdwacht geleid worden,
de Kommandant kon wel eens zijn geduld verliezen.
Met vluggen stap ging hij huiswaarts. 't Was ongezellig op straat. Het anders zoo
blijde vooravonduur, waarop de lichten in de winkels aangestoken werden en op
straat hun helle vlakken lieten spelen, was nu treurig in de flauwe kwijnklaarte van
den stervenden dag. De meeste winkels waren gesloten. Wat hadden ze van zijn
goede stad gemaakt? En van de menschen, die er eenmaal woonden. 't Leek hier wel
een kerkhof, zoo verlaten als het was. De menschen hadden wel op hun deur
geschreven met groote variëteit van Duitsche spellingen: ‘Dieses Haus ist bewohnt’
of eenvoudig weg in 't Vlaamsch: ‘We zijn thuis’ of ‘De baas is thuis’, maar Van
Poppel geloofde er niet veel van. Waar was het plezante leven uit zijn plezante stad
nu heen? Hij zelf was hier nu al een nacht en een dag en hij had nog niet eens de
Va a n t j e s kunnen bezoeken. Wie zou daar nu al terug zijn? Zou hij er nu niet even
aanloopen? Jawel, 't zou een troost zijn na zijn vele tribulatiën.
Toen hij de herberg naderde, ontmoette hij drie soldaten. Ze namen hem op met
onderzoekenden blik. Wat wilden die nu van hem? Toen schoot het hem opeens in
den zin, dat hij daar nog altijd met zijn noodlottigen hamer liep. Van Poppel, Van
Poppel, waar zijn uw gezonde gedachten? Hij geraakte plotseling in de war en op
zijn aangezicht teekende zich de grootste angst af. Toch kwam hij spoedig tot
bezinning, gooide den onzaligen hamer waar hij vliegen wilde en begon gejaagd
haastig zijn verweer:
- Ze hebben m.... mij arrestiert - zooveel Duitsch kende hij al - omdat ik m.... met
een hamer voor mijn deur stond.... Ik k.... kom van den K.... Kommandant... Ik heb
daar alles explikiert.... En hij heeft mij gezeid: ‘Gij zijt vrij.’ Hij heeft m.... mij naar
huis laten gaan.... niet arrestiert ....En nu ben ik nog wel zoo dom, dat ik weer met
dien hamer op straat loop, m.... maar ik wil u geen kwaad, ik b.... ben ook een g u t e
Leute.
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De soldaten lachten en Van Poppel, daar door verstout, waagde thans een poging
om ze heelemaal te veroveren. Hij wilde alles beproeven om toch niet een derde maal
bij den Kommandant gebracht te worden. Hij bakte de zoetste broodjes.
- Ja, ja, g u t e L e u t e .... K.... Kom mee met mij, hier, kom in de Va a n t j e s ....
Ik t.... traktier met een glas bier.
Hij kreeg de drie soldaten binnen en be-
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stelde niet één maar verscheidene rondjes. Er kwam al spoedig een vroolijke stemming
in de groep.
Vertonghen, de baas uit de Va a n t j e s , was al verbluft toen hij den directeur zag
binnenkomen met drie Duitsche soldaten, maar nu hij hem hoorde schertsen en
kameraad zag spelen met hen, snapte hij er niets meer van. Was dat nu die fameuze
patriot, die in zijn estaminet voor eenige weken zoo heftig uitviel tegen den vijand?
Vertonghen bekeek hem met verwijtende oogen. Dat was geen gedrag voor een Belg!
Van Poppel merkte al spoedig wat er in Vertonghen's geest omging en hij voelde,
dat inderdaad de schijn tegen hem was. Zijn omgang met die soldaten geleek wel
degelijk op een verraad voor iemand, die niets wist van al hetgeen voorgevallen was.
Dat mocht men van hem niet denken, in geen geval. Hij heulen met den vijand? Na
alles wat hij al had moeten ondervinden? Neen, Vertonghen, mis! Wacht maar, ge
zult het al spoedig zien.
De moed groeide in Van Poppel naarmate hij biertjes dronk. Achter den rug der
Duitschers om knipoogde hij den waard toe, alsof hij hem op die manier wilde
inlichten omtrent zekere geheime inzichten.
Vertonghen begon toen eindelijk te begrijpen. O, dat was het! Van Poppel wou
met de Duitschers zijn plan trekken. Zoo? Goed, goed! Laat hem dan maar gaan.
Van Poppel praatte met de soldaten over alles en nog wat en was er over
verwonderd, dat het zoo goed ging. Ze verstonden elkander best en waar de woorden
het niet deden, daar deden het de gebaren wel. Ze hadden het over politiek. De
‘Belgiër’ waren allemaal ‘gute Leute’, beweerden de soldaten. Van Poppel knikte
van ja, maar dacht er het zijne van, wat bleek uit een nieuw geheimzinnig knipoogje
dat hij met Vertonghen wisselde. ‘Die Belgiër sind gute Leute, aber die Engländer
sind Schweine!’ Van Poppel hield zich of hij het daar roerend eens mee was. Dan
ging het gesprek ook over het vraagstuk der voeding. Of er nog voor lang te eten
was in de stad? ‘Zu essen?’ vroeg Van Poppel, de hand met een eetbeweging af en
aan den mond brengend. O ja, ze mochten gerust zijn.
- Ik zelf verwacht b.... binnenkort nog een heel sch.... schip m.... met v.... visch....
vischstokken....
- O, Stockfische! schaterden de Duitschers.
- Ja, st.... stockvisschen....
En er werd al maar weer bier gedronken,
Nu was Vertonghen heelemaal ingewijd. Nu wist hij met zekerheid, dat Van Poppel
op zijn bekende droogscheerdersmanier bezig was de soldaten in 't ootje te nemen.
Hoe dorst hij het? Wat een kerel, die directeur!
De Duitschers langs hun kant dachten dat zij den stotteraar voor 't lapje hielden.
Zoo waren beide partijen gelukkig.
Toen had van Poppel een genialen inval.
- Gij kunt mij allemaal een groot plezier doen, riep hij, blijft hier wachten.... ik
zal u van huis wat gaan halen!
Hij was al de straat op.
- Ein guter Kerl’, lachte een der Duitschers, ‘aber ein wenig verrückt!’ en hij klopte
met den vinger op het voorhoofd.
De waard uit de Va a n t j e s hield zich van den domme. De inzichten van den
directeur waren voor hem heel wat duidelijker dan voor de Duitschers, die niets
snapten van hetgeen gebeurende was.... Zoo ging dat in de Va a n t j e s . Daar konden
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ze iemand met teekenen van genegenheid en hooge vereering omringen, als een
welkome gast onthalen en toch reusachtig ‘op stoopkens trekken’, zooals het daar
heette, zonder dat hij het in de gaten kreeg. Daar was geen afspraak voor noodig.
Hoogstens een blik, een stembuiging.... en de klanten en de waard, al virtuozen der
stille gekscheerderij, wisten waar het om te doen was.
Van Poppel kwam terug met de zeven flesschen wijn, die hem nog overgebleven
waren. De soldaten juichten hem welkom
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toe. Hij speelde zijn dubbelzinnige rol op merkwaardige wijze. Nooit was hij als
acteur zoo handig en zoo natuurlijk geweest. Met gullen zwier - dat was voor de
Duitschers - zette hij de flesschen op tafel en met den ternauwernood omsluierden
toon van den spijt, die zich wreken gaat, zegde hij tot den waard:
- Zoo had ik er zeven honderd.... en dat is al wat er van over blijft.... Waar er zes
honderd drie en negentig werden geledigd, Charles, daar kunnen die zeven er ook
nog wel bij.... Vindt ge niet? Kom.... Geef ons maar glazen.... Ik traktier....
Er werd duchtig ‘prosit’ gedronken, het eene glas na het andere. De wijn was
geurig en mild. De soldaten glunderoogden. De hoofden werden warmer. De
gemoedelijkheid steeg ten top. De Duitschers spraken van zingen.
- Ein Lied, ein Lied!
- Ja, verduiveld, een lied.... viel Van Poppel uitgelaten in. Hij zou ze beet hebben,
hij voelde 't. Een lied, allen tezamen.... Komaan.... D e B r a b a n ç o n n e .
Vertonghen's oogen lichtten eensklaps van schrik. Was Van Poppel gek geworden?
- Die B r a b a n ç o n n e ? Ausgeschlossen! Wir kennen das nicht!
- Wat wilt ge dan? waagde Van Poppel verder. Toch niet de M a r s e i l l a i s e ?
- Und warum nicht? Wir sind ja auch Proletariër. Los mit der M a r s e i l l a i s e !
antwoordde een van de Duitschers.
De andere twee keken hem vragend aan, aarzelden een oogenblik, doch zongen
dan maar met Van Poppel mee. De woorden der Duitschers verstond de directeur
niet, maar hij en Vertonghen, ook meegesleept, zongen om 't hardst:
Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé;
Entendez-vous dans ces campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras
Egorger nos fils et nos compagnes.
Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons,
Qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Een plotse ernst kwam met het lied over het vroolijke groepje. Het was alsof opeens
iets van de tragiek der nabije slagvelden over hen neerstreek en den troost van den
ontspannenden lach, die even voor hen was opgedoken, voor goed verjoeg.
Een der soldaten ging aan de deur kijken, als vreesde hij onraad, en verwittigde
de twee anderen, dat het tijd was om naar het kwartier te gaan.
Nu kon het Van Poppel niet meer schelen of ze gingen of bleven. Hij had zijn zin
gekregen. 't Had hem wel de laatste der zeven honderd gekost, maar hij had zijn naam
en faam schitterend opgehouden en bovendien den grond voor lateren roem gelegd.
- Vertonghen, ik neem u tot getuige!
- Gij kunt op me rekenen, directeur, 't is kolossaal geweest!
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Kroniek.
Boekbespreking.
C.S. Adama van Scheltema, Italië, indrukken en gedachten, een causerie,
Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1914.
Indertijd heeft een criticus - ik weet niet meer wie noch waar het was - schrijvende
over ‘K i p p e v e e r , of het Geschaakte Meisje’, gezegd dat dit boek hem aandeed
als een ‘gezellig standje’. Iets dergelijks ondervind ik, nu ik wil gaan schrijven over
Scheltema's I t a l i ë en het voor mij liggend werk nog eens in zijn geheel tracht te
overzien. Wat een drukte - maar wat een gezelligheid ook! Men raakt zóó intiem met
den heer Scheltema en zijn lieve Annie (inderdaad, telkens als hij haar naam noemt
is 't of een zonnestraal doorbreekt; dat het boek zoo charmant begint is hoofdzakelijk
aan haar te danken), men raakt zóó op dreef, zoo prettig-uit met hen beiden, dat het
bijna knus wordt, dat men zich voelt als in het animeerend gezelschap van een
vriendelijk en vroolijk menschenpaar. Alleen - hij, de baas zelf, moest zich nu niet
aldoor zoo op den voorgrond stellen, moest ons óók eens iets laten zien zónder zijn
eeuwigen glimlach en zijn drukke gesticulatiën, zonder zijn altijd opgewonden critiek
vooral, zijn dikwijls wel fijne en interessante, maar soms ook zoo
jongensachtig-wijsneuzige en.. nu ja, heusch een beetje mal parmantige critiek. Zijn
lustigheid is aangenaam en aanstekelijk, en wat kan die man boeiend praten, niet
waar? Ja, maar hij moest ook zoo nu en dan zijn mond eens kunnen houden, de dingen
eens doen spreken voor zich zelf; bij grootheid vooral moest hij niet zoo babbelen.
Lijkt dit u agressief of hatelijk gezegd? Dat zou mij spijten, want ik wil in 't geheel
niet agressief of hatelijk zijn tegenover een zoo bij uitstek vriendelijk man al
Scheltema; ik wil mij ook vooral niet boos maken en gaan foeteren, woorden gaan
gebruiken als vervelend en onuitstaanbaar, want deze hupsche kameraad, o zeker,
hij maakt zich ook wel eens boos, dikwijls zelfs, ten minste hij zegt het zelf - en zijn
woorden zijn dan vaak leelijk genoeg; jonge-jonge, wat durft-ie! - maar toch, het is
mij telkens, of die boosheid niet heelemaal ècht is, en althans niet heel diep zit. Zijn
glimlach schijnt er als 't ware récht doorheen. De vriendelijkheid is zoozeer zijn
natuur, dat niemand hem au sérieux neemt als hij pruttelt. En toch, ja waarlijk, wat
doet hij het vaak, en waar pruttelt hij al niet tegen! Daar is Da Vinci en zijn Mona
Lisa, daar zijn de vrouwen die maar niet braaf willen zijn, daar is de Sacra Famiglia
van Michel Angelo, dat ‘zondige kunstwerk’, daar zijn de franschen, het realisme,
Ostade, Brouwer, Ruskin.... o, daar is nog veel meer!
De passage over de Mona Lisa is wel een van de aardigste uit het heele boek,
typisch van bijna benijdenswaardige jongensachtigheid en veel te grappig dan dat
men er boos om zou kunnen worden. Ik moet haar hier overschrijven. Het is éven
nadat onze, zich al maar drukmakende, albedil eens tegen Van Deyssel heeft uitgepakt,
tegen Van Deyssel, wiens ‘ietwat groteske levensbekrompenheid da Vinci nog niet
tot den enkel reikt’. En dan gaat hij voort (bl. 22): ‘Voor da Vinci's andere werk dan
dit avondmaal heb ik meest een onzekeren weerzin gevoeld, maar van de Mona Lisa
had ik reeds als jongen ('t staat er, waarachtig! H.R.) een fellen afkeer. Hoe vaak, in
den Louvre, heb ik met een nieuwsgierige liefde stilgestaan voor zijn “la belle
Féronnière”, maar hoeveel malen, door dien overbekenden “Salon carré” gaande,
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hebben mijn oogen dàt gehate beeld ontvlucht.... de canaille! Dit is de glimlach der
apatische
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ziel, die des duivels is, de ziel van weeke caoutchouc, wier oppervlakte aan elken
druk toegeeft, maar wier wezen geen enkelen indruk behoudt. In een thans vergeten,
rumoerig modeboek schreef een vrouw: “..im Lächlen spiegeln wir die grössten
Tugenden ab - und die grosze Leere”. Het schijnt mij soms, of Raffaels glimlach
“die gröszten Tugenden” en da Vinci's lachje, “die grosze Leere” weerspiegelt.
Gezegend de hand, die dit onduldbaar gelaat heeft verwijderd!’
Is hij niet kostelijk? Ik denk zoo dikwijls: wat moet het toch prettig zijn als men
dusdanig met zichzelven is ingenomen, zich voor zóó gewichtig en belangrijk houdt,
dat men het de moeite waard vindt al zijn voelinkjes en denkseltjes, zijn neiginkjes
en meeninkjes den volke kond te doen. Scheltema hield ‘reeds als jongen’ niet van
de Mona Lisa! Kan het zijn dat knikkers en pepernoten zijns harten genegenheid
toen nog al te veel absorbeerden? Maar ook later hield hij niet van het wereldberoemde
schilderij, dorst hij er zelfs niet naar te kijken, want - in zijn oogen althans! - die
Mona Lisa was toch zoo'n canaille, je kon het zien aan d'r manier van lachen. En
foei, canailles, weg er mee! Hij noemt ze elders duivelinnen! Op blz. 47 spreekt hij
met afschuw van ‘duivelinnen, die er als engelen uitzien’. Trouwens, heb ik het wel,
dan kan Scheltema de vrouwtjes van Frankrijk, Italië, Spanje, over 't algemeen niet
goed zetten. Op blz. 188 lezen wij: ‘Ik had het altijd wel tegen Annie gezegd: beneden
den Moerdijk is mijn hart veilig’. Toch wel een beetje erg onridderlijk, dunkt me.
Maar braaf, hollandsch braaf, germaansch degelijk en diep, die wufte fransche, die
lichtzinnige zuidelijke vrouwtjes niet uit te kunnen staan. Al lachen wij daar nu om,
ik wed dat Carel Scheltema van zijn peet- en grootvader, den dominé, gesteld zijn
WelEerwaarde had de verschijning van I t a l i ë mogen beleven, voor deze zijn
getuigenissen een goedkeurend rugklopje gekregen zou hebben. Onze gelukwenschen
in elk geval aan mevrouw Scheltema, voor wie het zoo prettig veilig reizen is, met
haar oer-hollandschen ridder, beneden den Moerdijk!
Maar nemen wij het kloeke boekwerk nu nog eens rustig in de hand en bekijken wij
het eens zoo ernstig als ons mogelijk is. ‘L. S’. lezen wij op de eerste pagina, en
begrijpen natuurlijk subiet dat dit in casu niets met Leo Simons te maken heeft (nog
minder met loco sigilli), maar dat het beteekent: Lectori Salutem, en dus een groet
is aan den lezer. Aardig, dat zoo in 't latijn te doen. Scheltema schijnt zijn lezers hoog
aan te slaan. Maar o jé, wat volgt er nu: ‘Voor den gewonen lezer ware eigenlijk
geen L.S. meer noodig, maar - voor de kunsthistorici, en de classici, en de.... ik houd
mijn hart vast als ik denk aan hun argusblikken - van wege sommige ketterijen!’
Gekke kerel toch, die Scheltema! Wie is nu zóó onbeleefd, om te zeggen: mijn
‘gewone’ lezers behoef ik niet te groeten, alleen de kunsthistorici, de classici en de....
Moest ik me dit nu toch eigenlijk niet persoonlijk aantrekken, ik die toch ook maar
een doodgewoon lezer ben (een ‘min of meer beschaafde leek’ zooals S. het verderop
noemt) en geenszins een kunsthistoricus, een classicus, ja zelfs geen....? Enfin, vooruit
maar! Ik lees verder: ‘En toch ware het mij lief (wat is hij toch deftig met al zijn
“ware” 's), indien ook zij dit boek zouden lezen, want het moet voor hen, die
langzamerhand zoo geheel buiten het publiek en de kunstenaars - bijna had ik (ten
onrechte!) gezegd: buiten de kunst om leven, toch wel van eenig belang zijn, wat
een niet-official zag en dacht’. Hm, hm! Empochez-moi ça - zooals het volk van
Scheltema's haat zegt. Wat ben ik blij dat ik daar niet bij ben! Ik sprak straks van
zekeren vriendelijken glimlach, maar ik vraag u: doet dit zinnetje toch ook niet aan
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Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

86
ook hier wel wat al te zeer.... gegeneraliseerd wordt, en het heeft mij altijd
toegeschenen dat te veel, en te gereedelijk, generaliseeren een blijk is van
oppervlakkigheid. Maar.... lezen wij voort: ‘Voor den gewonen lezer rest mij slechts
(waar zijn wij toch? in een plechtige vergadering? H.R.) een verontschuldiging, dat
ik mij maar tot enkele centra heb beperkt: zoo graag had ik er Napels, Paestum en
Venetië bijgegeven, maar - het werd te veel!’ Hier begrijp ik niets van. Is Scheltema
niet naar Napels, Paestum en Venetië geweest; werd het reizen hem te veel? Of vond
hij de dikte van zijn boek zoo al welletjes? Of is hij bang dat méér.... ons niet goed
zou zijn bekomen? Duidelijk is het niet! Dan vooruit maar weer. ‘Dat moet gij ook
maar liever zelf gaan zien - zoo mogelijk! - en dit boek dan als een “Inleiding”
beschouwen: een inleiding op het wereld- en levens-hoofdstuk Italië in het algemeen
en dat van “Rome” in het bijzonder, - de inleiding van een.... min of meer beschaafden
leek voor.... min of meer beschaafde leeken’ Rare zin! Vooral dat ‘zoo mogelijk’ is
raar. Is dit nu ook verkapte opsnijerij, zooiets als: dat kan ík doen, maar jelie zijn
toch maar arme slokkers, of is het integendeel juist bescheidenheid, als wilde hij
zeggen: neem me niet kwalijk, dat ik daar zoo spreek van moeten doen, maar ik
begrijp best dat niet ieders middelen een reis naar Italië permitteeren. Ik weet het
niet. Ik geloof het meest aan bescheidenheid, vriendelijkheid. Ofschoon: dat laatste,
dat van het boek al een ‘inleiding’ beschouwen - neen maar, dat is nu toch waarachtig
niet anders te betitelen dan als grootspraak! Ik heb Scheltema's boek met aandacht
gelezen. Het is aardig, het is boeiend. Maar het is in bijna al zijn critiek oneindig
veel te subjectief om als een inleiding voor, zij 't slechts ‘min of meer’, beschaafde
leeken te kunnen dienen. Alleen een zeer universeel en zeer groot man, Goethe b.v.,
zou zich mogen verbeelden, dat zijn subjectieve meeningen een juiste karakteristiek
inhouden, dat ze argeloozen leeken als ‘inleiding’ zouden kunnen dienen.
Daarenboven: ik sla een blad terug en lees nog eens den titel: ‘Italië, indrukken en
gedachten, een causerie’. Juist! Maar zou dan de heer Scheltema zich werkelijk
verbeelden, dat eenige indrukken en gedachten, dat wat ‘praatjes’ van hem genoeg
zouden zijn om ons binnen te voeren in die wondere wereld van Italië, in de
ontzaglijke Renaissance en de legendarische Oudheid? Ik kan het mij niet denken.
Ja maar, wat drommel wil dit boek dan? Hoe i s het nu bedoeld; als een ‘inleiding’
of als een ‘causerie’? De prachtige, maar wel zeer voornaam groote, de geheele
bizonder verzorgde typographische uitvoering doet aan het eerste denken, de
levendige, gezellige, maar soms wel erg nonchalante schrijfwijze aan het laatste.
Zooals ik al mocht opmerken, het begin van het boek is charmant. Die zoen van
Annie op een wang-plekje van de conciergevrouw, en vooral dat aardig moment (bl.
2), waar mevrouw Scheltema, om haars mans woede te bezweren, met een gebroken
pen de papieren voor de ‘petite vitesse’ tracht in te vullen, hebben mij onmiddellijk
doen verlieven op deze reisgezellin bij uitnemendheid - helaas, mijn hart is nergens
veilig, niet boven en niet beneden den Moerdijk! - en met animo las ik verder - om
tot mijn niet geringen spijt te ondervinden, dat er nog wel héél dikwijls van wij, wij,
doch maar al te zelden van Annie alléén sprake is. Wij voelden, wij vonden, wij
hielden van, wij konden ons niet warm maken, ons hart bleef ijskoud, enz. enz.!
Goddank, op bl. 267 ('t boek liep al haast op zijn eind) geen ‘wij’; daar blijkt Annie
toch eens van een andere opinie geweest te zijn dan haar dichter en echtgenoot.
Geenszins blijkt, dat zijn zelfvertrouwen er door geschokt werd! ‘De kerk zelf is niet
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ze allerliefst, want Annie moest er niets van hebben’. Hoera! Ik was het ongezien
met Annie eens, want de versiering in gezegd kapelletje bestond uit doodsbeenderen
en gedroogde geraamten. Ik geloof trouwens dat ook Scheltema zich maar zoo hield,
of hij de smakeloosheid van dit geval niet opmerkte, en.... dat er dus ook in dit geval
van ‘wij’ sprake had kunnen zijn. Welk een huwelijk!
Maar wij zijn nog lang niet op blz. 267!
Na die aardige bladzij over de Mona Lisa las ik, aangenaam gestemd, maar zonder
bepaald verrast te worden, door tot pag. 35. En daar vond ik weer iets dat ik hier
absoluut moet overschrijven:
‘De schoonheid van licht en lucht, de schoonheid van de natuur, van een heuvellijn,
een boom, een bloem, geldt voor mij altijd boven de meestal makkelijker bereikbare
schoonheid, die als zoodanig in een kunstwerk wordt aangeboden. (Bedankt voor de
kennisgeving! H.R.). De eerste is een aanleiding, waarbij men de schoonheid van
zichzelve voegt tot onbepaalde grenzen, de tweede is een noodzakelijkheid, die bindt,
- de eerste is v r i j , de tweede is o n v r i j . (Dus is niet álle schoonheid van den
beschouwenden geest? H.R.) De bouwkunst staat daar misschien tusschen, omdat
zij van binnen uit wel gebonden is, maar van buiten met hemel en aarde samengroeit
en den geest vrij laat; de muziek is het gevaarlijkste kind der muzen, want zij is de
vijand der stilte, die de moeder is aller schoonheid (onthoud de familiebetrekking:
de muziek is de vijand van de moeder van de schoonheid H.R.), zij blaast den geest
luidruchtig omhoog, als een ballon captif, die neer moet dalen als de lijn ten einde
is, .... de ware schoonheid voedt den geest op, zij “leent” de ziel geen vleugels, maar
leert haar vliegen met de eigen veeren. (Wat ik hiervan begrijp, is dat de muziek dus
niet de w a r e schoonheid geeft H.R.). Zij kunst dus immer middel en nooit een doel
in zichzelve: - voor den schepper om zich uit te breiden in de ruimte der wereld, voor
de anderen om zich mede te laven als het voedsel hunner ziel, .... grijp al die geboden
schatten! drink u vol aan dien altijd bereiden boezem - o p d a t h e t u w e l g a !
(de spatieering is van den heer A.v.S.)’
Het zinnetje beginnend: ‘Zij kunst dus immer middel’ slaat hier, dunkt me, als een
haspel op een koolpot (om eens een heel oude vergelijking te gebruiken) en bewijst
min-of-meer dat de heer Scheltema de leus ‘l'art pour l'art’ nooit precies begrepen
heeft. Of zou hij werkelijk meenen, dat voor die leus geestdriftigen de schoonheid
houden voor iets, dat den geest niét opvoedt, de ziel niét vliegen leert met eigen
veeren?
‘Het is daarom’ - zoo gaat de schrijver voort - ‘dat ik in Italië mijn ziel meer
verknocht en gesterkt voelde aan de bevrijdende schoonheid van zuivere harmonieën
- aan Florence, aan Paestum, aan Venetië - dan aan een disharmonie als Rome, waar
de schoonheid in duizend gebondenheden verborgen ligt, al wist ik met de laatste
mijn geest meer verrijkt. En ach - dan: de critische aanleg! Gelukkig gij, wanneer
gij de schoonheid zoo maar gevoelen kunt en nooit het vlekje ziet: - ik zie altijd en
overal eerst het “vlekje” - en dàn de schoonheid, - en dan nog heb ik zoo een pijnlijke
spijt, dat ik die schoonheid niet zelve heb voortgebracht! Van dat laatste hebt gij
natuurlijk geen last, niet waar? - nu, toen ik anderhalf jaar in Italië geweest was, zat
het mij soms tot de keel - die eeuwige, die eindelooze schoonheden van.. anderen!’
Toen ik dit voor 't eerst gelezen had, heb ik het boek even neergelegd. Ik heb eens
omgekeken of er niemand anders in de kamer was, toen Scheltema mij deze
bekentenissen deed, want.... nu ja, wij zijn toch kameraden, ik schaamde mij voor
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hem. Het ergste om dat vlekje! Hoe, deze dilettant-kunstkenner (min of meer
beschaafde leek, zegt hij zelf), maar die dan toch een litterair schoonheidszoeker is,
en een dichter, e e n d i c h t e r ! ziet a l t i j d en o v e r a l
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eerst de vlekjes, neen, h é t v l e k j e , en dàn pas de schoonheid? Het is verbluffend!
En daarbij nog: hij ziet de schoonheid aan, niet met de overgave der verrukking,
maar met een ‘pijnlijken spijt’, omdat hij haar niet zelf heeft gemaakt?
....En dat is dan de man, die ons - ons, zijn mede-leeken, min of meer beschaafd
- een inleiding wil verschaffen op het wereld- en levens-hoofdstuk Italië?
Ik besef dat ik hoogst onbillijk worden zou, zoo ik op deze wijze voortging. Wij zijn
pas aan bladzij 36 en het boek telt er meer dan tienmaal zooveel. En daarbij - men
zou het tot nog toe misschien niet merken, dus zeg ik het hier maar ronduit - ik heb
vaak genoten van Scheltema's boek. Ik houd van het levende, het menschelijke, ook
waar het mij verbluft of mijn spotlust gaande maakt; liever is mij de oprechte
bekentenis van bedilzucht, moraliseerende neiging, pedanterie of iets dergelijks,
dan... gehuicheld begrip, dan álle huichelarij. Scheltema is een zéér oprecht man,
wat hij schrijft dat meent hij (en hij kán schrijven, hij schrijft levendig en pakkend).
Meende hij nu maar niet dat alles wat hij meent de moeite van het meenen (en
zeggen!) waard was en dacht hij maar wat dieper na bij wat als zoo'n meening in
hem opkomt. Maar och, het was misschien zijn schuld niet; ook deze jonge dichter
is in ons ongelukkig-kleine land over het paard getild, te vroeg ‘beroemd’ geworden
- het zou mij althans volstrekt niet verwonderen als dát de hoofdoorzaak zou blijken
te zijn van zijn.... nu ja, laten wij toch geen hatelijke woorden gebruiken, van het feit
dan dat hij zich zelf zoozeer de moeite waard is gaan vinden. Het is misschien zijn
schuld niet, en hij heeft toch ook zooveel goeds en aardigs....
Hoevele van de opmerkingen in dit boek gemaakt, mij, als te jongensachtig
oppervlakkig, of te waanwijs en vluchtig-subjectief, waardeloos voorkwamen, er
waren er toch ook niet weinige die ik scherpzinnig vond, fijn of geestig, of die mij
iets leerden. Aan Scheltema's bladzijden over de kunst van Florence en Rome heb
ik menigmaal ‘mijn geest verrijkt’ (om met hem zelven te spreken). Maar mijn ‘ziel
verkwikte’ ik toch nog meer aan zijn opmerkingen buiten de kunst om gaande, ik
meen die over het italiaansche volksleven en over zoo allerlei dingen om hem heen.
Wat een aardige scènetjes kan hij geven als hij wil. Als reisbeschrijving zonder meer
is dit werk soms rechtaf uitnemend. Het is geen groote kunst en het doet - ook dat!
- soms een beetje mal in die wijdsche typografie; wij denken er misschien te veel bij
aan de krant; maar overigens: alle hulde! Kleine episodetjes zijn het vooral die ik
bewonder. Zulke als:
‘Maar dan kwamen ook weer nieuwe vreemdelingen - de buiten-model
vreemdelingen van den goedkoopen tijd - en heele Duitsche kudden draafden door
de stad. Het waren Saksers en Beieren (geheel buitenmodelsch), die onder aanvoering
van hun “Pastor” den Pincio beklommen - “sans façons”! Dan steeg de roode Herr
“Pastor” op een bank en verzamelde de kudde met zijn groote, gebiedend klappende
handen, en dan zette hij zijn stalen bril recht, en wees over Rome: naar dít en naar
dàt - en naar den St. Pieter.... met den paus!’
En dit:
‘Soms, 's avonds, als wij uit het raam hingen en neerkeken in de schemerige straat,
op het eenzaam urinoirtje bij het stille lantaarnlicht, woei er een koele ademtocht
tusschen de hooge, warme huizen - en dan dachten wij aan de herfst in Amsterdam.
Maar op een anderen hoek, bij een osteria, was een koetsier bezig aan zijn wagentje
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te peuteren, en hij zong aldoor denzelfden melancholisch Romeinschen deun, die 's
avonds zoo dikwijls eindeloos door de straten sleepte....’
En ook wel het daar onmiddellijk aan voorafgaande:
‘Napels zien en dan sterven - wij hadden Napels gezien - wat is nu Napels! Zoo
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brokkelt het leven af voor de grijpende ziel, de kring wordt kleiner, en ook de
oneindigheid raakt op.... maak dan, dat gij u redden kunt met de eigen ziel alleen!
Ach, dat onnoozel grasbedje in den ouden tuin van het oude huis in Holland - dát
was de ware oneindigheid! Maar.... zoo achteraf is dat makkelijk gezegd’.
Is in dit zinnetje het g e v a a r v a n t e l a n g r e i z e n niet sterk en juist gezegd?
O, ik verzeker u - ondanks.... nu ondanks mijzelven, er zijn veel, véél van zulke
dingetjes in dit sprankelend levende boek.
Maar ja, als ik er nu nog eens goed over nadenk, het min of meer malle, het min of
meer ergerlijke, het min of meer.... onbeschaafde van zulk werk van hem, het komt
alles wel voornamelijk voort uit een hoekje van Scheltema's meergenoemde ziel, en
dat is het hoekje waar zijn vele vooroordeelen zitten. Deze krachtig-voelende,
denkende en werkende jonge man is veel bekrompener dan hij zelf weet. Hij zit vol
met principes, met allerlei vooropstellingen, allerlei meeningen, die nu eenmaal vast
staan voor hem. Als hij daar eens schoon schip onder maakte, wat zou hij veel
genietbaarder worden, als hij zich eens werkelijk overgaf aan zijn eigenlijke indrukken
en ons zijn allerinnigste gedachten gaf!
Scheltema is iemand die altijd en overal waar hij het maar even waar kan nemen,
strijdt tegen naturalisme en realisme. En mijn hemel, wat een domme dingen zegt
hij telkens over die kunstrichtingen! Wat 'n kortzichtige en on-innige dingen! Ik weet
wel - en hij weet zelf misschien ook wel! - hij is veel beter dan zijn eigen principes,
zijn eigen doordravend geredeneer. Ofschoon telkens betoogend dat realisme geen
kunst kan zijn, geeft hij toch blijk veel te voelen voor Steinlen, en nog wel andere min of meer beschaafde - realisten.
Maar waarom dan, als hij dat toch eigenlijk wel weet, altijd dat heftig gefoeter
tegen het eeuwenoud en onverwoestelijk sterk realisme? Realisme geen kunst?
Naturalisme zelfs ‘de negatie van alle kunst’ (blz. 56)? Maar waarde heer, deze
woorden op ‘isme’ duiden k u n s t -soorten aan. Het is dus onzin, wat gij beweert.
Telkens als gij het woord realisme gebruikt, d e n k t gij aan de k u n s t e l o o z e
afbeelding van realiteit, telkens als het woord naturalisme uit uw pen vloeit, is uw
ziel vervuld van ergernis over de grove ziel- en geestlooze imitaties van natuur, die
sommigen wel hebben willen u i t g e v e n voor.... naturalisme! Waarlijk, gij die
Ruskin's geschriften scheldt voor ‘zure appelepap’, gij vervalt telkens in Ruskin's
ergste bekrompenheid: in zijn wanbegrip van de oude hollandsche schilders b.v. Die
bekrompenheid ontstond bij Ruskin uit zijne overtuiging, dat er een objectieve
schoonheid bestaan moest - maar dát standpunt blijkt gij tenminste wel geheel
overwonnen te hebben! Gelukkig! Waar het bij u eigenlijk aan ligt, ik weet het nog
niet precies, maar ik vrees haast: aan gebrek aan temperament, gebrek aan d e
n o o d i g e hartstochtelijkheid. Gij begrijpt blijkbaar niet dat er artiesten geweest
zijn, en nóg zijn, die de hartstochtelijke neiging hebben hun diepe, en dikwijls zeer
pijnlijke, indrukken van de wereld om hen heen (natuur, leven, kortom, wat voor
hén de realiteit is) een scherpe, en ook dikwijls zeer pijnlijke, uiting te geven. De
hartstochtelijke innigheid - die van Van Looy b.v. - hebt gij nooit begrepen. Uw
ideaal - het is wel duidelijk uit uw boek, al zegt gijzelf te weifelen tusschen de twee
- is niet de getourmenteerde Michel Angelo, maar de harmonische, de
liefelijk-harmonische Raffaël.
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Men heeft u wel eens - en niet geheel ten onrechte, o domineeskleinzoon! - met
De Génestet vergeleken. Welnu, gij die ook voor leeken schrijft, herinner u toch eens
wat meer dat aardige ‘Leekedichtje’ No. 83 (Aan onze ketterjagers)
‘Z e t z e u i t d e k e r k !’ dus roept ge luid! Z e t liever gij uw kerk wat u i t !
H.R.
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B.J. BLOMMERS.
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B.J. Blommers. †
1845-1914.
De afgeloopen maand heeft ons niet alleen den dood gemeld van twee stoere belgische
schilders maar ook van een niet minder krachtige figuur in de hollandsche
kunstwereld, den beminnelijken en blijmoedigen Hagenaar B.J. Blommers.
Wie hem eens ontmoet had, hield van hem, voelde zich tot hem aangetrokken, hij
was een van die naturen die open en rond als zij zelf zijn, ook zoo gaarne de zonnige
zijde van het leven zien. En zijn werk getuigde ervan, dat hij genoot bij kindervreugd,
bij jonge levenslust, bij moederweelde. Hij was geen zwaarwichtig mensch, die
meende een roeping te moeten vervullen, hij achtte zich geen ‘uitbeelder van het
schamele visschersinterieur’, hij zag de kinderen spelen aan het Scheveningsche of
Katwijksche strand en voelde mede in hun vermaak, hij zag ze bij hunne huiselijke
genoegens, en deelde in hun pleizier. Als mensch genoot hij van dit jonge leven en
als kunstenaar kon hij niet nalaten het te schilderen; die vroolijke gezichtjes, dat
typische gedoe, die ernst der kleinen bij hun spel, het was hem een lust dit weer te
geven.
Blommers behoorde tot die rasschilders die hun leven als een genoeglijke taak
opvatten, en wien men het aan kan zien dat zij schilderen omdat zij het eenvoudig
niet laten kunnen. En zoo is hij trouwens ook begonnen; aanvankelijk lithograaf,
werd de drang te sterk, trok hij naar de Haagsche akademie en later met zijn vrienden,
met de Marissen en Mauve mede naar buiten.
Van invloed is die omgang met kunstenaars als Willem Maris en Mauve zeer zeker
geweest, en talrijk zijn de verhalen en anecdotes uit dien tijd dat Blommers in de
Juffrouw Ida-straat woonde, de kunstenaars wederkeerig elkanders werk critiseerden
en Mauve vooral dit gaarne daadwerkelijk deed door penseel en palet er bij te nemen.
De kunsthistoricus zal u dan misschien later ook wel nauwkeurig de plaats
aanwijzen die Blommers onder de kunstenaars van dezen Haagschen tijd dient in te
nemen, hij zal hem misschien verwant noemen aan Israëls, beïnvloed door de
Marissen, 't is mij om 't even, en het zal mij niet van mijn zienswijze afbrengen dat
deze blijmoedige kunstenaar zeer eigene kwaliteiten had in zijn werk, die hij niet
dankte aan Israëls noch aan de Marissen, maar die hij dankte aan zijn persoonlijkheid,
aan de wijze waarop zijn innerlijke mensch het leven aanschouwde.
De jeugdportretjes van zijn eigen kinderen zijn daarvan al het beste bewijs, zij
dragen al zijn liefde als mensch en zijn gaven als kunstenaar.
Zij zijn als een aparte noot in zijn werk; want, denkt men aan Blommers, dan ziet
men voor zich die strandgezichten met kinderen, die visschersinterieurs, of die
Brabantsche landschappen; maar hiernaast nemen zijn portretten een afzonderlijke
en niet geringe plaats in, en daarbij zijn mij dan weder zijn kinderportretjes het liefst.
Al weet ik dat men u zeggen zal een kunstwerk te moeten aanschouwen geheel
afgescheiden van den maker, toch zal bij Blommers, evenals bij Larsson, de
eigenschappen van den mensch zich geheel weerspiegelen in zijn werk, en men in
die zonnige, opgewekte schilderijen de persoon van den kunstenaar terugvinden.
Die heerlijke levenslust, zij maakte den bijna zeventig jarigen Blommers, wiens
haren en martialen sik reeds wit waren, tot een type dat onverwoestbaar scheen, tot
een van die stevige zeventiend'eeuwers, die uit de schuttersmaaltijden ons tegenlachen,
en zoo kern gezond was ook zijn werk, dat, al is de meester na een welbesteed leven
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heengegaan, het zal blijven getuigen van de geheel eigene persoonlijkheid die
Blommers was.
R.W.P. Jr.
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Een modeblad
Wanneer ik aan een modeblad denk, zie ik voor me het eenige jaren geleden zoo
algemeen gelezen en geraadpleegde tijdschrift ‘de Gracieuse’. Toen was een groen
kaft om het eigenlijke modeblad geslagen, dat vol stond met de schoonste dames.
Sierlijke gestalten, met beelderige gezichten, groote, zielvolle oogen, snoeperig kleine
mondjes en een weelderige haardos, stonden in groepen bij elkaar ‘ongedwongen’
in gesprek, kijkend naar een wedstrijd of naar een berglandschap, al naar de eischen
van de afgebeelde toiletten. Heel in de verte ziet men een enkele keer schemerig een
schuchtere heer als een vreemde eend in de bijt.
Een tijd lang is deze Gracieuse mij een zeer groote vreugde geweest, en ik wil dus
geenszins ondankbaar zijn. Wanneer ik als kind de afgedankte nummers kreeg, was
ik den koning te rijk, dan werden al die mooie dames gekleurd, ze kregen roze en
blauwe japonnen aan en hunne glimlachende gezichten prijkten met een vurigen
blos.

MARTIN. LA BELLE ET LA BÊTE. MATINÉE.

Maar alles moet nu helaas vergaan en verwelken, zoo ook het onschuldig genot
dat de Gracieuse mij schonk. En wanneer ik thans de vergeelde prenten - want het
papier was niet prima - terug zie, is mijn kinderlijke vreugde veranderd in een groot
menschelijk medelijden. Hoe is 't mogelijk dat zoo iets smakeloos door mijne
volwassene medemenschen aanvaard werd! Nu is men allicht geneigd en niet zonder
reden, zich het Nederlandsche publiek als bijzonder ontdaan van alle kunstgevoel
en smaak voor te stellen, maar ten onrechte, de Gracieuse was niet slechter en
belachelijker dan buitenlandsche tijdschriften die in dien tijd verschenen; het was
het algemeene type. Langzamerhand is er wat verbetering in gekomen. De wezenlooze,
opgeprikte poppen werden vervangen door afbeeldingen van menschelijke wezens,
de onzinnige, gekunstelde groepen verdwenen, maar toch, het modetijdschrift bleef
zonder distinctie, het was burgerlijk en leeg, zonder een wil of gedachte aan
wezenlijke waarde. Wel gaf en geeft een Fransch tijdschrift als ‘Les Modes’ fijn
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gekleurde photos te zien en is dit modeblad goed uitgevoerd, maar dat wat de mode
belangrijk maakt als kultuur en kunstverschijnsel, missen we er in.
La Gazette du bon Ton was het eerste goede belangrijke modetijdschrift, interessant
ook voor anderen dan voor de huisnaaister. Het is goed, omdat talentvolle en
geëigende kunstenaars de platen ontwerpen en uitvoeren, het is belangrijk omdat
daardoor de aandacht op het decoratief-schoone en het niet te loochenen
psychologisch-erotische element in de mode gevestigd wordt.
La Gazette du bon Ton is dus geen geïllustreerde Aglaja (het woord is heerlijk
kenmerkend) met knip- en overdrukpatronen, het is een klein boekje met fijne,
geestige plaatjes, geteekend door verscheidene artisten die levendige belangstelling
voor de mode hebben en er het typische en menschelijke van zien en begrijpen.
Tusschen den tekst staan kleine allerbe-
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koorlijkste prentjes bij het behandelde onderwerp passend, grootere illustraties liggen
er los in en al deze afbeeldingen zijn even verfijnd van opvatting en welverzorgd
van uitvoering.
Eén enkel nummer van La Gazette du bon Ton is werkelijk een verzameling van
kleurige geestige decoratieve mode-prentjes zoo smaakvol en sierlijk dat allen die
belangstellen in mooie illustraties, die houden van fijn verzorgde boekjes, dit
tijdschrift moeten kennen.
Het is bovendien vrij algemeen. Niet enkel damesjaponnen zien wij er in afgebeeld.
Ook de heerenkleeding krijgt een beurt en de aardige bijoux en andere kleinigheden
die bij iedere mode hooren en haar juist zoo'n bijzondere charme geven, vinden wij
er in.
Er liggen hier eenige nummers voor mij die ik wat uitvoeriger bespreken wil.

GEORGES LEPAPE. LE JALOUX. ROBE DU SOIR DE PAUL POIRET.

Van de artisten die aan La Gazette du bon Ton medewerken staan George Lepape
en Charles Martin verre boven de anderen om de buitengewone en scherpomlijnde
persoonlijkheid die uit hunne teekeningen spreekt. Zij vertoonen ook beiden het
meeste zin voor het phantastisch-decoratieve. Zij zijn in al hunne vrije geestige
composities echter nooit zoo los van alle werkelijkheid als bijvoorbeeld Bakst die
in iedere menschelijke figuur een vuurvogel uit een feeënverhaal ziet. De illustraties
van Lepape kenmerken zich door de kleuren, die meestal fel en gedurfd zijn van
waarde en samenstelling. Hoe zuiver gevoeld is bij ieder zijner teekeningen het
gebaar en de moderne vrouwenhouding. Geestig zijn de kleine plaatjes bij ‘Deshabillés
Masculins’. De verwende snob in zijn badmantel ‘pour le bain de vapeur’, het hoofd
haast geheel verdwenen in de dikke blauw-gestippelde jas, de dunne beenen in groote
met bont omzoomde pantoffels. Hoe typisch en kostelijk satyrisch is zulk een prentje!
Dan de plaatjes bij ‘La Costume Tailleur’: de aardige moderne vrouwtjes in de meest
exentrieke costuums een vuurroode rok met een jakje - wit met groote zwarte moppen
- omgeven door een dikke breede rand bont. Onder den zwarten hoed een roode doek,
die het hoofd omgeeft, enkele dunne zwarte haarlokjes vergetend, die zich als
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penseelstreekjes op de wang afteekenen. De slanke vingers zijn in hardgroene
handschoenen gestoken. Zulk een figuurtje is geteekend met een habiliteit en elegance
die werkelijk onwederstaanbaar is.
De groote platen beelden niet slechts afzonderlijke figuurtjes; men ziet hier de
menschen in hun milieu, in een omgeving die bij hun costuums en hun gebaar past.
Ze staan er ook niet doelloos, er is een bepaalde actie weergegeven, vandaar dat de
illustraties ook een onderschrift hebben. Zoo is daar ‘Le Jaloux’ een plaat van Lepape.
Een vrouwenfiguurtje in een costuum van Poiret staat op een terras onder een
avondlijken diep-blauwen hemel. Haar rechterhand reikt zij een eerbiedig
neerbuigenden aan-
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bidder. Op de steenen trap die naar het terras voert, zien wij den jaloerschen kop van
een dikken man die langzaam naar boven komt kruipen. Fijn is de houding van het
vrouwtje en hoe geestig is de quasi onschuldige uitdrukking van het naieve ronde
gezichtje, omlijst door het zwarte haar.
In de boomen hangen gestyleerde ballons als wonderlijke bloemen tegen den
donkeren hemel.
Bij de teekeningen van Charles Martin treft ons onmiddellijk de gevoelige lijn,
die vol zwier getrokken is. In ongekleurde plaatjes, zooals die bij ‘Alentours’ weet
hij juist door zijn sierlijke lijnformaties iets bijzonder-oorspronkelijks te geven.
Vergelijken wij deze plaatjes nu eens met die der gewone modetijdschriften, welk
een groot verschil van opvatting voelen wij dan. Hoe geheel anders is alles begrepen!
Vooral ook bij het uitbeelden van frivolités is Martin buitengewoon op dreef.
Oorbellen trillend in het met een enkel lijntje aangegeven oor, lampjes van
ongemeenen vorm en kleur, dit alles teekent hij met een gevoeligheid die ons doet
begrijpen dat al deze kleine dingen iets voor hem zijn.
Als groote plaat noem ik die van ‘La Femme et la Bête’: een donker gelokt vrouwtje
dat een klein zwart gedrochtelijk diertje omhoog tilt. Op een witte rok draagt zij een
groen en blauw jakje met een gele strook, een vuurrood lint lijnt naar omlaag.
Aardig is ook de omgeving en hoe zuiver is het zulk een prentje geheel décoratief
op te vatten, iets wat Lepape ook altijd doet bij zijn illustraties.
Van de andere medewerkers noem ik Bernard Boutet de Monvel, die wel fijne
teer gekleurde prentjes, maar nooit zoo iets verrassends en levends geeft als de beide
vorigen. Zijn figuurtjes zijn slank, maar niet geestig, ze zijn werkelijk, maar missen
die ietwat geïroniseerde verfijning van Lepape.
Marty maakt de illustraties bij ‘Le Gout au Théâtre’ en teekent op een hem eigen
wijze vlakke poppetjes, geheel zonder schaduw. Tot zijn aardige groote platen behoort
‘Les Soeurs au lait’. Een stevig boerenmeisje met een rood geruite rok aan en een
zakdoek om het hoofd geknoopt omhelst een fijn elegant vrouwtje in een modern
blauw pakje dat uit een auto is gestapt. Marty die ‘le Café Oriental’ te Parijs met
zulke edel decoratieve frescos versierde staat Lepape en Martin nader.
Maggie's illustraties zijn aardig maar weinig persoonlijk, zij staan zeer onder den
invloed van Martin, vooral bij de kleine plaatjes tusschen den tekst is dit het
opmerkelijkst. Ik noem van hem de plaatjes van kinderhoedjes bij ‘Mlle Adamine
Modiste’ die buitengewoon aardig in de pagina staan.
Tot de minder artistieke medewerkers van Le bon Ton reken ik: Diésa, die
smakelooze slecht geteekende figuurtjes geeft en Paul Brissaud wiens kleuren te
zwaar en gewoonlijk eenigszins troebel zijn, ook is zijn teekenwijze grof. Het werk
van hem, evenals dat van Diésa, past niet in de verfijnde omgeving van Le Pape en
Martin.
Ook als voorbeeld van typographisch arrangement biedt La Gazette du bon Ton
ongeveer het beste wat wij in Frankrijk op dit gebied vinden kunnen, een sierlijke
Didotachtige letter, een klare rustige zetwijze, gelijkmatigen druk en ten slotte
uitnemend papier.
Naast La Gazette du bon Ton, met veelal dezelfde teekenaars, in kleiner formaat
maar een meestal meer gekozen bloemlezing van prenten biedend, is te noemen: ‘Le
Journal des Dames’ en onder de goedkoope tijdschriften: Le Jardin des Modes, onder
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dezelfde leiding als La Gazette du bon Ton, dat zeer goede Fransche journalisten en
letterkundigen als Henri de Régnier onder zijn medewerkers telt. Geen land biedt op
het gebied van modetijdschriften iets wat deze tijdschriften is ter zijde te stellen.
DEN HAAG, Juli 1914
ATY BRUNT
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Jan Stobbaerts †
Te midden van den onverdienden rampspoed, die zijn heerlijk land treft, stierf in de
afgeloopen maand Jan Stobbaerts, de oude stoere Belgische schilder.
Hij was er een van het forsche ras van Jordaens. Een ros borstelend schilder van
het rauwe rulle landleven, van het boerenbedrijf en het vee, het dorpslandschap en
den stal, van het volle vrije Vlaanderenland. Een schilder van hartstocht, zonder
bijbedoelingen, een schilder van het materieele schoon en de natuurkrachten, uit
puren drang en met aangeboren meesterschap.
Een door de schoonheid van het stoffelijke bezeten pooteling, die het ruwste
aanpakt en kneedt tot lichtende en levende beelden in verf, was de eenvoudige goede
Vlaam, de meest voortreffelijke, de meest blijvende lyrikus van het welig, het tot
barstens toe volbloedig landleven, van het schonkige, zware, vette vee, van het mergig
bedrijf in de verzadigde openheid van de malsche, rijke weiden of in de tonige
overdadige zwoelheid van den beestenstal. Zijn verfplastiek, volademend en sterk,
bedwingt het brute zelf, zooals zijn onfeilbare schildersenergie het gore kleurrijk
leven toebedeelt.

JAN STOBBAERTS

†.

De tentoonstelling in den Haag, bij van Wisselingh, een jaar of zes geleden, heeft
ons Hollanders voor het eerst op ruimer schaal doen kennis maken met het stevig
werk van den bejaarden schilder, die na een moeilijk en taai leven, nog eerst
betrekkelijk korten tijd tot den roem was geraakt, die hem toekomt. Het was die
singuliere, brutale, geestige Cuisine d'un Zoolâtre, die ons het meest opmerkelijk
voorkwam, op het eerste oogenblik, doch allengs gingen wij misschien nog meer
genieten van de toch meer vlotte en bruischende schildering der koestallen, avondlijke
weiden met huistoegaand vee, boerderijen, schilderijen waarin zijn dwingende
meesterschap over de verf, zijn atmosfeer ademende toon, zijn kloeke plastiek nog
toomeloozer en royaler zich uitvierden.
Jan Stobbaerts werd in 1838 te Antwerpen geboren als zoon van kleine
burgermenschen. Reeds op zijn zesde jaar was hij een wees, en na zeer langen strijd,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

na veel moeizaam worstelen en nederig leerlingschap, kwam hij tot onafhankelijke
uiting van zijn zeer bijzonder en zeer sterk talent.
C.V.

A. Hervier bij van Gogh.
Een zeer bezienswaardige tentoonstelling van het werk eens schilders uit een reeds
tot het verleden behoorend tijdperk, konden wij dezer dagen bij van Gogh, Rokin,
Amsterdam, bezien en bewonderen.
A. Hervier, leerling van Isabey den jongere, van den fijnen zeeschilder en lithograaf,
schijnt bij zijn leven - te midden van den bloei der groote impressionistische school,
niet zooveel waardeering te hebben gevonden als hij voorzeker verdiende.
Bij het beschouwen van zijn subtiel en smaakvol werk denkt men vooral aan
Decamps, vooral bij een enkel interieur, bij de spiritueele wijze van plaatsing en
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vormgeving der figuren, bij de doorleefde bruine kleur in de schaduwpartijen.
Grootere stukken, waarvan de minst volle, minst drukke me als geheel het best
geslaagd voorkomen, herinneren soms, vooral door de plastíek van het massale, door
het tegenelkaar plaatsen en opwegen der grijzen, door de fijnheden in het toch rauwe
licht aan den stouten Courbet.
Evenwel heeft hij eigenschappen, die wel geheel van hem zelf zijn. Niet daar
zoozeer, waar bij een schilderachtigheid van romantische houding de toch nog diepere
compositie van Decamps ons voor oogen komt, als in die fijne, teer-rijke aquarellen
zou ik zeggen dat Hervier zich het schoonst doet kennen. En in een paar zeer sobere
etsjes, die dat van zelf gegroeide, spontaan ontstane hebben, dat etsen zoo charmant
kan maken.
De waterverfteekeningen - ik herinner me vooral één van een binnenplaats met
een muurtje dat verrukelijk is van verzadigde, petillante kleur, zijn van een volkomen
eigen kleurgevoel en kleurontroering, die mij toch nog meer zegt van het beschaafd
talent van den schilder dan de meer formulistische, uit bruinen en grijzen knap
opgebouwde schilderijtjes. Een grootere schilderij - het is dat waarbij ik even aan
Courbet dacht, - met grijze steenmassa's op den voorgrond en een prachtige wuivende
lucht, een even vlot als teer gedane loovergroep achter een huis, en een paar geestig
neergezette figuurtjes, (een varkentje en een kip op den voorgrond zijn vooral zeer
levend) is misschien het meest complete werk.
C.V.

Kalenders voor 1915.
Ze komen al weer, de nieuwe kalenders voor 1915. Te kust en te keur kan men ze
krijgen, met ‘mooie’ schilden, met etsen erop, meer decoratief opgevatte, van allerlei
soort, voor velerlei smaken. Maar onder al deze zijn twee mij toch immer het liefst,
die van Hoytema en van Rueter.
Beide, hoe is het vol te houden, hebben telken jare weer dat genoegelijke, dat
pleizierige eigene cachet, waardoor wij tegen dat de Decembermaand ten einde loopt,
al weer naar Januari verlangen om te zien hoe de Hoytema- en Rueter-kalenders er
dàn uit zullen zien.
En, ook voor 1915 zijn zij daar weer, de een in zijn rijkdom van verbeeldingen,
met zijn vlotte, immer rake dierstudies boven het cijferblad, de ander in zijn
karaktervolle eenvoud ‘het gebruiksding’ bij uitnemendheid.
Hoytema, hoe lang doet hij het nu al met onvermoeiden lust, laat ons weer vogels
zien, bovenaan een groot blad, onder een kleiner, en dan ter weerszijden van het
cijferblad geestige vermakelijkheden als uit 't penseel ontsnapt. Ieder blad is opnieuw
weer een verrassing en doet ons zien over welke zeldzame vaardigheid en
gemakkelijkheid van doen Hoytema toch beschikt. Zijn uitvoerige, groote platen,
zoowel als zijn vluchtige kleinere, zij zijn allen even raak. Wij hebben weer iedere
maand ‘kunst aan den wand’.
Rueter heeft ook door al die jaren heen een type gevormd en dit weten te bewaren.
Zijn kalender is nu eens iets fleuriger dan anders, maar wij herkennen ze uit tal van
andere door zijn karakter.
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De cijferbladen zijn de hoofdzaak, die zijn duidelijk en overzichtelijk, en
daaromheen zwieren de lijntjes der ornamentatie op het schild. Het is altijd een
kalender die, en dit is tegenwoordig ook wat waard, geen pretentie heeft, die hare
plaats onder de huismeubelen weet, inneemt, en ook wel zal behouden.
R.W.P. JR.
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BARTOLO ESTEBAN MURILLO.

- ‘SPAANSCHE STRAATJONGENS’ (DULWICH GALLERY, LONDEN).
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De Dulwich Gallery,
door J. de Gruyter.
I.
Het is een andere atmosfeer, die waarin het Engelsche volk zich op dit oogenblik
bevindt en beweegt, en die van de in een rustige omgeving van grasvelden en groene
lanen gelegen schilderijenverzameling, Dulwich Gallery geheeten.
Van alle kanten schreeuwt het ons toe, van de aanplakborden en uit de kranten,
op de straat en in den familiekring: de oorlog, de oorlog. Daarop is aller aandacht
gespannen, daarheen richten zich aller geesten. ‘Your King and country call you’;
op naar den strijd, met het kanon en de vliegmachine, met duikboot en mijnenlegger,
op naar het geweld en de vernietiging.
Dit ware te dragen. De dood is even noodzakelijk als het leven; uit den dood bloeit,
in altijd schooner vormen, het leven op. Ergerlijker dan de materieele gevolgen aan
de noodlottige katastrofe verbonden, die thans als een gruwzame nachtmerrie, een
monsterpoliep met millioenen armen, op Europa en de wereld ligt, is de vergroving
en verwording van het geestelijk leven, die er onafscheidelijk van is: de grenzenlooze
eenzijdigheid en oppervlakkigheid, die het oordeelsvermogen bevangen hebben, de
laster en haat, waarmee men den vijand vervolgt, de ophemeling en snoeverij, waar
het de daden van landgenoot en gealliëerden geldt. In de hevigste mate natuurlijk
vindt men deze gevoelens weerspiegeld in de, uit de hartstochten der massa's hun
bestaan en fortuin zuigende, periodieke pers. Geen woorden zijn leelijk genoeg om
de daden van den vijand te teekenen, om zijn moord- en wraakzucht, zijn lafheid en
barbarisme te brandmerken; maar voor den vriend: zijn moed en heroïsme, zijn
offervaardigheid en deugdzaamheid, zou men de kostelijkste woorden der mooie
Engelsche taal nog duizendvoudig opblazen willen. Het vonkelende ‘brilliant’, het
glanzende ‘splendid’, het schitterende ‘magnificent’ - tot welke vernederende
handlangersdiensten ten behoeve van het Geweld en de brute kracht worden zij in
deze dagen gedwongen om te doen uitkomen dat de soldaten der geallieerden modellen
van strijdbaarheid en edelmoedigheid zijn.
Uit den dood komt het leven voort, zei ik. In Godsnaam, als dit werk der
vernietiging er dan zijn moet, indien een hoogere dan menschelijke macht, de heilige
Noodzakelijkheid, het nu eenmaal zoo gewild heeft, laat het spoedig gedaan zijn.
‘Hak, schiet, sla dood, steek elkander overhoop, zou men de vechtenden willen
toeschreeuwen, maar doe het zonder treuzelen of aarzelen, moord en vernietig, maar
doe het als razenden, als bezetenen. Het verdrietigst is niet de doodslag, maar het is
de geciviliseerde doodslag, het organisatievermogen, de menschelijke geesteskracht,
het verstandelijk talent aan den doodslag besteed. In dit opzicht, in de voorbereiding
en toescherping van alle denkleven op den strijd, is Duitschland zeker de meest
schuldige en gevaarlijke. Maar belachelijk is het verwijt, dat Engelsche bladen den
Duitschen legeraanvoerders naar het hoofd werpen, dat zij, zonder eerbied voor het
menschenleven, hun manschappen roekeloos in het vuur zenden. Het is larie.
Engeland, de ekonomisch sterkere kan bij het rekken van den oorlog slechts winnen,
het was en is niet zoozeer in de noodzakelijkheid snel en hardhandig toe te slaan.
De Duitsche ruwheid en het Duitsch cynisme hebben weinig aantrekkelijks. Met
een wreeder onverschilligheid voor het recht en de liefde, voor wat wij prijzen als
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het edelste en hoogste, kan men zich moeilijk gedragen dan de verwoesters van
België. Maar zoo men al ten deele het Duitsche militairisme en zijn funesten invloed
daarvoor verantwoordelijk mag stellen, in hoofd-
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zaak is het toch ook dit niet en nog minder het Duitsch karakter, in hoofdzaak zijn
het de grove en onedele passies, die e l k e o o r l o g i n e l k v o l k naar voren
brengt, die het bloeiend lichaam van Zuid-Nederland gemerkt hebben met verminking
en bloed. En de Engelsche dagbladkritiek op Duitsche handelingen is meestal door
hartstocht verblind, door hartstocht oneerlijk.
De verdwazing, waarvan ik in de voorgaande regelen sprak, is niet speciaal Engelsch,
zij is algemeen menschelijk. Ik weet dat het bij de andere oorlogvoerende partijen
niet beter is. En men schere ook alle Engelschen niet over één kam. Weekbladen als
de New Statesman, de Nation, e.a. zijn ook in dezen tijd nog altijd zeer leesbaar; de
geörganiseerde Engelsche socialisten hebben niet opgehouden, dwars tegen den
stroom der opgezweepte massa in, van hun voorliefde voor den vrede te doen blijken,
en ook mannen als Bernard Shaw hebben, met grooten moed en een vurige
welsprekendheid, hun landgenooten er opgewezen, dat zij zoo spoedig mogelijk uit
de noodlottige impasse, uit het duister slop des verderfs, moeten trachten te geraken,
waarin deze oorlog hen gevoerd heeft.
Bernard Shaw is een man van gezag en zijn oordeel, dat ik in Nash's Magazine
aantrof, zal vermoedelijk ook den Hollandschen lezer genoeg interesseeren om er
enkele zinsneden, de quintessens zijner beschouwingen bevattend, uit aan te halen.
‘It is idle, and somewhat exasperating to talk of ‘lifting the acts and thoughts of
the British people to the plane of the noblest and purest patriotism with such a business
in hand as the present war. The hard fact is that we have placed ourselves in such a
position that we cannot without the most cowardly treachery refuse to throw ourselves
with all our might into the war on the side of France. But we are all three - France,
Germany and England alike - committing a crime against civilisation for the benefit
of Russia; and to ask me or any other sane man to create an illusion of nobility and
purity and patriotism round such a crime is to ask honest people to do the work of
dupes and fools....
For the present there is only one thing to be done besides fighting for all we are
worth, lest we be shamed as weaklings and cowards, as well as fools and madmen,
until we learn to respect one another and respect our high destiny as the joint
standard-bearers of Western civilisation as against the half-civilised Eastern legions
to whom we have taught the art of killing by machinery. And that one thing is to set
to work immediately to draft the inevitable T r e a t y o f P e a c e which we must all
sign when we have had our bellyful of murder and destruction’.
Inderdaad, als de arme menschheid zich zat gegeten zal hebben aan doodslag en
vernieling, welker donkere schaduwen momenteel alle hooger leven te verstikken
dreigen, dan komt weer de tijd voor hen, die niet dienen de goden van den dag, wier
streven en verlangens uitgaan naar het Blijvende en Eeuwige in dit wisselend bestaan,
naar een wereld van Schoonheid in Kunst en in Leven, een wereld, waarin
saamwerkende mannen en vrouwen met blijden moed en levenslust hun strevingen
doen ineenvloeien voor de vormgeving en verwerkelijking dier Schoonheid. Zij
mogen tijdelijk weinig gehoor vinden, het is noodig, meer dan ooit noodig, dat zij,
de Idealisten, blijven opkomen voor de rechten dier nieuwe en edeler menschheid,
die zij in de verre verten der toekomst aanschouwen; het is noodig, dat zij blijven
getuigen van een ander en hooger ideaal dan de patriottische of andere dwaallichten,
die de elkander bedreigende en verscheurende naties tot geleiders dienen.
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Daarom - terwijl wij ons losmaken uit dien wilden maalstroom van het tijdelijk
gedachteleven, in kokende wieling en woeling gehouden door het nieuws van
cavallerie-charges of in brand geschoten steden, van nachtelijke Zeppelin-excursies
of brutale onderzeeërs, terwijl wij met weemoed en
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walging ons afkeeren van die wereld van jammer en vernietiging, welke de in den
roes en den waanzin van de oorlogskoorts zich bewegende menschheid van Heden
vertoont, van al die losbandige beweeglijkheid en dat schreeuwend geweld, van al
dat fel en heerschzuchtig machtsverlangen en dat valsch en oppervlakkig denken; daarom, - en nu leeft de vreugde en het vertrouwen weder op in ons hart, - wenden
wij ons, in het zuivere licht en de stemmige rust van den ochtend, langs het groen
der eeuwenoude boomen, naar een stillen tempel, waar de werken des Vredes
gehuldigd, waar de Schoonheid gediend wordt: het Museum van Dulwich.

PAULO VERONESE. VENETIAANSCH AANZIENLIJKE, DE ZEGENING VAN EEN HEILIGE ONTVANGEND.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

Tot dicht bij Dulwich strekt het eigenlijk Londen, het huizencomplex Londen zich
uit. In het iets noordelijker gelegen Peckham is het nog huis aan huis, straat aan
straat, arbeiders- en bedrijfswijken, grauw en eentonig, de leelijke Engelsche
muursteenen van woning of fabriek slechts gebroken door een bord of wand met
advertenties, - hard van kleur, brutaal van teekening, - of door de roode, gele,
chocolaadbruine, altijd felle en pronkerige kleuren van een drankwinkel. Maar bij
Dulwich is dit alles anders geworden. Hier zijn wij reeds in die buitenwijken van
Londen, waar de breede wegen zich uitstrekken tusschen het geboomte der villa's:
eiken en beuken, kastanjes en iepen, zwaar en hoog geboomte, tusschen welker
breede massa's een slanke populier of zilverstammig berkje, een groenzwarte cedar
of fijnbladige acacia van oogenblik tot oogenblik een aangename afwisseling
aanbrengen.
Ook in deze buitenwijken hebben zich allengs nederzettingen van winkeliers en
handelaars gevormd, waaruit kleine steden geboren zijn: Dulwich, Forest Hill,
Sydenham e.d., maar in het algemeen is het landelijk karakter, ook door de vele
parken, die men hier aantreft, voor een goed deel bewaard gebleven.
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Achter de grasvelden en bloemperken liggen hier de statige woningen van den
Engelschen koopman of industrieel, waarin wij, ook voor zoover zij zich niet geheel
bij die oudere periode aansluiten, nog vele elementen der architektuur van de Tudors
terugvinden. De Engelsche villabouw heeft in het algemeen meer oorspronkelijks
en karakteristieks dan de Engelsche stedenbouw. Vooral geldt dit van Londen, dat
sedert Chris-
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VELASQUEZ. PHILIPS IV, KONING VAN SPANJE.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

topher Wren er na den grooten brand van 1666 de St. Pauls kathedraal en een
honderdtal andere kerken bouwde, geheel een prooi van de Renaissance, de artificieele
en decadente Renaissance van den bouwmeester Palladio, geworden is. Van mooie,
zuivere architektuur is in Londen weinig te vinden. Daarvoor dringt zich het
pronkerige en irrationeele, het pompeuze en arrogante dier meeste achttiende- en
negentiende-eeuwsche bouwwerken te zeer op den voorgrond. Wie slechts Londen
kent, kent Engeland niet: het mooie, heuvelig landschap, de deftige, met klimop
bekleede buitenwoningen, de in hun groen genestelde, een eigen en aangenaam aspekt
vertoonende, dorpen.
Ook in den kerkbouw der buitenwijken heeft men gelukkig niet Christopher Wren,
maar de edeler voorbeelden der Gothiek gevolgd.
Vooral de Engelsche villabouw echter is een eigen, meer belangwekkend leven
blijven leiden en al weet ik niet of de moderne Engelsche architekt op dit gebied zulk
uitmuntend en voorbeeldig werk levert als ik van enkele Hollandsche bouwmeesters
gezien heb, een wandeling door de Londensche buitenwijken heeft in dit opzicht zijn
aangenamen kant.
Het is echter niet over architektuur dat deze bijdrage handelt, maar over
schilderkunst.
De Dulwich Gallery is ontstaan uit verschillende schenkingen. De eerste dateert reeds
van het jaar 1626 toen zekere Edward Alleyn, een tijdgenoot van Shakespeare,
tooneelspeler en schouwburgondernemer, aan het door hem gestichte College of
God's Gift te Dulwich 28 schilderijen vermaakte.
Het meer belangrijk deel der verzameling echter is van veel later datum. Het werd
bijeen gebracht door Desenfans, een Franschman, handelaar in schilderijen te Londen.
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Deze had ook een groot aantal schilderijen gekocht in opdracht van Stanislaus, den
laatsten koning van Polen, die te Warschau een Nationaal Museum wilde inrichten.
Aan dit voornemen heeft hij echter geen gevolg kunnen geven. De verdeeling van
Polen tusschen Pruisen, Rusland en Oostenrijk
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maakte een einde aan zijn rijk. Van de verdeeling van Polen is zoowel het Dulwich
Museum als dit artikel een indirekt gevolg.
Een paar portretten van den vorst hangen in het Museum.
Op de hem eigen bijtende, zelfs ietwat wreede, wijze heeft de hooghartige moralist
Carlyle ons ook een portret van dezen gunsteling - een uit vele - der beruchte
Catharina van Rusland gegeven, in het zevende deel van zijn ‘Frederick the Great’.
‘Not a sublime specimen of ornamental human nature’, eindigt hij daar zijn
beschouwing over den vorst ‘this poor Stanislaus Ornamental wholly, the body of
him and the mind of him, got up for representation; and terribly plucked to pieces
on the stage of the world. You may try to drop a tear over him, but will find mostly
that you cannot’.
Desenfans, die door zijn kunsthandel inmiddels rijk geworden was, behield de
voor Stanislaus bestemde verzameling voor zichzelf en nadat een zijner vrienden,
de schilder Bourgeois, eenige jaren het genot van het bezit gehad had, kwam zij bij
den dood van dezen in 1811 aan het door Alleyn gestichte Dulwich College.
Door latere schenkingen is de verzameling min of meer verrijkt, maar de Desenfans
collectie is tot nog toe verreweg het meest artistieke en meest waardevolle gedeelte
ervan blijven uitmaken.
Reeds in 1814 kosteloos voor het publiek opengesteld, was zij gedurende een
tiental jaren de eenige openbare schilderijenverzameling in Londen. Eerst in 1824
werd de verzameling van zekeren heer Angerstein, waaruit allengs de National Gallery
ontstaan zou, door den Staat aangekoent en vele jaren gingen voorbij vóór deze in
kunstwaarde de Dulwich Gallery op zij streefde.
Dit is thans natuurlijk geheel anders geworden: de National Gallery is momenteel
misschien de rijkste verzameling van Europa,

MURILLO. MADONNA DEL ROSARIO.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.
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de Dulwich Gallery is nog altijd een belangrijke collectie, eenigszins universeel van
aanleg, maar lang niet zoo representatief, zulk een keur van meesterwerken van bijna
alle volken en scholen bevattend als het voornaamste schilderijen museum van de
Engelsche hoofdstad.
Vooral de Hollandsche en Vlaamsche scholen zijn hier goed vertegenwoordigd. Van
andere scholen bevat de verzameling enkele goede, of zelfs uitmuntende exemplaren,
die ons zeer interessante punten van vergelijking aan de hand doen, maar ter
beoordeeling van het geheel bieden zij niet de noodige gegevens. Dit hangt samen
met den tijd, waarin de verzameling aangelegd werd, de
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tweede helft der achttiende eeuw, hier in Engeland zich kenmerkend door een te
eenzijdige ingenomenheid met het realistisch genre.
Beginnen wij - de minderwaardige stukken latend voor wat ze zijn - de aandacht
te vestigen op de voornaamste, hier aanwezige, werken van de niet-Nederlandsche
scholen.
Van de Italianen is er betrekkelijk weinig, veel te weinig om zich eenig denkbeeld
te vormen van de geweldig rijke kunst der Italiaansche Renaissance. Van die hooge,
en misschien hoogste, verheffing der menschheid, waarop niet ééne, maar
verscheidene van de zich in het zonnelicht van den geest badende toppen gelegen
zijn, die wij, den naar schoonheid speurenden blik langs het panorama der eeuwen
doende glijden, met eene bewondering, stijgend met de verdieping onzer waarneming,
leeren aanschouwen.
Van de primitieven niets, van de meer algemeen geapprecieerde groote schilders
der vijftiende en zestiende eeuw heel weinig. Geen da Vinci en geen Titiaan, geen
Michel Angelo en geen Tintoretto. Van Raphael, wiens werk men in de National
Gallery en het South Kensington Museum zoo goed kan leeren kennen, slechts een
paar kleine tafereeltjes, die tot een altaarstuk behoord hebben. De groote paneelen
van dit altaarstuk kwamen eenige jaren geleden, naar men zegt voor f 100.000, in
handen van Pierpont Morgan en bevinden zich thans te New-York. De schilderijtjes,
hier aanwezig, behoorden tot een ‘Predella’ van vijf kleine paneelen in een rij onder
de voorstelling van de Heilige Familie geplaatst. Het zijn de met groote zorg en
kleurgevoel behandelde afbeeldingen van een St. Francis van Assisi en St. Antonius
van Padua.
De Italiaansche school, waarvan de verzameling verscheiden exemplaren herbergt,
is die van de Carracci. Van Domenichino, een der bekwaamste meesters uit deze
school, is er een ‘Adoration of the Shepherds’, die tot zijn voornaamste werken
gerekend wordt. Maar al vertoont dit schilderij de beste eigenschappen van zijn
maker, Domenichino, vooral in de achttiende eeuw hemelhoog geprezen, is door de
latere kritiek terecht naar een tweeden of derden rang verwezen en wij zullen er ons
niet bij ophouden.
Van die latere Italiaansche meesters, die op den grooten tijd der Italiaansche
schilderkunst gevolgd zijn, treffen ons ook, ware het slechts door den omvang, eenige
werken van Guido Reni, waaruit de aard en de kracht van dit talent eenigszins te
kennen zijn.
Er is een Johannes predikend in de Wildernis en er is een Dood van Lucretia.
Guido Reni heeft groote capaciteiten; wat vorm en kleur aangaat is er in deze stukken
het een en ander te prijzen; ook een zekere pathetiek in de uitdrukking laat niet na
bij eersten aanblik ons momenteel onder haren invloed te brengen. Maar bij dieper
analyse houdt onze bewondering geen stand. Er ontbreekt te zeer het dieper innerlijk
gevoelsleven, dat ook aan een werk van schilderkunst het overtuigende en zijn
blijvende beteekenis geeft. Het is behaagziek dit werk; het richt zich te veel tot den
toeschouwer. Deze Johannes is geen profeet en deze Lucretia, al vertoont haar gelaat
de sporen van tranen - of misschien juist daardoor - heeft niet het groot-tragische.
Guido Reni heeft meer den schijn en de allures dan het wezen der ware grootheid.
Veel echter, van een vaster en dieper levensinhoud getuigend, is een Paolo
Veronese, en dit is het eenige groote, en tevens eminente, werk van Italiaansche
Kunst dat in de Dulwich Gallery hangt (zie bl. 99).
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Een tweetal levensgroote figuren: de rechtopstaande, in kardinaalsgewaad, strekt
zegenend de rechterhand uit over een in zwart fluweel gekleed, vóór hem geknield
persoon; in de vouwen van zijn mantel draagt hij het model van een kerk. Daarachter
twee Jonische kolommen, waartusschen een blauwe hemel zichtbaar is.
Dit schilderij is zuiver en harmonisch van kleur: het kenmerkt zich door een groote
waardigheid en voornaamheid, zoowel in de houding als de gelaatsuitdrukking. ‘A
Saint
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blessing a Venetian Gentleman’, luidt de titel, maar het is wel zeer duidelijk, dat het
een werk van de latere, meer naar het wereldsch-machtige, dan naar het
geloovigkerkelijke, gekeerde renaissance is. Noch de geknielde figuur - een portret
van den persoon voor wien het schilderij bestemd was en klaarblijkelijk een weldoener
van de kerk; noch de kardinaal, al ontbreekt het hem niet aan ernst en zelfbewustzijn,
aan een waardige houding en een nobel gebaar, hebben d a t in zich wat wij met het
begrip ‘heilig’ verbinden. De opvatting is realistisch, de gedachten, die zij wekt, zijn
van dit aardsche leven: aan een rijke, machtige, met aardsche goederen gezegende
kerk, aan haar dienaren en haar weldoeners. Aan de kerk der wereldsche bouwers
van de St. Pieter, een Julius II of Leo X, niet die van Memlinc of Jan van Ruysbroeck,
van Fra Angelico of Savonarola. Een heilige en een kerkelijke filantroop zijn dit, die
de prachtige, witmarmeren paleizen der op het toppunt van haar macht gekomen
lagunenstad aan de Adria bewonen. Maar als zoodanig, als uitdrukking, meer van
het blijde, sterke leven van het Venetië dier dagen, van den lust aan kleur en
schoonheid en zelfbewuste grootheid, dan van de zelfopofferende liefde en het
tragische, waarmee de centraalfiguur van het Christendom voor ons opdoemt - als
zoodanig is het van een zeldzame echtheid en uitdrukkingsvermogen.

SIR JOSHUA REYNOLDS. MRS. SIDDONS ALS DE MUSE DER TRAGEDIE.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

Komend tot de Spaansche school denken wij in de allereerste plaats aan Velasquez
en er is hier ten minste één zeer mooi werk van dezen meester. Het is een beeltenis
van dien Koning Philips IV, die van 1621 tot 1665 over Spanje heerschte, en van
wien Velasquez niet minder dan 28 of 30 portretten maakte. Mochten despotie en
bijgeloof de oude grootheid steeds meer ondermijnen, nog was er vertrouwen, een
overmatig vertrouwen zelfs in eigen kracht, nog was er het bewustzijn van grootheid
en macht, in het Spanje dier dagen, en het hof van Philips IV was een der weelderigste
en schitterendste van Europa (zie bl. 100).
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Hier vinden we den koning levensgroot, over drie kwart van de lengte, op
expressieve wijze uitgebeeld. Vooral de kop is
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mooi en sprekend. Van trots en zelfingenomenheid getuigen deze trekken, die zich
wel moeilijk tot een lach moesten plooien, vastgeschroefd als zij waren in het
zelfbewustzijn van den heerscher en de benauwende etiquette van het Spaansche
hof. Het onbeweeglijke ook, een zekere marmeren koelheid, die het meest treffend
kenmerk van dezen onbeperkten, genotzuchtigen autocraat moet geweest zijn, vindt
hier zijn vertolking. Noch van natuurlijke gulheid, noch van blijde openheid, noch
van joviale beweeglijkheid spreekt ons het lang en smal, het koel en hautain gelaat,
dat zoo voornaam-uitdagend op ons neerziet. Maar deze Philips IV schijnt de kunst
niet ongenegen en voor Velasquez een goed meester geweest te zijn - laat dit tot zijn
eer gezegd worden.
Even onfeilbaar als het hoofd is de vorstelijke kleedij door den schilder
weergegeven. Vooral het zilverborduursel op het scharlaken wambuis, de zilverglans
op de witzijden mouwen, de liggende kanten kraag: zij zijn van een breede,
meesterlijke schilderwijze en glanzend-gedistingeerde pracht. Met welk een gratievolle
vastheid heeft de hand, die dit afbeeldde, zich bewogen. Licht en toch zeker als een
vogel in zijn vlucht.
Scharlaken, zeide ik, van de kleur van het wambuis. Maar dit is geen harde,
schreeuwende vlek, als waarmee het kostuum van een Engelsch officier soms onze
aandacht trekt op een tentoonstelling der Royal Academy. Dit rood is gedempt, zacht
uitstralend tegen den zilverschijn. Er is de matiging in betracht, die een der eerste
eischen van schoonheid is.
Een paar prachtige koppen van Ribera kan ik slechts terloops vermelden. Bij onzen
omgang door het Museum, die meer de wandeling van een belangstellend leek,
sprekend tot belangstellende leeken, dan van een kunst-historicus kan zijn, moeten
wij veel van het niet heel-belangrijke met een enkel woord van sympathie of afkeuring
voorbijgaan. Ook een door zijn grootte niet verbijsterend Museum als dat van Dulwich
biedt toch een te rijke, en vooral te veelzijdige, materie om er hier anders dan in
enkele hoofdlijnen, om er anders dan in hun algemeen-geestelijke beteekenis de
aandacht van den lezer voor te vragen.
Van den zeer populairen Murillo zijn hier verscheidene werken. Van zijn veel
gereproduceerde Madonna's is hier o.a. een door grootte en kleur dadelijk in het oog
vallende Madonna del Rosario, welke het niet ontbreekt aan uiterlijke schoonheid
(bl. 101). De gouden achtergrond, het week-bekoorlijke der gezichtslijnen, de
prachtige blauwe en roode kleuren der draperieën, het zoetelijk kindje - men begrijpt
wat dezen schilder zoo populair gemaakt heeft. Maar dit is toch wel het ‘heilige’
zonder grootheid en diepte, het religieuze in kleinen, kerkschen vorm. En het verbaast
ons niet dat een dergelijke sentimenteele en slappe voorstelling van de Moedermaagd,
dat eene verheerlijking van het dogma der Onbevlekte Ontvangenis als deze schilder
in zijne Madonna's Immaculata in groot aantal aan de kerken van zijn land leverde
saam kon gaan met die andere uiting van Spaansch godsdienstig leven: de inquisitie
en den brandstapel. De schoonheid van Murillo is zonder intellectualiteit en
geestelijken horizon. De vrees voor de vrijheid van gedachte vindt haar oorsprong
in dezelfde onmannelijke geestesstemming, in dezelfde bekrompen, bijgeloovige
geestessfeer, die de Spaansche kerken vulde met Murillo's
aan-innerlijke-vastheid-en-diepte zoo arme Madonna's.
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Van een krachtiger faktuur en leven dan zijn Madonna's zijn de Bedeljongens en
het Bloemenmeisje, maar in een heel belangrijk opzicht stemmen zij er mee overeen:
ook in deze genrestukken, ook in dit werk, waarin hij niet streeft naar de weergave
van een kerkelijk ideaal, maar zich tot kopieerder van het dagelijksch leven maakt,
vinden wij maar weinig van ons dieper zieleleven, van onze
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hooger menschelijkheid terug: ook hierin ontbreekt de ruimte van denken en de edele
zin. Inderdaad, de lof door een fijn criticus als Hazlitt, tijdgenoot en vriend van Keats,
aan een dezer schilderijen toegezwaaid - hij noemt het ‘the triumph of the Collection
and almost of painting’, schijnt mij in zijn gedetailleerde analyse meer blaam dan
lof in te houden:
‘De personen hier weergegeven, zegt hij o.a., zijn van die soort en
levensomstandigheden, dat de m e n s c h e l i j k e h o e d a n i g h e d e n onzer natuur
nauwelijks tot ontwikkeling komen en waarin de mensch zich nauwelijks anders
voordoet dan als het schranderste dier. De gelaatsuitdrukking van deze jongens - hoe
rijk en gevarieerd en onderscheiden zij moge zijn - is bijna uitsluitend dierlijk. Er is
niets v u l g a i r s in; want platheid, gemeenheid, het zijn kenmerken die verband
houden met een zekeren Maatschappij-staat. En deze kinderen hebben geen deel in
eenig maatschappelijk leven; hun behoeften en gevoelens zijn louter dierlijk en de
wijze, waarop zij ze openbaren, - gelaatsuitdrukking, houding, beweging - daarmee
in overeenstemming.... Aan de voeten van den jongen die eet, staat een hond, die
verlangend opkijkt, en er is bijna evenveel uitdrukking in zijn kop als in het gelaat
der beide jongens. Ik zou hiervoor de aandacht niet vragen, ware het niet, dat het den
schijn heeft alsof de schilder dezen hond hier opzettelijk aangebracht heeft, opdat
wij de wezensuitdrukking van dit d e r d e dier zouden vergelijken met die van de
twee andere, en daaruit opmaken, dat het alle drie dieren en zij als zoodanig bedoeld
zijn?’*)
Zoozeer als deze woorden van Hazlitt den s c h i l d e r Murillo in de hoogte steken,
zoozeer schijnen zij mij den m e n s c h Murillo te veroordeelen. Want het is waar,
die dit geschilderd heeft is een groot schilder, hij, die met zooveel zorgzame aandacht
en minutieuze nauwgezetheid dit straattooneel heeft weergegeven, heeft uitnemende
qualiteiten als schilder, maar zou hij zulk een onderwerp gekozen en het zoo verwerkt
hebben als hij een groot mensch ware? En moeten de schilders, die wij vereeren, niet
tevens, niet in de eerste plaats groote menschen zijn?

*) Hazlitt. Beauties of the Dulwich Gallery.
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THOMAS GAINSBOROUGH. ELISABETH EN MARY LINLEY.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

Neen, het schijnt mij toe, dat noch in de keuze, noch in de behandeling van zijn
onderwerp Murillo ons iets van dat menschelijk meegevoel en die geestelijke hoogheid
vertoont, die ook het genreschilderij tot hoogeren rang verheffen. Eene bedoeling,
als waarvan Hazlitt spreekt, zie ik er niet in.
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CLAUDE GELLÉE LE LORRAIN. ZONSONDERGANG IN EEN ZEEHAVEN.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

De overeenstemming, die hij ontdekt tusschen het dierlijke van dat honden- en die
menschgelaten, lijkt mij louter toeval. Ik geloof niet dat Murillo iets anders gewild
heeft dan een ‘aardig’ straattooneel weer te geven. En hij is volkomen geslaagd: de
menschen vinden het aardig. In hoogeren zin echter, als beantwoordend aan ons
verlangen naar schoonheid, is het n i e t s ; zelfs de oppervlakkige, uiterlijke schoonheid
ontbreekt eraan. Het is een werk van technische vaardigheid en zuivere waarneming,
maar zonder de geesteseigenschappen, die den g r o o t e n kunstenaar maken.
Iets gunstiger staat het met het Bloemenmeisje, waarvoor de kopiïsten elkaar
verdringen en sedert een eeuw elkaar verdrongen hebben. Al is de glimlach van dat
meisje vol gekunsteldheid, al is het geen beeld van innerlijke zielewarmte als
Rembrandt's ‘Meisje aan het Venster’, een zekere uiterlijke schoonheid valt er niet
aan te ontzeggen. Hier evenals in de Madonna's is ten minste een mooi arrangement
van kleuren, al hebben zij lang niet het rijk-pralende van Rubens of het diep-gloeiende
der oude Hollanders. De gelen en bruinen van lijfje en rok, met hun zachte,
harmonieuze overgangen, zijn van een warm en aangenaam stemmend schema. Dit
is een werk van schoonheid al raakt die schoonheid ons dieper wezen niet, al heeft
zij maar weinig uit te staan met de schoonheid, waarvan Rossetti zingt:
This is that Lady Beauty, in whose praise
Thy voice and hand shake still - long known to thee
By flying hair and fluttering hem - the beat
Following her daily of thy heart and feet,
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NICOLAS POUSSIN. DE VOEDING VAN JUPITER.

Foto William E. Gray, met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.
How passionately and irretrievably
In what fond flight, how many ways and days!

Behalve door Rigaud en zijn school, een wat pompeus portretschilder, is de Fransche
school der zeventiende eeuw hier vertegenwoordigd door een paar fijnkleurige,
coquette Watteaus en eenige voortreffelijke Claudes en Poussins.
Van Claude, den voornaamsten schilder van het zoogenaamde klassieke landschap,
van wie de National Gallery eenige nog grooter en waardevoller doeken bezit, een
vooral door Turner, die in menig tafereel met hem gewedijverd heeft, zeer bewonderd
meester, van Claude Gellée of Claude le Lorrain hangen hier een half dozijn
schilderijen, die ons een goed denkbeeld geven van de sfeer en den stijl van dezen
schilder.
Er hangt o.a. een ‘gouden Claude’: een zeegezicht met een groot schip aan den
linkerkant, met een klassiek bouwwerk en eenige boomen in den rechterhoek. Van
die boomen, als waarin Claude zich verlustigde, vol gratie in hun bouw en bladertooi.
A a n den hemel en o v e r de zee: het licht van de ondergaande zon. Een stuk van
de soort, die Ruskin den lof ontlokten: ‘hij heeft de zon aan den hemel gezet’.
Er hangt o.a. een ‘zilveren Claude’: een voorgrond met eenige figuren (Jakob met
Laban en zijn dochters); Uit het midden rijst een groep boomen. Links een heuvel,
waarop zich eenige gebouwen verheffen, rechts een watervlakte glanzend als een
spiegel. Over het geheel een serene rust.
Het is een vrouwelijke, soms wat weeke, artificieele schoonheid, die van Claude:
welk
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een tegenstelling vormt hij met den forschen, mannelijken Ruysdael. Een stille,
poëtische schoonheid is het, die van dezen Franschman, die bijna zijn geheele leven
in Rome doorbracht en sterk onder den invloed der tot nieuw bevruchtend leven
gewekte kunst van de oude Grieken en Romeinen stond. Een dichter blijkt hij, die
wat hij over de heerlijke architectuur van dat ver verleden uit boeken en monumenten
had leeren kennen, en wat hij daarvan nog in het Rome zijner dagen om zich heen
zag, met zijn liefde voor de natuur en het verbeeldingsleven zijner eigen, gevoelige
ziel wist te vereenigen tot composities van teeren, harmonischen, ietwat
sprookjesachtig-fëerieken bouw, vol gratievolle, vredig-stemmende bekoring.
Terwijl Claude hier wel eenige, waaronder zeer goede stukken heeft, maar toch
elders b.v. in de National Gallery met aanzienlijker doeken vertegenwoordigd is, kan
zijn tijdgenoot Nicholas Poussin, die evenals hij een groot deel van zijn leven in
Italië doorbracht en wiens werk sterker nog dan dat van Claude van den klassieken
geest doortrokken is, misschien nergens beter gekend worden dan in de Dulwich
Gallery. Er zijn hier niet minder dan zestien schilderijen, die men aan hem
toegeschreven heeft. De kunstkritiek van later jaren heeft aangetoond, dat het niet
alle echte Poussins zijn - enkele zijn thans aangeduid met de woorden ‘after Poussin’
- maar onder de schilderijen, waaromtrent geen twijfel bestaat, zijn toch eenige van
de voornaamste werken van den meester.
Zoo is er een ‘Adoration of the Magi’ waarin dit door de Florentijnen en Vlamingen
herhaaldelijk met veel praal en schittering behandeld onderwerp door Poussin in
meer gedempte kleuren, met een zekere strenge en scherpe pittigheid van lijnen en
vormen op het doek gebracht is. Wat ons in Poussin vooral aantrekt is het klare,
heldere, zuivere van zijn kleur en teekening. Deze classicus is een tegenvoeter van
Rembrandt en diens spel van licht en donker. En al is hij in expressioneel vermogen
niet vergelijkbaar met den grooten Hollander, zijn werk heeft toch iets zeer aparts
en eigens, hij is een kunstenaar van rang. De ‘Adoration of the Magi’ vertoont ons
echter bij veel moois ook sterk de zwakheden van den schilder. De Madonna en het
Kind zijn wat houterig, de standen en houdingen der haar hulde betuigende wijzen
en schaapherders doen ons aan als theatraal en bestudeerd: het natuurlijke ontbreekt.
De indruk, dien wij van het schilderij krijgen, is die van atelierwerk - atelierwerk,
het is waar, van een sober, ernstig en bekwaam kunstenaar, een man van kunde en
smaak, maar toch atelierwerk - en zulk een indruk is altijd doodend voor de ontroering.
Aan dit euvel lijden de meeste van zijn schilderijen - het zijn in het algemeen meer
détails, die wij er in bewonderen, dan het geheel. Het minst heeft mij dat akademische,
artificieele gehinderd in het schilderij: ‘The Nurture of Jupiter’. Vooral het tafereel
op den voorgrond heeft heel aantrekkelijke kwaliteiten: een sater houdt de horens
van de geit Amalthea vast, die den, in den schoot eener nimf liggenden, knaap Jupiter
zoogt. Dit tafereel is het telkens herbezien waard; het heeft prachtige partijen; het
maakt steeds weer den indruk van eerlijk gezien en met fijnen smaak behandeld
werk; vooral in de weergave van de nimf is, wat bevalligheid van lijn en wat nuance
en frischheid van kleur aangaat, een ongemeene lieflijkheid bereikt. Dit
heidensch-mythologische schijnt veel meer het terrein waarop Poussin's geest zich
met gemak en inzicht bewogen heeft dan het kristelijke. Niet warm of diep is zijn
kleur, maar van een koele, harmonieuze, dekoratieve schoonheid.
In de rest van het schilderij treft mij weer te veel het vlakke, onatmosferische; toch
heeft ook dit zijn eigenaardige deugden, zoo groot dat zij Ruskin in eene vergelijking
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van dit schilderij met de ‘Heilige Familie’ van Reynolds deden schrijven: ‘De
achtergrond van Sir Joshua's schilderij heeft door de volkomen verwaarloozing van
botanisch détail, elk atoom van ideëelen zin verloren en
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doet aan niets dan een ordinairen Engelschen bloemtuin denken. Die van Poussin,
waarin elk wijngaardblad met meesterlijke bekwaamheid en onvermoeibaren ijver
weergegeven is, vertoont niet alleen een boomgroep van de meest volmaakte
bevalligheid en schoonheid, maar eene, die in haar zuivere en eenvoudige waarheid
tot elke periode van het natuurleven behoort en daarmee deel uitmaakt van de
geschiedenis aller tijden’.
Van de Engelsche school is hier - een mooi landschapje van Richard Wilson, in den
geest van Claude Gellée, uitgezonderd - weinig anders dan portretkunst. Dit is
trouwens de kunst, waarin de groote Engelsche schilders van de 18de eeuw, Reynolds
en Gainsborough vooraan, het meest uitgemunt hebben. Het rijker wordend Engeland
dier dagen, het Engeland dat door den stoom en de machine zich voelde groeien in
bezit, beteekenis en kracht verlangde zich afgebeeld te zien in zijn mooie vrouwen
en voornaamste magistraatspersonen. Van Reynolds zijn hier een goed zelfportret,
eenige interessante schetsen, waaronder een lugubere ‘Death of Cardinal Beaufort’
- zeer expressief in den van doodsangst getuigenden kop van den stervende, een
kinderkopje: The Infant Samuel geheeten, sterk van kleur en in de gelaatsuitdrukking
van een geloovige aandacht, maar bovenal een repliek van een zijner meest beroemde
schilderijen: ‘Mrs. Siddons as the tragic Muse’ (bl. 103). Het origineel bevindt zich
in de collectie van den hertog van Westminster en het hier hangend schilderij is
klaarblijkelijk een kopie daarvan door een zijner leerlingen onder zijn toezicht
vervaardigd en waaraan Sir Joshua de laatste hand gelegd heeft. Het moet ten
achterstaan bij de oorspronkelijke schepping, maar heeft toch genoeg van de groote
qualiteiten daarvan behouden, om ons met genoegen in de aanschouwing ervan te
verdiepen. In een amberkleurig gewaad, waaruit de witte mouwen van het onderkleed
te voorschijn komen zit de groote tragédienne op een armstoel. Het gelaat, van een
vorstelijke, regelmatige schoonheid, gedekt door den lichtbruinen haartooi, komt
scherp uit tegen de donkere massa's van den achtergrond, waaruit een tweetal
gestalten, die gezegd worden het Medelijden en de Wroeging voor te stellen, maar
waaraan ook wel een andere beteekenis toegeschreven wordt, in nauwlijks
waarneembare, onzekere lijnen opdoemen. Het hoofd is opgeheven als luisterend
naar een verre, bezielende stem; houding en gelaat der tooneelspeelster vertolken de
inspiratie der kunst.
Het is het meest gelijkende portret van de ook door Gainsborough en anderen veel
geschilderde Sarah Siddons, die, toen Reynolds haar afbeeldde 27 jaar oud was en
in de volle ontwikkeling van haar machtig talent en ongemeene schoonheid stond.
Er is niet alleen een streven naar het verhevene in dit kunstwerk, er is ook een
bereiken in. Laat mij ter voorkoming van misverstand hier bijvoegen, dat dit verhevene
niet hierin ligt, dat de afgebeelde een mooie vrouw met aristocratische trekken is,
die kostbare kleederen draagt en de Muze der Tragedie voorstelt. Want nog
verhevener, o ja, veel verhevener, schijnt mij het povere oudje van Jozef Israëls dat
met een gelapten schoudermantel gedekt haar bevende handen uitstrekt over de laatste
vonken van een stervend vuur. Maar wat deze schilderijen met elkaar gemeen hebben
- dat van Reynolds niet zoo gevoelig en expressief als dat van Israëls - is een
aanvoelen van het groot en geheimzinnig Drama, dat het leven der Menschheid ons
te aanschouwen geeft in haar zoo moeizamen en zoo lichten gang; in haren gang,
zwaar van passie als een storm op zee en luchtiger van beweging toch, meer onvatbaar
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in die beweging, dan een zwaluw scherend over weiland en watervlak Zóó
voortschrijdend, als een heir van myriaden onkenbare grootheden, in een samenhang
van de meest teedere en wankelbare en toch volkomen vastheid, rusteloos en altijd
wisselend in het uiterlijk en verband van zijn eenheden en troepen en toch met een
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zekerheid, waarbij alle menschelijke zekerheid slechts schijn en schaduw is, zóó
voortschrijdend uit de Eeuwigheid van het Verleden naar de Eeuwigheid van de
Toekomst.
Een afspiegeling van dit dieper weten treft ons als het bizonder kenmerk van
Reynolds' schilderij. En het meest waardevol kenmerk. Maar ook in andere opzichten
is het een mooi kunstwerk: van een grandioze opvatting, een edele structuur, een
statieuze voordracht: een van de mooiste vrouwenportretten, die ooit geschilderd
werden.
Niet schitterend van kleur, van een wat monotoon kleurschema, maar in zijn gamma
van bruingele tinten van een rijke schakeering en zeer persoonlijk accent.
De portretten van Gainsborough hebben alle iets waaraan men direkt de hand van
den meester herkent, een zeer eigen stijl. Zoozeer is dit het geval dat het vermoeden
soms in ons oprijst, dat zij meer van Gainsborough dan van den zitter in zich hebben.
Er is iets teers in de expressie, iets verlangends en speurends in den blik, dat ze min
of meer op elkaar gelijken doet. Het is waar, dat hier veel leden van eenzelfde familie,
de Linley's van Bath, hangen en dat die gelijkenis zich dus ook in werkelijkheid
vertoond kan hebben. Maar zeker is dat in zijn uitdrukkingswijze het persoonlijke,
lyrische sterk op den voorgrond treedt. De behandeling is, in den eigenaardigen zin
van dezen meester, impressionistisch. Hij schijnt alle aandacht te willen saamtrekken
op het gelaat. De rest is min of meer vluchtig, in breede, maar in het algemeen rake,
halen en vegen behandeld. Ook het landschap op den achtergrond is niet meer dan
de schaduw van een landschap; de fijne, rijke details van de primitieven en de
prerafaelieten zijn hier volkomen afwezig. Het mist de schoonheid niet; in zijn breede
en soms stoute opvatting wekt het een aangenamen indruk; maar het is geen
schoonheid, die scherper toekijken veroorlooft. Hetzelfde geldt, in niet al te strikten
zin, van alle bijkomstigheden.
Maar toch een superieur en echt Engelsch schilder, deze Gainsborough. Zoo'n
schilderij als The sisters Linley is een lust voor het oog (bl. 105). De zusters Linley,
die eens Mrs. Sheridon en Mrs. Tucker zullen heeten, gevierde zangeressen worden,
en beide jong, als teringlijdsters, sterven zullen. Engelsch van onderwerp - dit tweetal
mooie jonge vrouwen, hier geschilderd in den eersten bloei der jeugd, fascineerend
in hun teere, spiritueele trekken, het roode blosje op de bleeke wangen, ietwat
porseleinachtig misschien. Engelsch van behandeling: breed en intellektueel, met
grootsche allure, meer dan intiem of gevoelig. Uiterst voornaam, van een bescheiden
praal is het, van een gedistingeerde, wereldsche schoonheid. Van een wereldsche,
maar geenszins vleeschelijke schoonheid als die eener Venus van Rubens. Er licht
een geestelijk verlangen uit deze oogen, door een Engelsch kriticus met de
onvertaalbare woorden ‘lovingly-liquid’ gekenmerkt; de gelaatskleur is van een
wonderbare zuiverheid en teerheid, de pose van een onbestudeerde natuurlijkheid
en bevalligheid, de kleedij van een weelde, waaraan alle ostentatie vreemd is. Het
geheel is een openbaring van élégance in den edelsten zin van dit woord.
Ja, Gainsborough moge ons niet de zielediepte van een da Vinci of Rembrandt
ontvouwen, hij is toch een groot schilder, een man van fijnen smaak en enorme
levenskracht, van een techniek die nimmer schijnt te aarzelen noch te falen, en met
een toets zoo raak en gemakkelijk als van een Frans Hals.
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Op het portretwerk van andere Engelsche schilders hier in te gaan valt buiten den
aard dezer beschouwingen; er is goed werk van Romney en Opie en Hoppner, maar
niet zoo representatief of van zulk een gehalte, dat wij er hier bij stilstaan mogen.
Een volgend maal over het beste gedeelte der verzameling: de Vlamingen en
Hollanders.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
XV. Hokŭsai's leerlingen en Sharaku.
Voor de vijftiende tentoonstelling (1 Februari - 1 Mei 1915) is een rijke stof
voorhanden, daar het aantal van Hokŭsai's leerlingen zeer groot en hun werk zeer
veelvuldig is. Het is merkwaardig, hoe het genie van dezen meester in twee zeer
verschillende richtingen zijn machtigen invloed heeft doen gelden. Zijn leerlingen
zelf zijn daardoor een beeld van zijn veelzijdig talent. Er ligt een wereld tusschen
het werk van hen, die te Yedo, in 's meesters eigen stad, in zijn voetstappen gingen,
en dat dergenen, die in 't verre Osaka zijn lessen dankbaar gedachten. De eersten
trachtten - en sommigen met groot succes - hem nabij te komen in fijnheid der
gestalten, en kozen zich voornamelijk zijn surimono's ten voorbeeld; de laatsten
ontleenden wilde kracht en bruisenden hartstocht aan zijn helden van weleer, om
hunne woeste tooneelscènes met een gloed van leven te bezielen. Toch staan zijn
leerlingen uit Yedo hem

NR

10. DE KALLIGRAAF ONO NO TōFU. SURIMONO VAN HOKKEI.

veel nader dan die uit Ōsaka, daar de eersten alleen de kunst huns meesters tot
uitgangspunt kozen, terwijl de Hokŭsai groep der Ōsaka school tevens in nauw
verband stond met de Utagawa's en hun voorloopers Shunshō en Shunyei. We hebben
vroeger, bij de bespreking der elfde tentoonstelling, reeds opgemerkt dat de Ōsaka
school beheerscht werd door de kunst van verschillende groote meesters: Shunshō
en diens leerlingen Shunyei en Toyokuni I, en tevens, wat een bepaalde groep betreft,
door Hokŭsai. Doch ook die laatste groep had veel aan de grootmeesters der
theaterschool te danken. Want het theater, het hoofdonderwerp van al de Osaka
schilders, was door Hokŭsai alleen in de eerste jaren van zijn langen werktijd, toen
hij nog door Shunshō als zijn leerling erkend werd, en zich Shunrō noemde,
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behandeld. Daarna had hij steeds andere banen bewandeld. Vandaar dat zijn leerlingen
te Ōsaka, met hun groote voorliefde
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voor het theater, zich ook nauw verbonden gevoelden met Yedo's beroemde
tooneelschilders. Niet alleen in hun kunst kwam dit gevoel sterk tot uiting, maar ook
in hunne schildersnamen. Het is bekend, dat leerlingen een deel van den naam huns
meesters plachten te verbinden met een ander woord, om aldus hun eigen
schildersnaam te vormen. Teneinde nu zoowel hun band met Shunshō c.s. als met
Hokusai aan te duiden, noemden zij zich S h u n k ō s a i H o k u s h ū , S h u n k ō s a i
(ofShumbaisai)H o k u y e i ,S h u n s h ō s a i H o k u j u ,S h u n s h ō s a i H o k u c h ō
etc.; ja, zij noemden zich zelfs somtijds kortweg S h u n s h ō of S h u n k ō . Zoo is,
behalve uit Hokusai's veelzijdigheid, ook uit het groote verschil van onderwerp de
enorme klove te verklaren, die we bij den eersten oogopslag ontwaren tusschen de
kunst zijner leerlingen te Yedo en te Ōsaka.

NR

17. MOEDERVREUGD. SURIMONO VAN HOKKEI.

Van de 87 prenten, ditmaal tentoongesteld, behooren nr 1-67 tot de Yedoschool,
nr 68-85 tot die te Ōsaka werkzaam, terwijl Sharaku, de tot geen bepaalde richting
behoorende schilder der beroemde acteurskoppen, met nr 86 en 87 de rij der
tooneelprenten sluit. Deze laatste is wel is waar geen leerling van Hokŭsai, maar we
kunnen zijn werk, wat onderwerp en stijl betreft, zeer wel naast dat der Ōsaka school
beschouwen.
Ya n a g a w a S h i g e n o b u (1786-1832) wordt door nr 1-6 vertegenwoordigd.
Wanneer we deze prenten bezien, blijkt het ons dat de bewering van Strange (Jap.
Colour prints, p. 62), als zou Hokŭsai's invloed alleen in Shigenobu's surimono's en
niet in zijn andere prenten te bemerken zijn, niet geheel opgaat. Hokŭsai's schoonzoon,
van wien de meester meer verdriet dan pleizier beleefde, moge door zijn later verblijf
te Ōsaka tot den stijl der Utagawa's zijn overgeheld, zijn Tōkaidō prentjes (nr 2 en
3) zijn als van Hokŭsai gecopieerd. Van de surimono's zijn nr 1 en 5 geheel in
Hokŭsai's stijl. De eerste is een fijn, lezend vrouwtje, de andere geeft een typisch
contrast tusschen een mooi opgetooide, met een opgeblazen visch als vreemde
hoofdbedekking voorziene jonge dame en een leelijken vent, dien men zonder zijne
twee zwaarden eerder voor een koelie dan voor een ridder zou houden. Hij brengt
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haar een brief in een lakdoos, maar de blik, dien zij op zijn gemeen, loerend gezicht
werpt, is verre van vriendelijk. De surimono nr 6 is geteekend Yanagawa Shigenobu
II, wat op werk van een leerling van hem wijst. Het is een jonge vrouw aan haar
toilet, meer aan de Utagawa's dan aan Hokŭsai herinnerend. Wat nr 4 betreft, die
beide vlinderdanseressen met haar bonte vleugels en
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lange, slepende gordelstrooken doen alleen wat het fantastische betreft aan Hokusai
denken, doch overigens hebben ze niets dat aan hem herinnert.
H o k k e i (1780-1857) was niet alleen een veel beter leerling, doch zelfs de beste
van allen. Hij schilderde bijna uitsluitend surimono's, en al de hier tentoongestelde
prenten van zijn hand (nr 7-20) zijn dan ook zulke gelegenheidsplaten, met gedichten
van anderen als bijschrift voorzien. Zij zijn zeer fijn van teekening en kleur, en
behooren tot het mooiste, op dat gebied voortgebracht.

NR

27. YORIMASA, DE DICHTER-KRIJGSMAN UIT DE TWAALFDE EEUW. SURIMONO VAN GAKUTEI.

Van oude tijden spreken nr 7-14. De beroemde dichters uit de negende eeuw, Ono
Komachi, een der Zes Genii van het Lied, is op nr 7 voorgesteld in een prachtig
gewaad, een wondervolle harmonie van kleuren, omringd door 't wit der
kersebloesems en beschenen door de groote, zilveren maan. Nr 8-10 behooren tot
een reeks van beroemde mannen van Oud-Japan. De dichter Teika, een hooge edelman
uit de 13de eeuw, zit in ceremonieele hofdracht met zijn inktdoos en de smalle, voor
korte gedichten geëigende papierstrook voor zich, als om straks zijn gedachten in
dichterlijken vorm te vereeuwigen. Het prachtige zwart van zijn overkleed wordt
door den rooden rand van 't ondergewaad smaakvol gebroken. Hōjō Tokimasa, de
eerste Regent van Kamakura, die zich in 1199, na Yoritomo's dood, van het bewind
meester maakte, ontvangt van een Chineeschen knaap, die, door lichtglans omgeven,
hem als bode eener godheid drie drakenschubben brengt, in eerbiedige vereering dit
geschenk, dat voortaan het wapen van zijn machtig Huis zal vormen. Ook hij is in
vol ambtsgewaad, en zijn geheele gelaat verraadt den man, die voor niets terugdeinsde
om zijn doel, de glorie van zijn geslacht, te bereiken (nr 9). Geheel anders is de
volgende figuur, Ono no Tōfu, de befaamde kalligraaf uit de 10de eeuw. Kalligraphie
staat voor China en Japan even hoog als de schilderkunst, wat bij den vorm van hun
schrift begrijpelijk is. De lentewind waait zijn kleed op en speelt met de dunne takjes
van een treurwilg, die heen en weer zweven boven een snelvlietend beekje. Een
kikker springt uit het water ernaar op, onvermoeid en altijd weer te vergeefs happend
naar de plagend ontsnappende blaadjes. Een beeld van menschelijk streven naar het
onbereikbare (nr 10). Dan komt Ariwara no Narihira, de dichter en schilder uit de
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9de eeuw, wiens romantische liefdesavonturen hem als den held der Ise monogatari,
een beroemden roman uit het begin der 10de eeuw, deden beschouwen. Door dichters
bezongen en door schilders
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afgebeeld, is hij een overbekende figuur. We zien hem hier, als meestal, te paard,
door zijn wapendienaar begeleid, en in bewondering starend naar den met sneeuw
getooiden Fuji berg (nr 11).

NR 30. HOMMA SUKETADA, EEN DER
GAKUTEI.

24 VOORBEELDEN VAN OUDERLIEFDE IN JAPAN, SURIMONO VAN

Op nr 12 zien we een godheid een wilden dans uitvoeren op de muziek der door
hem zelf bespeelde fluit. Het is de vijfde van een reeks prenten, die de mythe van
het schuilgaan der Zonnegodin in het rotshol voorstelt. Muziek en dans der in het
duister gehulde goden lokken haar uit haar schuilplaats voor den dag. Gouden wolken
omzweven den dansenden god, en een roode banier verhoogt nog de warmte en den
gloed van het kleurenspel. Zachter en lichter getint zijn nr 13 en 14. Het eerste geeft
ons Koning Muh, een keizer der Cheu dynastie, die in de 10de eeuw vóór Christus
in China heerschte. Naast hem staat een zijner acht beroemde paarden, waaraan deze
reeks is gewijd. De figuur des keizers is heel wat beter dan die van 't paard, dat er
als een vrij armzalige knol uitziet. Als vele andere schilders der Ukiyo-e had Hokkei
blijkbaar geen helder begrip van een edel ros. Wat zij voor oogen hadden was dan
ook in den regel niet veel zaaks. Op nr 14 bestijgt een Chinees, met in den wind
fladderend gewaad, de hooge, door witte wolken omgeven trap naar het Paleis der
Maan, gelegen op de groote zilveren maneschijf. Aan den ingang treedt de godin der
maan hem tegemoet.
Met nr 15-20 komen we weer op aarde terug, en wel in 't gewone, dagelijksche
leven. Daar is de courtisane met haar pijpje, op een zacht rustbed gezeten, terwijl
een heerlijk maal met het onmisbare rijstwijnketeltje op kleine tafeltjes gereed staat
(nr 15). Nr 16 is één van de reeks der vijf metalen (goud, zilver, koper, ijzer en tin);
een jonge vrouw offert hier twee tinnen rijstwijnkruikjes aan Benten, de godin der
Muziek en des Rijkdoms. Haar van zilver glinsterenden gordelstrik steekt glanzend
af tegen haar zwart gewaad. Op nr 17 zien we een jonge moeder, die haar stevigen
knaap een warme kimono aan 't naakte lijf wil trekken, maar de kleine dikkert tracht
weg te loopen en weert zich uit alle macht. Dan komt (nr 18) een wonderlijke kat,
die op een Chineesch hondje gelijkt, de gelukkige veroveraarster van een groote
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moot visch, die zij triomphantelijk in den bek draagt, met scheeven kop en 't miniatuur
staartje in de lucht. Nr 19 geeft een stilleven: een prachtigen helm, waarnaast een
paar dubbele kersebloesems liggen, te samen een fijn geheel vormend. Geheel anders
van tint is nr 20, waarop men pelgrims langs de rivier der zes dorpen, d.i. de
Tamagawa, ziet varen naar
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Enoshima, het heilige eiland der godin Benten. De schuit is vol, want ook een paard
en een draagstoel hebben er plaats in gevonden. De avondzon kleurt de nevels op
den voorgrond rood, maar uit de grijze lucht daalt toch de regen in rechte, dunne
straaltjes op de breede hoeden der reizigers neer.

NR

42. LENTEBLOEI. SURIMONO VAN SHINSAI.

G a k u t e i , die eveneens in de eerste helft der 19de eeuw werkte, was een even
groot surimono-schilder als Hokkei. Het museum bezit een groot aantal van die
prenten van zijn hand, en als een keuze daaruit zijn nr 21-39 tentoongesteld. Evenals
Hokkei maakte hij geheele reeksen dezer surimono's. Zoo behooren 21-23 tot de
reeks van ‘Vier en twintig veldheeren, door Katsushika’. Hij gebruikte dus den naam
van zijn leermeester, een bewijs dat hij bij dezen in hooge gunst stond. Ook teekende
hij zich Taikō, Shinkadō en Harunobu II, uit welken laatsten naam zijn groote
vereering blijkt voor Harunobu's fijne kunst. Niet alleen als schilder, maar ook als
schrijver en dichter, onder weer andere namen, stond hij goed aangeschreven. De
bovenvermelde reeks der 24 prenten geeft beroemde veldheeren uit Japan's aan
oorlogen zoo rijke geschiedenis. Een andere reeks, waarvan nr 24 en 25 deel uitmaken,
geeft niet alleen helden, maar ook dichters, zooals b.v. Ono Komachi, de
bovengenoemde dichteres, hen telkens voorstellend bij bloeiende kerseboomen.
Zoowel deze reeks als de volgende, waarvan nr 26 een voorbeeld is, voeren weder
den naam Katsushika in den titel, terwijl ze Gakutei's onderteekening dragen. De
prenten der laatste groep vertoonen schilderijen, waarop, scherp afstekend tegen een
gouden achtergrond, de fijne figuur van één der beroemde vrouwen uit de oudheid
wordt weergegeven. Zoo zien we op nr 26 een hofdame uit de 12de eeuw, befaamd
om haar muzikaal talent, met hare horizontale harp (koto) naast zich.
‘Zes genii van 't lied, behoorend tot de krijgersklasse’ worden vereeuwigd door
de daarop volgende reeks, door nr 27 vertegenwoordigd. In volle wapenrusting,
schitterend van goud en zilver, zit daar, trotsch en gebiedend, Yorimasa, de
dichter-krijgsman uit de twaalfde eeuw. Met deze en dergelijke prenten is de
surimonokunst wel tot de hoogste volmaking opgevoerd. Daar is een groote weelde
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van kleuren en toch zonder bontheid, er is vaste strakheid van lijn en toch zonder
hardheid. Hier is een leerling die den meester overtreft!
Nr 28-31, uit de reeks der ‘Vierentwintig ouderlievenden van Japan’, geven het
beeld van hen die uitblonken in de hoogste deugd naar Confucianistische begrippen:
de liefde, toewijding en gehoorzaamheid van kinderen aan hunne ouders. Naar
analogie der 24
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Chineesche ouderlievenden heeft de schilder, uit Japan's oude literatuur puttend en
er telkens naar verwijzend, in 24 prenten die deugd verheerlijkt. Van den keizer (nr
29) tot den eenvoudigen boer (nr 31), in alle lagen der maatschappij trad zij te
voorschijn, een hechten grondslag vormend van het familieleven. De adellijke
jonkvrouw (nr 28), de keizer zelf, de krijgsman (nr 30) en de boer, zij allen betrachtten
die eerste der plichten met voorbeeldige toewijding.

NR 73. DE TOONEELSPELER ARASHI KITSUSABURō IN DE ROL VAN YORIMASA, HEER VAN HYōGO (VGL.
NR 27). PRENT VAN HOKUSHū.

Een prachtig staaltje van Gakutei's meesterschap is nr 32, het wonderfijne beeld
eener courtisane, wier harmonieus gewaad niets heeft van die bonte overlading, zoo
vaak bij dergelijke figuren der Ukiyo-e school waargenomen. Ook deze prent behoort
tot een reeks, wier titel deze courtisanes vergelijkt bij de rij van onsterfelijke genii,
door een overoud Taoistisch boek in China verheerlijkt.
Nr 33-39 vertoonen jonge vrouwen uit het moderne leven. Sommigen bieden,
eerbiedig neergezeten, sierlijke lakdoozen aan, welker vorm ons leert dat zij een brief
bevatten (nr 33), of een inktsteen met schrijfpenseelen (nr 34). Anderen nemen een
boek ter hand (nr 35), of zitten aan een laag schrijftafeltje met strooken
gedichtenpapier voor zich, gereed om hare indrukken in een kort gedicht weer te
geven (nr 36 en 37). De muziek beoefenen die op nr 38 en 39, van wie de eerste op
de gitaar tokkelt en de tweede de fluit bespeelt. De vijf eersten zitten binnenskamers,
met een gouden achtergrond, de beide laatsten buiten, terwijl achter haar het bij
picnics der voorname wereld gebruikelijke, sierlijke doek gespannen is.
S h i n s a i , een andere leerling van Hokusai, die evenals Hokkei en Gakutei in de
eerste helft der 19de eeuw werkte en bijna uitsluitend surimono's schilderde, was
wel talentvol, maar toch was zijn werk wat minder fijn dan dat zijner beide
medeleerlingen. Dit neemt echter niet weg, dat nr 40-52, alle prenten van zijn hand,
met eere onder de producten dezer school mogen genoemd worden.
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Op de veranda van een aanzienlijk huis, in een grooten tuin aan een kronkelende
beek gelegen, zitten drie hofdames, als in oude tijden met loshangend haar en wijde
gewaden, en de twee zwarte stippen als teeken van haren adelsrang op het voorhoofd.
De wijd opengeschoven deuren doen de lentelucht binnenstroomen, en de heerlijke
lentewind wordt boven in de goudgerande wolken in gedichten bezongen (nr 40).
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Ook op de volgende prent zien we oude hofkostuums, door nog zeer jonge edelen
gedragen, terwijl ook hier de kleine wilgeblaadjes en de gedichten de lente
verkondigen. Nr 42-45 doen ons jonge vrouwen zien, mooi opgetooid, wandelend
onder den bloesem der kerseboomen (nr 42), of binnenskamers gezeten bij 't
voorbereiden der theeceremonie (nr 43), of bij het toilet of de lectuur (nr 44 en 45).
De beide laatste prenten behooren tot een reeks der vijf kleuren, waarvan het rood
door 't kleed der eerste en het zwart door het verlakte boekenkastje der tweede vrouw
wordt vertegenwoordigd.
Stillevens, een geliefkoosd onderwerp der surimonoschilders, vindt men op nr
46-50. In fijne kleuren worden huisraad, kleedingstukken, lakdoozen etc.
bijeengeschikt tot een harmonisch geheel. Op nr 46 zijn een trommel, een armkussen,
een bloemvaas en boeken in een eigenaardig rollend kastje gezet, terwijl nr 47
ceremonieele kappen, een waaier, een toiletdoos etc. vertoont. Op de volgende prent,
waar een porceleinen etensdoos, een kan en zes kopjes (met de zes genii van het lied
erop) aan den inwendigen mensch herinneren, wordt het materieele door een tak
pruimebloesem met de poëzie verbonden. Trouwens deze laatste doet zich op al de
prenten gelden in tallooze gedichten, bevallig zwevend in zwierige golving boven
het voorgestelde. Bloeiende takken liggen ook naast de lakdoos op nr 49, en in de
briefdoos op nr 50, waar het deksel van de mooie schrijfdoos, die er naast staat, aan
Kōrin herinnert. De maan duikt op van achter de wolken, drijvend boven een woelige
zee. Op den rand der doos is een fijn ornament van gouden sparreboomen met grillige,
bochtige stammen. Een aardig waterfleschje voor 't bevochtigen van den inktsteen
geeft door zijn paarse kleur een levendigen tint aan de geheele groep.

NR

74. DE TOONEELSPELER NAKAMURA UTAEMON IN ROL, DOOR HOKUSHū.

Hoe Shinsai soms trachtte zijn meester na te volgen in humoristische tafereelen
blijkt uit nr 51, waar een groepje uitgelaten dansers zich met dwaze sprongen op de
smalle dijkjes tusschen de rijstvelden beweegt, slaand op handtrommels en wuivend
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met waaiers. Het is een lentefeest, waarbij de Shintōgoden blijkbaar over den
toekomstigen oogst werden geraadpleegd, en met extatische dansen geëerd. Over
het wijde landschap hangen witte nevels, en op de rijstvelden gelijken de gebukte
werkers met hunne groote ronde hoeden op groepjes paddestoelen. Op den achtergrond
liggen aardige boerenhuizen met hooge, overhangende stroodaken. Ook nr 52 geeft
een lentegezicht, met de fijne takjes van een bloeienden pruimeboom in den tuin van
een landhuisje.
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Te i s a i H o k u b a (1770-1844) was een zeer talentvol leerling van Hokŭsai. Ook
hij muntte uit in het schilderen van surimono's, waarvan we hier een viertal geven
(nr 54-57). Doch ook humoristische tooneeltjes in Hokŭsai's stijl vielen in zijn smaak,
zooals we zien op nr 53. Daar heeft blijkbaar een heftige woordenwisseling plaats
tusschen een Buddhistischen priester, die druk met zijn waaier zwaait, en twee
courtisanes. Een der beide dames zat in haar draagstoel te lezen, maar is nu in gesprek
met den kaalhoofdigen monnik. Van de surimono's zien we op nr 54 en 55
voorstellingen van gemaskerde spelers, als demon of als oud bergbewoner optredend.
Op de eerste plaat houdt de andere speler den demon als om genade smeekend een
rozenkrans voor, met het doel hem daardoor af te weren. Aan courtisanes zijn nr 56
en 57 gewijd, beide zeer fijne prenten, die den schilder op één lijn plaatsen met
Gakutei en Hokkei.

NR

81. DE TOONEELSPELER ICHIKAWA EBIJūRō IN ROL, DOOR HOKUCHō.

Nr 58-63 geven uitstekend werk van allerlei andere leerlingen van Hokusai, die
vermoedelijk allen te Yedo werkten, zooals Hoku-itsu, Hokuga, Ekibō, Bammu,
Tōsai en Chinnen, op wier surimono's men 's meesters humor of de fijnheid zijner
vrouwefiguren terugvindt. De geluksgod Daikoku, zwoegend onder een reusachtigen
mandragorawortel (de ginseng der Chineezen, waaraan om zijn eenigszins op een
menschelijke figuur gelijkend voorkomen veel geneeskracht wordt toegeschreven)
(nr 58 en 59), het contrast tusschen een plompen, ruigen dikkert en een slanke, blanke
jonge dame (nr 60), een heel fijn vrouwtje, tegen een massieve tempelzuil geleund
(nr 61), een rookende courtisane bij haar vogelkooitje (nr 62), en een nieuwjaarsdanser
in vol ornaat, die de booze geesten wegdanst (nr 63) - zij allen toonen door
kleurenharmonie, humoristisch realisme of fijnheid van lijn den grooten invloed,
door Hokŭsai's genie op zoovelen uitgeoefend.
H o k u j u , hoewel door Strange onder de Ōsaka schilders vermeld, toont in zijn
werk niet de minste verwantschap met die school. Integendeel, zijn surimono nr 64,
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een nieuwjaarszangeres, die met de driesnarige gitaar langs de huizen trekt, toont
nauw verband met Hokusai's bovengenoemde leerlingen uit Yedo. Wel is het vreemd,
hem in zijn drie volgende prenten (nr 65-67) als landschapschilder in half
Europeeschen trant werkzaam te zien. Het zijn alle drie riviergezichten te Yedo, ook
een aan-
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wijzing dat hij daar woonde of althans langeren tijd verblijf hield. Bij geen enkelen
Ukiyo-e schilder hebben we nog een dergelijke navolging der Europeesche perspectief
en vooral een dergelijke plastische behandeling der wolken gevonden. Die dikke
massa's doen ons op een Japansche prent al heel wonderlijk aan.

NR

87. TOONEELSPELER IN ROL, DOOR SHARAKU.

De boven besproken Hokusai groep der Ōsaka school vangt met H o k u s h ū aan
(nr 68-75). Deze teekent zich Shunkōsai Hokushū, om ook zijn verwantschap met
Shunshō en diens leerlingen te doen kennen. Trouwens zijn werk spreekt daar ook
sterk van. Het zijn prachtige prenten, vol kracht en leven, rijk van kleur en toch niet
bont. Onder de tooneelspelers, telkens in verschillende rollen afgebeeld, zien we
allerlei welbekende namen, die dan ook herhaaldelijk terugkeeren. Nakamura Utaemon
en Ichikawa Ebijūrō b.v. worden telkens weer tot onderwerp gekozen, als bewijs der
hooge gunst, waarin zij bij de schilders en bij het publiek stonden. Wanneer we de
eigenaardige tooneelspelersgezichten nauwkeurig bekijken, zien we dat het inderdaad
portretkoppen zijn, hoezeer ook verwrongen voor het tooneel. Zooals we vroeger,
bij een vorige tentoonstelling, Matsumoto's typischen Mephistokop telkens weer
zagen opduiken, zoo herkennen we hier de beide bovengenoemde acteurs slag op
slag. Merkwaardig is nr 74, een groote kop, die ons aan Sharaku doet denken. Strijd
en hartstocht vieren hoogtij op het oude Japansche tooneel, en dus ook op de prenten
die het in beeld brengen. De gloed der gestalten is in harmonie met den gloed der
kleuren, en uit de vereeniging van Shunshō's en Hokŭsai's kunst is iets zeer goeds
geboren.
H o k u y e i (nr 76-80) gaf ook enkel tooneelspelers in rol, en wel geheel in
denzelfden stijl als Hokushū. Hij bewonderde blijkbaar zeer het spel van Arashi
Rikwan, die telkens door hem wordt afgebeeld. Woeste gevechtstooneelen zijn
natuurlijk ook op zijn prenten aan de orde van den dag. Zijn kleuren zijn feller dan
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die van Hokushū, en hij vervalt soms tot bontheid, door zijn talentvollen tijdgenoot
vermeden.
H o k u c h ō , eveneens te Ōsaka werkzaam, schilderde in denzelfden geest als
Hokushū en Hokuyei (nr 81-85). Deze meesters maakten veel twee- en drievoudige
prenten, waarop meestal twee of drie tooneelspelers in volle actie te zien waren. Een
nachtelijk gevecht van meerderen geeft nr 83, en op nr 84 omklemt een bij 't
spinnewiel gezeten vrouw (de schim van een doode) het zwaard van een edelman,
als om hem tegen te houden.
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S h a r a k u (nr 86-87), hoewel geen leerling van Hokusai, wordt hier vermeld als
schilder van beroemde acteurskoppen, waarvan nr 86 een goed voorbeeld is. Van
zijn ten voeten uit weergegeven tooneelspelers is nr 87 een staaltje; daarin herkennen
we duidelijk Shunshō's invloed. Doch vooral zijn koppen, of liever borstbeelden,
zijn buitengewoon, zoowel door de karakteristieke uitdrukking der trekken als door
de vastheid der lijnen en de gedempte fijnheid der kleuren. Onafhankelijk van een
bepaalde school, neemt deze meester een zeer bijzondere plaats in onder de
theaterschilders der Ukiyo-e. Hij werkte slechts kort (ongeveer van 1787-1795, vgl.
Kurth's uitgebreide monographie over hem), maar bracht in dien korten tijd veel
schoons tot stand.

NR

4. DANSERESSEN IN VLINDERVORM, DOOR YANAGAWA SHINGENOBU.
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Het landseigene in de Belgische bouwkunst
door dr. Jan Kalf.
(Slot).
Het schijnt wel, dat in Mechelen de renaissance het eerst beteekenis heeft gekregen.
Ik wees al op het ornament aan het vischkoopers-gildehuis van 1519. Maar twee jaar
vroeger was daar het paleisje voor Margaretha van Oostenrijk gebouwd (afb. 16),
dat een staal is van zuivere renaissance-bouwkunst in den Franschen, naar François
I genoemden trant. Rombout Keldermans heeft er aan medegewerkt, doch dat van
de renaissance-gevels niet hij de ontwerper kan zijn geweest, bewijst zijn gildehuis,
dat immers nog geheel gothisch is van opzet, al tooide hij het met

AFB.

16. PALEIS VAN MARGARETHA VAN OOSTENRIJK TE MECHELEN.

renaissance-versieringen. Keldermans' hand valt eer te herkennen in de gothische
allure der overige gevels van het gebouw - het front, dat onze afbeelding 16 te zien
geeft, is blijkbaar van zijn medewerker Guyot de Beaugrant, geboortig uit het Fransche
graafschap Bresse, en vermoedelijk naar Mechelen ontboden door Margaretha, die
aan het Fransche hof was opgevoed. Ook hij was een beeldhouwer, en het onderscheid
tusschen Franschen en Belgischen geest in de bouwkunst spreekt daarom heel
duidelijk uit dit werk, waarbij aan de sculptuur een zoo bescheiden
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AFB.

17. BINNENPLEIN VAN HET BISSCHOPPELIJK PALEIS TE LUIK.

rol werd toebedeeld. Het treft ons dan ook vooral om de ingetogenheid van zijn
houding - en wij begrijpen dat die in Brabant geen gereede bewondering vond.
Vijftien jaar later, van 1530-1534, werd in Mechelen door Jan Borremans uit
Brussel een ander huis gebouwd, dat een meer landseigene opvatting van de
renaissance te zien geeft, het huis met den goed Nederlandschen naam ‘In den grooten
Zalm’. Hier vinden wij, naar Italiaanschen trant, aan de drie verdiepingen, naar boven
klimmend, achtereenvolgens een Dorische, Ionische en Korinthische orde toegepast,
en boven ieder daarvan een hoofdgestel. Maar de bouwmeester uit het land van de
laat-gothiek kon het zonder bogen toch niet stellen, en sloeg daarom ontlastingsbogen
- zonderlingerwijze - onder de architraven van het gelijkstraatsch en de eerste
verdieping. Heel de indeeling van den gevel herinnert trouwens sterk aan een
gothische constructie, de stijlen en dwarsregels van het houten huis. En het fries in
het bovenste hoofdgestel is naar voren gebogen als de overhuiving van een houten
kerkbank, zoodat Lübke zelfs, niet zonder reden, de opmerking kon maken, dat deze
gevel aan het Dordrechtsche choorgestoelte denken doet. Aan zijn slanke
verhoudingen en sierlijke ornamentatie dankt de gevel toch een ongemeene
bekoorlijkheid en de latere wijzigingen aan den top hebben die er niet aan kunnen
ontnemen.
Een dergelijk weifelen tusschen twee gedachten, als wij hier bij de intrede der
renaissance in Mechelen constateerden, blijkt ook waar elders in België de nieuwe
kunst wordt ingehaald.
De twee groote en grootsche binnenpleinen (1526-1532) van het bisschoppelijk
paleis te
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AFB.

18. SCHOORSTEEN IN DE GERECHTZAAL VAN HET VRIJE TE BRUGGE.

Luik (afb. 17) zijn door gevels omringd, nog even gothisch van behandeling als de
netgewelven der galerij, die hunnen onderbouw vormt. Maar de zuilen, welke gevels
en overkluizing dragen, toonen een heel anderen geest: zij hebben den Italiaanschen
kandelabervorm en hun schacht is versierd met ietwat plomp vertolkte
acanthusbladeren.
In Brugge worden wij aan Mechelen herinnerd. De renaissance uitte zich hier het
eerst in den monumentalen schoorsteen met aansluitende wandbekleeding (afb. 18),
van 1529 tot 1533 in de gerechtszaal van het Vrije gebouwd. Mij dunkt, er is ook
hier een tegenspraak tusschen den bij alle verfijning toch soberen onderbouw, en de
al te drukke versiering van den schoorsteenboezem en de wandbetimmering. Het
ontwerp werd gemaakt door den schilder Lancelot Blondeel, in wiens overige werk
dergelijke overlading teruggevonden wordt. De uitvoering van den onderbouw, in
zwart marmer uit Dinant en in albast, was opgedragen aan Guyot de Beaugrant, dien
wij in Mechelen reeds bezig zagen, en ongetwijfeld is het zijn fijner Fransche geest,
die de Vlaamsche uitbundigheid te matigen wist. Voor de in hout gestoken bovenhelft
maakte hij alleen de groote statuen, overigens werd die uitgevoerd door Brugsche
beeldhouwers, Herman en Willem Glosencamp en Rogier de Smeth.
Geheel in den geest van het Mechelsche huis de Zalm is de tweede Brugsche
renaissance-schepping, de ‘Oude Griffie’ (kanselarij van het raadhuis), gebouwd van
1533 tot 1537 (afb. 4). De gevel is sterk gerestaureerd, al het beeldhouwwerk
vernieuwd, maar de oude vormen schijnen toch wel bewaard te zijn; alleen voor de
topversieringen: de hogels op de gevelkanten, de beelden en de reliefs, is
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dit niet zeker. Ook dit gebouw ontwierp een schilder, Jean Wallot, met de hulp van
beeldhouwers als Simon Pieters en Christiaan Sixdeniers. De bouw is van beter
begrip dan die in Mechelen, nu de hoofdgestellen niet op bogen, doch onmiddellijk
op de kapiteelen dragen, maar wat ook hier ontbreekt is de klassieke rust.

AFB.

19. STADHUIS TE ANTWERPEN.

Het heeft tot in de tweede helft der zestiende eeuw geduurd, vóór een Belgisch
bouwmeester er in geslaagd was die te begrijpen, vóór de uitheemsche kunst den
Vlaming zóó in 't bloed zat, dat hij een wezenlijk monumentaal gebouw vermocht
te stichten, waarin het vreemde landseigen geworden is. Het was ook nu een
beeldhouwer, die dit volbracht, Cornelis de Vriendt, toen hij van 1561-1565 het
Antwerpsche raadhuis bouwde (afb. 19).
Het loont de moeite na te gaan hoe innig hier de van elders ontleende vormen
vereenigd zijn met het in de nationale overlevering voor goed bezonken wezen van
een Belgisch raadhuis. Ook dit gebouw is een breede hal, en het accent, dat daarbij,
van ouds, een toren op het midden placht te drukken, is ook hier behouden, al kwam
nu een avant-corps met steilen geveltop op de plaats van den belfroot. Zelfs de zware
schaduw op den voet van het stadhuis wist De Vriendt ook hier te leggen door een
rij van bogen in den rustieken onderbouw, en al had hij, om het ruimteverlies, bezwaar
tegen de steile, gothische bekapping, hij wist de grootscheepsche houding, die het
kloeke dak aan een gebouw te geven heeft, naar waarde te schatten en spaarde daarom
onder de gootlijn een loggia uit, waardoor de importantie van het dak belangrijk
wordt vermeerderd.
Toch is het vooral de nadruk, welken deze donkere partij op de horizontale lijn
legt,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

125
die aan de open galerij haar grootste beteekenis geeft; zij vormt met de strak
doorgetrokken hoofdgestellen, het bindend element, dat den gevel, hoewel toch sterk
onderverdeeld door de boven elkander gestelde pilasters, krachtig aaneensnoert.
Er zou zelfs voor een overheerschen van de waterpaslijn gevaar bestaan, wanneer
de middenpartij (afb. 20) niet prachtig het evenwicht herstelde. Hier domineert de
stijgende lijn, niet alleen door den spitsen gevel en de vermeerdering der pilasters,
maar ook door het mede omhoog groeien van het schaduwdonker der loggia, in een
trits van nissen, driehoeksgewijs in den top geplaatst. Dit overgangsmotief is waarlijk
een voortreffelijke vondst, terwille waarvan men den beeldhouwer gaarne vergeeft,
dat hij met de zuiver sculpturale flankeering der bovenste geledingen van den
gevelhals het wandsysteem der renaissance verliet en de plastische
architectuur-opvatting van de barok voorspelde.

AFB.

20. MIDDENRISALIET VAN HET STADHUIS TE ANTWERPEN.

Hoe lief juist dit motief hem was, blijkt wel daaruit, dat hij aan het Schippershuis
in Antwerpen het nog eens herhaalde. Het was dan ook ongetwijfeld wat den zwierigen
Vlaming het meest kon boeien in zijn werk - dat in België haast geen navolging vond,
maar in Holland school zou maken. Het in 1809 verwoeste stadhuis van Vlissingen,
door Paulus Moreelse, was een verkleinde copie van het Antwerpsche, ja zelfs het
mede door den Delftenaar Maarten Arens gebouwde raadhuis van Emden toont er
den invloed van, en zoowel De Keyser als Post en Vingboons geven blijk het met
vrucht te hebben bekeken.
Nog heden kan de Belgische kunstkritiek geen vrede hebben met de voorname
rust van dit grootsch gebouw. ‘L'ornementation seule’ - zegt Hymans - ‘relève un
peu la monotonie de cet ensemble’, en hij ergerde zich vooral aan het ontbreken van
een monumentalen hoofdingang en stoep. Wij herkenden juist hierin
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den Vlaamschen aard van den bouwmeester, die de raadhuistraditie van zijn land
niet los kon laten, en wij vragen ons ook af, of een onderbreking den stoeren
onderbouw niet zeer zou hebben geschaad. Men voelt het echter: de renaissance kon
voor de Belgische bouwkunst niet meer dan een tusschenspel beteekenen, de toekomst
was aan de barok.

AFB.

21. TOREN DER VOORMALIGE JEZUïETENKERK TE ANTWERPEN.

Van alle stijlen in de bouwkunst is de barok het meest aan de sculptuur verwant;
men zou haar een architectuur-geworden beeldhouwkunst kunnen noemen. Wanneer
zij kerken heeft te bouwen, tracht zij zooveel mogelijk zich los te maken van den
overgeleverden meerbeukigen aanleg, ééne overzichtelijke ruimte te stichten, de
illusie te wekken van een zaal, die uitgehold zou zijn in een reusachtigen steenklomp.
Zij werkt plastisch, van-binnen-uit, en beschouwt het uitwendig als een nieuwe
opdracht tot massale vormengeving, waarbij zij, voor een op zichzelf bevredigende
oplossing, van veruiterlijking van het inwendig gaarne afziet. Voor den barokken
architect bestaan geen wanden als zelfstandige begrenzingen, als blijkbare onderdeelen
eener samenstelling, hij ziet alleen het door de wanden gevormde lichaam, als een
uitholling weer, nu van de ruimte. Michelangelo's opvatting van de sculptuur - niet
als een toevoegen, gelijk bij het boetseeren veelal geschiedt, maar als een afnemen,
gelijk de beeldhouwer doet, als hij van een steenblok de stukken wegkapt, die den
vorm bedekken, welken hij blootlegt - gaf het program aan den bouwmeester der
barok.
Het is een kunst dus, waaraan de beeldhouwende Belg zich na verwant moest
voelen, maar zij eischte van hem toch ook het volledig loslaten van een met de gothiek
in hem vastgegroeide traditie: de met de renaissance nog bestaanbare beschouwing
van de architectuur als de samenvoeging van klaarblijkelijk onderscheiden deelen.
Zoo wordt het opmerkelijk verschijnsel verklaard, dat de Belgische bouwmeesters
hartstochtelijk de barok hebben liefgehad en toch nimmer haar geheel bezeten.
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Twee schilders zijn het geweest, Francquart en Rubens, die de barok naar België
brachten. Zij waren allebei in de eerste jaren van de zeventiende eeuw in Italië, en
hoezeer zij daar juist door de barok-architectuur zijn getroffen, deed Rubens blijken
door zijne teekeningen naar Genueesche paleizen (uitgegeven in 1622) en Francquart,
die ook architect was, vooral door zijn bouwwerken.
Hoewel Rubens ook enkele gebouwen heeft ontworpen - de Scheldepoort te
Antwerpen o.a. -, heeft hij toch niet in de eerste plaats door architectonische
voorbeelden,
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maar vooral door zijn woord en persoonlijken invloed, de overneming der barok
bevorderd. In de voorrede van zijn plaatwerk durfde hij ronduit zijn blijdschap er
over uiten, dat ‘de barbaarsche kunst van den gothischen bouwmeester’ nu was
verdwenen en ‘kennis van de schoone architectonische symmetrie der
Grieksch-Romeinsche oudheid’ meer en meer gemeengoed werd. In 1608 was hij
uit Italië in Antwerpen terug, en dat de nieuwe kerk, welke de Jezuieten - onder wie
hij goede vrienden had - in 1615 daar begonnen te bouwen, ontworpen is in den geest
der barok, zal wel mede aan zijnen raad te danken zijn, al nam hij in het eigenlijke
ontwerpen van de plannen geen aandeel. Twee Jezuieten, Pater Aguilon en Broeder
Pieter Huyssens waren de bouwmeesters.

AFB.

22. ST. WALBURGAKERK TE BRUGGE.

De kerk, die in 1718 grootendeels is uitgebrand, maar in hoofdzaak volgens haar
oorspronkelijke inrichting herbouwd, heeft een driebeukigen aanleg: een breed
middenschip, geflankeerd door smaller, doch even hooge, zijbeuken met galerijen.
Zij is met drie zadeldaken gedekt. De voorgevel houdt met deze schikking geen
rekening, want zij toont in verticalen zin een vijfdeeligen aanleg en de horizontale
indeeling sluit zich evenmin aan bij het inwendig. Daar de kerk aan beide zijden is
ingebouwd, wil de façade op zichzelf worden bekeken, en dan heeft zij, afgezien van
de weinig geslaagde bekroning der hoektorentjes, zeker een in zichzelf volkomen,
een bevredigend silhouet. Maar de hoofdzaak is haar plastische werking, door een
heel répertoire van hulpmiddelen verzekerd: zware kroonlijsten, herhaaldelijk
omgekornist, verheven vensteromlijstingen en met frontons gedekte nissen, pilasters
en - in de middentravee - tegen de muren gestelde zuilen; op de hoeken, vrijstaande
zuilen zelfs, waarachter de wand is uitgediept, om ze met zwaarder schaduwlijnen
zich te doen afschrijven. Het is ten slotte toch meer een virtuozenstuk dan een
voldragen kunstwerk geworden, want het geheel heeft iets verbrokkelds en onrustigs.
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Voluit een meester daarentegen toont zich Huyssens in den door hem-alleen
ontworpen toren (afb. 21), die tegen het choor der kerk verrijst. Op een massieven,
rustieken onderbouw ver-
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23. ST. MICHAËLSKERK TE LEUVEN.

heffen zich nog twee vierkante geledingen, Dorisch en Ionisch, en daarop staat, met
Korinthische pilasters bekleed, een open klokkenkamer, rond ontwikkeld binnen een
door de kroonlijst aangegeven achtkant, en met een rijzigen koepel gedekt, die
bekroond wordt door een knop, op sierlijke voluten omhoog geheven. De heele
oplossing is nieuw, en rijk aan gracieuse bijzonderheden, als de fijn omlijnde
driedeelige doorbreking van de wanden der klokkenruimte.
Van groot kunnen getuigt ook de voorgevel der door Huyssens in 1619 begonnen
Jezuieten-kerk te Brugge (afb. 22), tegenwoordig parochiekerk van de H. Walburga.
Hier is de indeeling samengetrokken tot enkele grootsche partijen en daardoor werd
verbrokkeling ontgaan1). Onze foto is van op zijde genomen, de verkorting werd
daardoor wat sterk, maar het spel van licht en donker krachtig ondersteund, en men
voelt er levendiger om hoe deze, alweer geheel als relief behandelde architectuur in
België school moest maken.
Het mooiste resultaat van die voortreffelijke school is de gevel van de St.
Michaëlskerk te Leuven, van 1650 tot 1666 door den Jezuiet Willem Hesius gebouwd
(afb. 23). Dit rijk gerimpeld relief is toch van een prachtige gebondenheid, en de
slankheid van de zuilen en pilasters behoedt, bij al hun sterken voorsprong, den wand
voor iedere zwaarmoedigheid. De gebeeldhouwde versiering heeft niets van een
overtollig toevoegsel, het lijkt of de steen zelf in bloei ontloken is, zoo innig zijn
deze vruchtfestoenen en wingerdranken, rozetten en bladerkrullen met de
architectonische vormen samengegroeid. Er is wel al de zwier in dezen gevel van
een hartstochtelijken Brabander, en niets verlicht zoo sterk het nationaal karakter
1) Dit schema heeft Huyssens niet zelf gevonden, hij nam het over van de sinds 1617 naar
Francquart's ontwerp in Brussel gebouwde Jezuietenkerk, die jammer genoeg in 1812 gesloopt
is, zoodat wij haar alleen uit afbeeldingen kennen.
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van deze kunst als een vergelijking met het ongeveer gelijktijdige Amsterdamsche
stadhuis van Jacob
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van Campen, dat toch eveneens door Italiaansche voorbeelden geïnspireerd werd.
Hoe volmaakt ook de ontwerpers van zulke zwellende vormen de barok in de
vingers schijnen te hebben gehad, het blijkt toch, als men hun gebouwen binnengaat,
dat zij nog niet geheel zich los had kunnen maken van het verleden. Wij weten, dat
tot in het tweede decennium van de zeventiende eeuw de traditie der gothiek in den
Belgischen kerkbouw heeft voortgeleefd; de in 1619 gewijde Jezuietenkerk van Gent
o.a. is in grondplan, welving en geheel den opbouw nog zuiver gothisch, en alleen
uit enkele details blijkt daar van den invloed der renaissance. Maar ook het inwendig
van de barokke kerken, welker gevels wij bespraken, is, hoewel modern naar den
vorm, nog gothiek van wezen. Een interieur als dat van de hierbij afgebeelde Brugsche
St. Walburgakerk (afb. 27) heeft niets van het barokke ruimtegevoel. Met zijn slanke
zuilen brengt het de oude meerbeukige indeeling zelfs bijzonder klaar aan den dag,
en de door ribben verdeelde en door gordelbogen gescheiden kruisgewelven,
waarmede middenschip en zijbeuken zijn overkluisd, staan door hun analytisch
karakter in blijkbare tegenspraak met het bindend streven van de barok, dat alleen
echte bevrediging vindt in de cassettenzoldering, den koepel of het tongewelf.
Veel beter begrepen is het interieur der

AFB.

24. INTERIEUR DER ST. BARTHELOMEUSKERK TE LUIK.

St. Barthelomeus-kerk te Luik (afb. 24), maar dit dagteekent dan ook van bijna
honderd jaar later, uit 1701, en het is ontstaan door verbouwing van een romaansche
kerk, zoodat de toepassing der hier met de zuilen afwisselende pijlers vermoedelijk
uit de oorspronkelijke constructie is overgebleven. Hier geeft echter het zware
hoofdgestel en het massiefhouden van een belangrijk deel van den wand daarboven
een wezenlijk inleven in de barok te verstaan.
Het spreekt van zelf, dat de nieuwe stijl ook in de burgerlijke architectuur zich
heeft
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25. POORTJE DER ST. ANNAKAPEL TE ANTWERPEN.

doen gelden. Maar de tijd voor monumentale stichtingen van deze soort was eigenlijk
voorbij, en voor de kleine schaal van het burger-woonhuis is de barok wel het minst
geëigend.
Het bombardement, dat in 1695 de gildehuizen op de Groote Markt te Brussel
verwoestte, scheen een goede gelegenheid te geven voor grootschen herbouw, maar
de oude terreinverkaveling bleef voor de nieuwe huizen gelden, en zoo moesten daar
hooge en smalle gevels verrijzen (afb. 5), welker verhoudingen gothiek van aard
zijn. Men herinnert zich zeker den rijken pleinwand, die toen ontstond - maar toch
wel meer als een pittoreske en vroolijke merkwaardigheid, dan als een voorbeeld
van bezonken architectuur.
Het opmerkelijkste van wat de barok tot den charme der Belgische steden heeft
bijgedragen, zijn ongetwijfeld de poorten en poortjes, in bergsteen gebouwd, tegen
de baksteenmuren van gestichten, kapellen en woonhuizen gelijk er o.a. in Antwerpen
aan zoo menigen straatwand boeiende afwisseling bezorgen. De schepper van dit
genre is Francquart geweest, die in 1617 ontwerpen voor poorten en cartouches uitgaf
in een boek, dat hij opdroeg aan de aartshertogen Albertus en Isabella, onder wier
voorzienig bestuur ook de kunsten in België zoozeer waren opgebloeid.
Het poortje van de H. Anna-kapel te Antwerpen (afb. 25) geeft een uitnemend
staal van een echt Vlaamsche kunst - wier wezenlijke eigenheden ik schilderachtig
geresumeerd vind in woonhuisgevels als het afgebeelde tweetal uit Gent (afb. 26).
Wij vinden hier, in 1669, in den opbouw van de steenen gevels nog eens de
overlevering terug van het middeleeuwsche houten huis, den invloed ook van den
beeldhouwer in de sculpturale behandeling der wanden, en den sterken zin voor het
decoratieve in de weelderige vormen van de toppen.
***
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Van grooten internationalen invloed is de
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Belgische bouwkunst zoo min als de Nederlandsche geweest; tot den
ontwikkelingsgang van de kunst der wereld heeft in alle twee de landen alleen de
schilderkunst belangrijk bijgedragen. De hal van Yperen slechts zou genoemd kunnen
worden naast de monumenten van Griekenland, Italië en Frankrijk. Maar het is toch
weêr van een eigenaardige beteekenis, dat niet een tempel, amphitheater, paleis of
kathedraal, maar een burgerlijk gebouw aan België een plaats verzekert in de
architectuur-historie van de menschheid. Dit is ook wat de bouwkunst van het land
aan een Nederlander bijzonder lief maakt, wiens eigen architectuur juist aan den
utiliteitsbouw van stadhuizen, wagen, woonhuizen en kleine kerken haar zeer eigen
karakter dankt.
***
Ik heb van het brute geweld, dat België verwoestte, niet willen spreken. De
herinnering-zelf aan wat er eigens is in de bouwkunst van het land, spreekt de luidste
aanklacht tegen het vandalisme van den oorlog. En wij kennen den omvang van ons
verlies nog niet. Wij weten, dat de hallen van Yperen, Leuven en Dendermonde
grootendeels verwoest zijn, kerken in Leuven, Lier, Yperen en Mechelen beschadigd,
maar wat elk der Brabantsche en Vlaamsche steden niet minder onherstelbaars
verloren heeft aan de kleine huizen, wier samenvoeging zoo

AFB.

26. GEVELS BIJ DEN PONT DU LAITAGE TE GENT.

wondere stedenbeelden vormde - dit kunnen wij, vrees ik, niet erg genoeg ons denken.
Wat is er nog over van het Vlaamsch-geaarde Atrecht, wat is er niet met de slechting
van Dixmuiden, Nieuwpoort en Veurne te loor gegaan, hoe erg zijn Aerschot, Namen,
Dinant en Bergen geschonden?
***
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Het waren niet in de eerste plaats de enkele grootsche praalgebouwen, die ons
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naar België trokken, het geheel der steden riep onze gretige bewondering. Dit had
een intieme schoonheid bewaard en gaf de zeldzame bekoring, dat het de stemming
van het verleden, iets als een geur van oude tijden, opriep.
Dit innigst eigen van het land is voor een deel vernield.
Verschillende der in dit opstel besproken gebouwen zijn sterk
gerestaureerd. Zooveel mogelijk heb ik daarom de afbeeldingen ontleend
aan het werk van Ysendyck (Documents classés de l'art dans les Pays-Bas),
dat dikwijls een minder- of niet-gerestaureerden toestand geeft. De
afbeeldingen 10, 17, 18, 24 en 27 zijn genomen naar lichtdrukken uit het
werk van Gurlitt (Historische Städtebilder, dln. IX en XII), de afbeeldingen
8 en 9 naar de uitgave der monumenten-commissie voor de provincie
Antwerpen, terwijl afb. 2 is ontleend aan het fraaie boek van Prof.
Sluyterman over Belgische interieurs ('s Gravenhage, Mart. Nijhoff).

AFB.

27. INTERIEUR DER ST. WALBURGAKERK TE BRUGGE.
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Avondeenzaam,
door Joseph de Leeuw.
De moede middag, mat beglansd,
Vloeit met het ijle stadsgerucht
Naar d' inn'ge schemer, reeds doordanst
Een spaarzaam licht de stille lucht.
Hoog boven 't donk'rend huisgedrang
Zingt nog de dag met halve stem
Zijn peinzend lied, een vage rang
Van woorden zonder vreugdeklem.
Nog wijlt daarver het smeltend goud
Van d'ongeziene horizon,
Die, waar het sterrezilver flauwt,
Haar glansgedrenkte draden spon.
Uit perspectieven wonderweek
Waart domm'lig mild de moede mist,
Die huivert door den nanoen bleek:
Gedachte, die ik éven wist.
En stiltebrekend d'eene maat
Door den verdiepten blauwen gloed,
Die opslaat van de vochte straat:
De vliedende echo van mijn voet.
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Gemiste roeping.
Door Johan de Meester.
Benijdbaar, hij, die in zijn werk belooning,
Vervulling, troost vindt; niet vijandig staat
Vóór wat een slaafsche dwang lijkt, daar de kroning
Der taak door vrouwehand zich wachten laat.
Tot 's geestes zijn mijzelf genoeg; een koning
In 't grauw gedachteveld, waar eind'loos gaat
Lintsmal het pad en nergens wenkt een woning,
Weet aan mijn roeping ik mij renegaat.
Troost arbeid ooit, wie den galeieketen
Voelt sleepen? - Vrijheid, hemelhooge poort,
Hoe, dat uw hof-van-Eden ik geweten,
En naar dit zieleleed niet heb gehoord?
- Afval, gij smaad, hadt gij mijn heil verstoord,
Zoo 't àl voor éénen hartstocht waar' versmeten?
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De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek
door Frits Hopman.
(Vervolg).
3 1 M e i . Na het eten in het dorp (ik ga er tegenwoordig op de fiets naar toe) kwam
ik Laura en Carry tegen, die mij meenamen. De laan was prachtig met zonnebrons
even getipt op de benedenstammen van den donkeren, hoogen tunnel. De koelte, het
licht, de hooge welving en de vrije jacht daaronder waren onbeschrijfelijk. Ik was
roekeloos en vloog en week uit en zwenkte; een ongeluk was niet mogelijk geweest,
zoo waaksch en sterk levend was ik. En niet moe - in 't minst niet moe. Ik bracht de
meisjes thuis en mevrouw vroeg mij voor morgen ten eten om Theo, den schilder te
ontmoeten, die met Carry verloofd is. Ik kom haast onmerkbaar weer onder de
menschen en leef in een soort van opwinding, bedwelming. Wat een rijk voorjaar is
dit. Ik ben er zeer dankbaar voor.
1 J u n i . Ik was weer vroeg op het pad om te gaan schilderen. Het weer was zeer
heet en de lucht vochtig en drukkend na den donderbui van vannacht. De muggen
plaagden, maar ik werkte steady. De invloed van Laura is zeer merkbaar. Ik word
flinker, werkzamer, krijg meer durf en onderneming. Toch ben ik niet verliefd, zeker
niet, maar dankbaar voor wat genegenheid en voor den prikkel tot werken en tot
hooger leven. Ik ben heel opgewekt en luchtig tegenwoordig. Het leven heeft weer
bekoring. Ik leef mij uit, ben vlot en vief en vrij en zit den heelen dag buiten. Wat
een verschil met de zenuwzieke depressie van het vorige jaar. De routine is weg en
alles is vrijheid. Ik wil niet denken aan wat volgen moet, maar leven in het oogenblik.
's Middags getennisd. Waar dat vrouwvolk mij al niet toe krijgt! En toen gingen
wij theedrinken in den boomgaard. Daar vlak bij is een heel oude muur van verweerde,
spikkelige baksteen, massief als een vestingwal en gevlekt met elkaar overdekkende
gele en grijze korstmosrozetten; plokjes margrieten en spichtige grassen groeien
boven op en uit de leege voegen. Een oude, bizar verwrongen pruimenboom met
traanpegels van helderdoorzichtige, gele hars hangt er scheef boven een poel van
stilstaand water, in de diepte door algen matrood gekleurd en gedeeltelijk overdekt
met een vlies van kroos. Ik houd van die plek; ze werkt op mijn verbeelding. Wie
weet is daar niet iets romantisch gebeurd, waarvan het beeld, zichtbaar voor
Zondagskinderen, nog op die plaats bewaard wordt; want ik moet er steeds denken
aan de tooneeldichters uit den tijd voor Shakespeare.
Mevrouw Locker, aan wie niets romantisch is, zat achter de theetafel onder de
oude, bemoste vruchtboomen en de meisjes, lichte, zongevlekte figuurtjes, vielen
neer in lage leunstoelen van mandewerk. De beroemde Theo verscheen wat later en
ik ben zelden zoo prettig verrast geweest. Ik had gedacht een geaffecteerden Hagenaar
te zullen ontmoeten met slappe witte handen en lang sluikhaar en kunsttheorieën.
Maar een wezen dat meer mijn voorstelling van een jongen halfgod benadert, heb ik
nooit gezien en dat wel ten spijt van een modisch pak van wit soepel flanel en een
smeer Casselsche aarde op zijn rechterwang. De manier waarop hij aankwam was
op zijn zachts gezegd ongewoon. Carry onderbrak een verhandeling van mij door te
roepen:
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‘Daar heb je Theo’. In den groenen doorkijk tusschen de vruchtboomen naderde
een ruiter, een witte figuur, scherp van omtrek op een wit paard, dat de fijne pootjes
met de lenige onderste gewrichten beurtelings uitwierp en weer gaarde tot den sprong.
Een stilte viel op onze kleine groep. Ik keek met verbazing naar de zeldzame
verschijning, die
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snel naderde in krachtscherpen, gemakkelijken galop. De teergerande zonneplekken,
die dien middag haast onmerkbaar over den mosvloer waren voortgekropen, sprongen
op tegen ros en rijder en glipten smijdig over de welvende oppervlakken. Duidelijker
werd de rhytmische hoevendrieslag, gesmoord dreunend in den zodenbodem, en het
snorkproesten van het kopschuddende dier kwam over.
‘Hij zal ons toch, hoop ik, niet omverrijden’, riep mevrouw Locker. Maar er was
geen nood. De galop bezadigde tot een korten draf en de draf werd tot een onwilligen
stap gedwongen.
Bloot de zwarte krulkop, de beenen in onwrikbaren greep om de flanken van den
stoeren hengst en het ranke bovenlijf wiegend en deinend bij elken paardetred kwam
Theo aangereden, klein lijkend daar hoog gezeten op het machtige dier. Met een
luchtigen opzwiep van zijn rijzweep groette hij lachend ons gezelschap, terwijl hij
met de teugelhand inhield, dat zich de spierverdeelde hals onder den manenval moest
krommen naar zijn wil. Nu zat hij rijzig rechtop met de karwatsvuist op de dij geplant
en de glorieroes van het rennen nog in zijn gezicht, als een jong veldheer en de eerste
indruk was die van kracht, van tintelend, kloppend leven, dat op uitbreken stond in
roekelooze wilde daden; maar getemperd en verzoet door een ver-af-heid in de
droomersoogen. Gevoelens van bewondering en plotselinge broederschap gingen
van mij naar hem uit, terwijl hij daar achteloos op het onrustige sterke dier zat, dat
zich wendde en zijwaarts uit danste en telkens den bek met de groenbeschuimde
ivoortanden onder de hooggetrokken bovenlip naar het gras boog.
‘Je hebt het er dus werkelijk heelhuids afgebracht’, zei mevrouw, die een verklaring
blijkbaar noodig vond. ‘Stel je voor iemand, die liever een fokpaard rijdt, dan een
volbloed!’
De godenlach doorlichtte het zonbruine gezicht met de volle roode wangen.
‘Ik heb een heerlijken middag gehad’, zei Theo en toen zich met gekraak van
lederwerk in den zadel omwendend, de hand op de vochtwarme, gladharige schoft:
‘Dit is onze buurman?’
Mevrouw stelde ons voor. Laura was opgesprongen en stond, een klein slank
figuurtje, onder den grooten paardekop en liefkoosde onbevreesd het breede
voorhoofdsvlak en den grijzen, zachten snoet.
‘Het is maar goed’, zei Theo tegen mij, ‘dat u dadelijk van mijn ontoerekenbaarheid
hoort. Dat bespaart verklaringen. Mama hier zou u kunnen vertellen....’
‘Daar is geen tijd voor, vrees ik’, zei mevrouw. ‘Vooruit naar binnen en maak je
presentabel. Wij zijn toch al laat. Laura, kind, wees voorzichtig met dat wilde beest’.
Dat was de kennismaking,
Aan tafel verscheen de ruiter in een jasje en kuitbroek van bruin fluweel. ‘Hij is
onverbeterlijk’, zei Carry, ‘en wat we ook smeeken, hij is niet te bewegen om een
boord aan te doen’.
Er was gelukkig geen zweem van vormelijkheid aan het diner. Theo gebruikte
zelfs in zijn praten een idioom, dat op het kantje was. Maar hij was heel onderhoudend.
Carry kreeg hem aan het praten over zijn reis naar Italië.
‘Met plezier, maar het is over het algemeen niet deftig en niet stichtelijk en.... ja,
weerlach.... wat moet ik vertellen?’
‘Begin bij het begin’, zei mevrouw. ‘Ik houd van m e t h o d i n m a d n e s s . Hoe
kwam je op 't idee, om op reis te gaan?’
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‘Och, ik lag altijd overhoop met den ouweheer en ik zei op een gegeven moment:
atjuutjes, ik smeer 'em. Ik had precies twintig pop in zilver en een portefeuille met
teekeningen. Nou - ik ben geen zakenman, maar ik ging naar Merck (hij is nou al
dood, arme kerel; maakte er zelf een eind aan: Roomsch meisje, ouwelui giftig en
zoo....)’ hij staarde in gedachte voor zich uit. ‘(maar een beste vent in zijn tijd en een
knap illustrator, ofschoon ik altijd heb beweerd, dat-ie zijn naakt niet kende). Nou:
Merck nam de
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portefeuille mee, ging den boer op en bracht me 's avonds twee honderd pop - niet
kwaad voor een dag werken. Den volgenden dag gingen wij op reis. We bleven twee
dagen in Bazel om de Holbeins en toen recht door naar de Brera’.
‘Naar de: hoe-laat-zeg-je?’ vroeg Laura.
‘Brera; museum’.
‘O’.
‘We hadden veertien dagen noodig’.
‘Heel begrijpelijk’, zei mevrouw. ‘Je had er wel een maand kunnen rondkijken’.
‘En toen kwam de hotelbeer, zoo lang als je arm. Ik zeg tegen den ober in gekuischt
Italiaansch: Allemachtig, zeg ik, wil je het dadelijk hebben, of wachten tot je het
krijgt?’
‘Hôtelbeer? Waarom niet dadelijk je intrek genomen in een paleis? Die
schedelbreuk van jou moet al van ouden datum zijn’, zei Laura.
‘Excuseer, ik heb het zwak om verklaringen over te slaan. Toen we in Milaan
aankwamen, waren we meegegaan met zoo'n meneer met een gouden band om zijn
pet - dat bespaarde conversatie, weet-je. We kregen een salon en slaapkamer op de
eerste verdieping met riant uitzicht op een pomp. We aten aan table d'hôte en ik lag
iederen dag dubbel, omdat Merck probeerde spaghetti te eten op de Italiaansche
manier - het was zoo'n ouwe gek. Nou, die beer kwam en we konden natuurlijk de
helft niet betalen, - 't idée alleen - en Merck kwam op den lumineuzen inval om er
den Hollandschen consul bij te halen. Hij zei: Wat bliksem, daar betalen wij toch
belasting voor. Nou, die consul lachte zich een zendeling, toen ik het verhaal deed,
maar hij wist den hôtelhouder aan zijn verstand te brengen, dat hij maar tevreden
moest wezen met wat wij geven konden. We hielden nog net genoeg over voor de
reis naar Florence. O, Heer, Florence! Ik gaf werelden als ik er weer zat. Ik ruik in
eens weer dien oranjebloesem als ik aan Florence denk. Ik zat den geheelen dag te
copieeren een ding van Carpaccio en een Perugino. En 's avonds als het koel werd we hadden een optrekje buiten de stad, tusschen cypressen en oleanders (is het niet
poëtisch?) dan gingen wij kijken naar de nachtcactussen; die hebben een geur, zeg!
En in de wijngaarden miegelt het van hagedissen en gloeiwormen, daar had die ouwe
Merck toch zoo zijn draai in. Dat zou net wat voor jou zijn, prinses, en al die vruchten:
olijven en mispels en druiven Maar je wordt er gek van de muggen’.
‘Maar hoe kwamen jullie aan geld?’ vroeg Carry.
‘Geld? Och, we hadden maar zoo'n schijntje noodig. We aten in osteria's; daar is
't goedkoop genoeg, maar ze maken alles met olie klaar en mijn maag voelde zich
altijd ontstemd, het stomme dier - pardon! Wij maakten wat teekeningen en verkochten
die en een enkele keer een copie.... zoo successievelijk raakte ook ons heele boeltje
bij oome Jan.... o.... den lommerd, bedoel ik en eens moest ik een dag in bed blijven,
omdat mijn kleeren werden gemaakt. Ten slotte hebben wij een maand geleefd van
een emmer met stijfsel en dat is geen grappie - om den dood niet. En als er dan weer
wat in kas was, jakkerden wij het er dadelijk weer door; dat vat je. Op een keer hoor
ik in eens, dat een draaiorgel voor de deur een serenade van Braga speelt en ik grijp
mijn viool en Merck begint te zingen en die lui van het orgel een pret, jongens - die
Italianen zijn zulke opgewonden standjes! - en zwaaien met hun hoed en nog 'es
overdoen en nog 'es en Merck kwam op het briljante idee om mee te gaan en op die
manier wat te verdienen. Nou, wij mee iederen avond de Arno langs, maar wat wil
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het ongeluk? Er was een bloemenmeisje (ongeluk komt altijd door bloemenmeisjes,
heb ik opgemerkt) een pracht van een’....
‘Ik geloof’, onderbrak mevrouw, die al een poos ongedurig had gekeken, ‘dat wij
hier de onthullingen van je verleden maar moeten eindigen’....
Theo lachte boven zijn geheven wijn-glas. ‘Zooals u wilt, mama’.
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‘Vertel maar liever wat van je studie daar en je werk’, zei Carry. ‘Je had het laatst
over Tintoretto. Is hij nog altijd de grootste schilder, die ooit geleefd heeft, of wie is
het nou?’
Terwijl Theo sprak en met lichten toets doorluchte, wonderwerkende namen
beroerde, rees voor mijn verbeelding, mij vervullend met roerigen geestdrift en den
alouden zoeten weemoed, de dierbare wereld van de Italiaansche renaissance. Ik zag
de steden met torens en koepel van uit de rozentuinen en tusschen myrthehagen op
de omringende heuvels en de bontgedoste bevolking op de zonnige pleinen rond de
bronzen ruiterstandbeelden en de fonteinbekkens; en de processie met banieren en
wierookvaten statig de breede kathedraaltreden afdalen; ik zag de geharnaste wacht
van hellebardiers op de binnenhoven van stroef-trotsche paleizen en den bleeken
geleerde in zijn donkere studeercel, waar de offerlamp immer brandt voor het
borstbeeld van Plato; of de verfijnde hovelingen en edelvrouwen aandachtig in
halfkring luisterend naar den gelauwerden dichter of geschaard om een juist geëindigd
schilderstuk of een opgegraven marmertorso; den verstrooiden alchymist in zijn
overvolle, fantastische werkplaats en de geestenbezweeringen op nachtelijke
kerkhoven. Wat mengde zich al niet dooreen: de oudgrieksche mythe met den dauw
van den morgen der tijden nog perelend op de gestalten van halfgod en fabeldier en
de extatische droomgezichten van christelijke heiligen en martelaren; de eerzuchtige
veroveringsplannen van veldheeren en vorsten, de wijdwillende rhapsodische
fantasieën der kunstenaars, de wonderbare kennis der nieuwe werelden pas geopend
voor het menschelijk gezicht; de romantische en ridderlijke liefdesavonturen met
gewaagde ontvoeringen, samenzweringen en sluipmoorden. Heisa, dat was nog eens
leven!
Wij bleven na het dessert niet aan tafel zitten, maar liepen rookend het terras op en
neer. Toen het donker werd, gingen wij naar de salon, waar muziek werd gemaakt.
Mevrouw ging aan den vleugel zitten, om Theo te begeleiden, die zijn viool uit de
kist genomen had en stemde.
‘Wat moet het wezen?’ vroeg hij lachend omziende, met de strijkstok losjes
tusschen de vingertoppen. De kaarsen maakten een gouden nimbus om zijn donkere
krulhoofd.
‘Geen moderne muziek’, zei Laura beslist.
‘Wat zou je zeggen van een ouden Italiaan?’ opperde Carry, ‘dan blijven wij in
de sfeer’.
‘Die aria van Pergolese.... is dat goed? Toe dan maar’. Hij streek op en de zoele
tonen van het hout gleden vast en evenwichtig voor den achtergrond van
pianoaccoorden. Ik, die in tijden geen muziek gehoord heb, was zeer gelukkig. Voor
het oogenblik werd de wereld weer het wonderbare universum, dat ik in mijn
kindertijd gekend heb, met de geurende bloemen en de raadselachtige sterren. Toen
de eenvoudige, diep werkende melodie ten einde was, riep ik om meer. Maar Theo
zeide:
‘Nee, nee. Ik heb het bal geopend - nu is de beurt aan de prinses.’
Carry boog even glimlachend en begon met vormelijke bereidwilligheid dadelijk
het voorspel van een Duitsch lied. Reeds bij de parelende eerste maten begreep ik,
dat ze zeer begaafd was en haar stem, een volle contralto, scheen mij heerlijker, dan
ik er nog één gehoord heb. En terwijl zij zong - het hoofd wat achterover, met
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verhoogden blos en klankboetseerende wangen en lippen, werd ik mij bewust van
een vaag gemis, van een groot verlangen. Toen kwam Theo weer aan de beurt.
Luchtig en speelsch was zijn inleiding, maar er volgde een vloeiende, deinende
melodie, klagend en week in gerekte tonen en die zeiden volkomen al het verlangen,
dat ik juist had gevoeld; doch vreugd kwam zich instrengelen en de belofte van
overwinning.
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Jubelend brak het slot, uitbundig, maar niet stuipig opgevoerd, doch vol beheerschte
kracht en ik trilde van verrukking, terwijl ik luisterde met gesloten oogen. Daarmee
was de avond ten einde.
5 J u n i . Nadat ik in het dorp gegeten had, bleef ik voor de deur met twee andere
gasten nog wat zitten praten en rooken. De avonden zijn zoo heerlijk. Links drijven
de lichters de rivier af, die in de diepte ligt achter de oude eiken; vóór ons maakt de
zon dalend achter de bosschen een machtige Daubigny.
En terwijl wij zoo zaten te praten, over banale dingen van den dag, begreep ik
mijzelf, wist ik, dat ik Laura lief heb. Het rees op - een ding buiten mij - als een zon,
en ik was stil gelukkig.
6 J u n i . Weer een van mijn luciede waaknachten. Mijn huisje ligt beschut in de
schaduw van het nog jonge loover, maar op het open land, achter het bosch, maakte
de maan een tweeden bleeken dag. Het vee, dat den ganschen nacht bleef loeien,
versterkte de illuzie en bracht den pastoralen noot. In mijn verbeelding zag ik de
beesten rustig herkauwen onder de hooge populieren, schimmig nu in de blauwig
grijzende oneindigheid rondom. Het leek een oogenblik of ik aan mijn slapend lijf
was ontstegen en rondwaarde in het droomenland, dat het ‘dubbel’ is van de
waakwereld, maar gesublimeerd; zonder het felle licht en de harde geluiden, zonder
zorg en zonde.
De lucht was lauw en ontspannend en de onvergelijkelijke geur van vogelkers
kwam binnen door het open raam.
Ik kon niet slapen, maar in de kussens terugleunend, las ik Homerus, dronk witten
wijn en rookte sigaretten. En toen half in weemoed, half in geluk, mijmerde ik over
mijn jonge liefde tot den dageraad.
11 J u n i . Wat zal die liefde een prikkel voor mij zijn! Wat heerlijk te mogen werken
voor de vrouw, die je lief hebt en je werk aan haar op te dragen. Dat heb ik altijd zoo
gewenscht.
Ik ben tegenwoordig bijna den heelen dag ‘boven’. Er logeeren nu vele gasten,
van beide geslachten en allerlei leeftijd. De voornaamste zijn: een sympathieke
candidaat in de medicijnen, tevens athleet, genaamd Anton van Raalte. Een
ondraaglijke cadet in zijn laatste jaar met de gebruikelijke aankleve van airs, met
name Bertus Ingenhoes. Een Amsterdamsche jurist, Herman Bosscha, dien ik verdenk
van verliefd te zijn op Laura en die erg superieur tegen mij doet. Twee meisjes
studenten, ook uit Amsterdam, Lize van Hasselt, die Nederlandsche letteren studeert
en ‘France’ Ligtenberg, biologe. Voorts verscheidene figuranten op leeftijd en
‘dagjesmenschen’.
1 3 J u n i . In een zwak oogenblik heb ik mijn vrijheid prijs gegeven - natuurlijk om
nog meer bij mijn lief te zijn (en wij zijn zooveel samen als maar mogelijk is).
Mevrouw Locker heeft mij dringend gevraagd om de rest van den zomer, ‘boven’
te komen logeeren. Vandaag slaap ik voor het laatst in mijn geliefd tuinhuis.
1 6 J u n i . Theo had een nieuw vermaak voor den avond bedacht: men zou gaan
spelevaren op de rivier.
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In een groote wherry dreven wij stroomafwaarts tusschen de vlakke weilanden.
Naar het noorden glooide het land in breede aanzwelling tot de heiheuvels.
Het was een avond, zooals Juni er niet twee geeft; een enkel uur van grootste
volkomenheid door het gelukkigste toeval juist gegrepen en genoten. De eerste koele
avondschaduwen hingen in het laagland, maar het witte landhuis op de hoogte, tegen
den sober grauw-blauwen nacht, opwazend van de oosterkimme, weerkaatste nog
licht, het kostbaarst, laatste roze, dat niet van de zon, maar van den ontgloeiden hemel
komt. Het drong door den ijlen mist, die rondom al het landschap vervaagde en
dempte, (behalve de
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blinkende, scherp omtrokken gevel alleen) en de hoogovertreffende boomen tot
doezelige, effenkleurige vlakjes terugzette van allergrilligste contour.
Een noot van droomerige verfijning was in de atmosfeer, die koel en vochtig was
en in de vervloeiende tinten van de lucht; en om daar zoo onbekommerd voort te
drijven in het midden van het ontzaggelijk natuur-amphitheater onder het
wijdspannend alopene, gaf iets van de bekoring van kinderpeinzen en de zachte
hoopvolheid van den heiligen dageraad in den achtergrond der gewaarwordingen.
Een achtergrond ook en niet meer was de natuur, een grootsch décor met gelukkigen
smaak gekozen en onderworpen aan het weelderig vermaak der menschen. De
tafelstemming van jonge en volkomen zorgelooze vreugdigheid, van wijn en
vrouwelach, van dartele ledigheid, werd niet in de natuur door ontzag voor het
eeuwige tot diepere ontroering opgevoerd. Slechts een zacht neuriënde melancholie
kwam op de vleugjes van den zoelen wind.
De boot was versierd met slepende linten en volle gierlanden van bloemen.
Dikvachtige oostersche tapijten hingen over de zijden van den stuurstoel, waar de
vrouwen op kussens leunden. Op haar witte avondkleed en het welvend witte vleesch
van armen en halzen lag het gesluierde, matkleurige afschijnsel der roode lampions,
die sterker gloeiden naarmate de blauwende schemering verdichtte.
Theo zat op een achterbank met de platte, dunhouten guitaarbodem steunend op
de gekruiste knieën en de lange vingers aan de snaren. Zijn gezicht was omhoog
gewend, terwijl hij zich zoekend begeleidde bij het zingen van het eene lied na het
andere: een Iersche volksromance, een zwoele chanson van Montmartre, die gelukkig
niemand begreep, een Tyroolsche jodel of het gezang van de minnestreelen aan de
Arno-oevers. Of hij nam de buikige mandolien en tinkelde impromptu's, of hij streek
een nocturne op zijn viool en het water droeg de rijpe tonen ver uit in de stille
schemering.
Laura was in een nieuwe stemming - nieuw voor mij tenminste. Zij luisterde naar
het zingen met een flauwen glimlach. De sterke, kleine, witte hand hing achteloos
buiten boord en doopte een roode roos in de rivier, die daar in kleine golfjes tegen
kabbelde.
Wat had ik haar lief in dat oogenblik! Wat is het een geluk om zulk een sterke en
verheven natuur zelfs in stilte en zonder zekerheid van beantwoording lief te hebben.
Haar bijzijn gaf onderscheiding en waardigheid aan ons lichtzinnig vermaak. Door
haar schond de zang en het welige licht niet de wijding van den komenden nacht.
Steeds verder dreef de boot en het avondland schoof langzaam voorbij en het leven
leek één lange zomerdag, die in verfijnde genieting, ietwat kwijnend, doorgedroomd
zou worden.
Anton had met een paar anderen een kleine verrassing voorbereid. Toen wij de
laatste kribbe in de rivierbocht naderden, werd daar eensklaps Bengaalsch vuurwerk
afgestoken. Streeperig weerspiegeld door het langs wervelende water, stonden zuiltjes
van rood en groen licht een poos op het einde van den dam. De hazelaars en wilgen
op den oever, werden bleek en grel verlicht en de kleurige rookwolken als cumuli
dicht en buikig opwellend, verdunden tot een boven-zwevende nevelbank van
kruitdamp, die wijd in het rond de lichtflikkeringen terugkaatste. En telkens staken
de kleine, zwarte kereltjes meer moois af: vonken sproeiende draaizonnen, onstuimig
dooreenkrioelende lichtslangen en fluitende vuurpijlen, die neervielen als
luchterkronen van kleursterren, uit één punt neerhangend aan kronkelende rookdraden.
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Ten slotte kwamen de lichten van den landingssteiger in het zicht en daar gingen
wij aan wal. De groote auto stond klaar en bracht ons allemaal naar huis, behalve
Theo, die alleen over de heuvels terug wilde wandelen.
1 8 J u n i . De liefde heeft een verwonder-
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lijken invloed op mij. Ik ben een beter en ijveriger mensch geworden, met meer
belangstelling en zorg voor anderen. Maar ook lichamelijk, ben ik de oude niet meer.
Ik voel mij jong en levenslustig, zoo geheel verschillend van den somber peinzenden
jongeling uit vroegere tijden. Ik merk een zekere wakkerheid bij mijzelf op, zelfs
een ongewone kracht en zekerheid van greep bij het tennissen. En er is een
voortdurende inspanning om te trachten mij haar waardig te maken. Ik moet op alle
levensmoeilijkheden berekend zijn en de wereld aan kunnen.
Zij is zoo'n ongewone vrouw, zoo'n levens-virtuose. Elke beweging heeft een
smijdigheid en kracht, als van een onbedorven natuurkind uit een Indisch oerwoud.
Tegelijkertijd is niemand beter berekend voor de zoo moeilijke praktijk van het leven
als zij, die er nooit over praat en nooit over denkt, wed ik. Haar liefde voor dieren
en kinders (voornamelijk die met modderhanden en ongesnoten neuzen) en een
eenvoudige, bijna kinderlijke godsvrucht komen telkens te voorschijn, ten spijt van
haar taktiek - zeker door bitteren noodzaak geboden - om onverschillig te lijken;
maar ze heeft een bruusken afkeer van alles wat naar pose en valsch gevoel,
karakterloosheid en zwaarmoed zweemt. Er is meer dan een beetje moed voor noodig
om in een kring van jonge menschen, opgegroeid in de vreeze der Tachtigers te
verklaren, dat poëzie aanstellerij is en op te staan onder het ‘zeggen’ van beroemde
sonnetten, omdat ze ‘wee en misselijk’ zijn.
‘Ik hou van menschen, die wat d o e n in de wereld’, zegt ze en springt op haar
fiets en zweeft, fluitend, de glooiende oprijlaan af, staande op de trappers met wijd
gespreide armen; terwijl 'k mijn hart vasthoud, dat een steen of een kuiltje ongeluk
zal maken.
Ik ben in één bewondering voor zooveel briezige vroolijkheid en zuiverheid van
gevoelsleven en kracht. Er kon geen grooter contrast zijn, dan wij twee en toch trekt
ze mij, als geen vrouw ooit gedaan heeft. Ik heb nooit liefgehad als nu.
2 0 J u n i . Aan de ontbijttafel werden als gewoonlijk de plannen voor den dag
opgemaakt. Er zou een tocht naar de rivier ondernomen worden, waar het goed
visschen is en Theo had in die buurt een paar oude wilgen op het oog, die hij wilde
schilderen. Wij namen een kouden lunch mee in proviandblikken. De morgennevels
begonnen op te trekken en de schaduwen verdonkerden, terwijl wij kniediep tusschen
graspluimen en bloemen door weiland op weiland waadden.
Bij een zijwatertje, dat kronkelend tusschen lisch en biezen stroomt, groeiden
fantastische oude knotwilgen en daar werd stil gehouden. De forsche loten uit de
gespleten, half vermolmde stammen hieven het zilveren loover hoog tegen den
blauwen hemel.
Anton en Bertus pasten hun hengels in elkaar en gingen langzaam het smalle
oeverpad langs naar de rivier. Ik was voorover in het hooge gras aan den waterkant
gaan liggen, de kin op de vuist gesteund. Het zachte plenzen van den stroom tegen
de waterplanten en het wrang gezang van den leeuwerik, vreemd dalend van omhoog,
was het eenige geluid. Ik genoot droomerig van de landelijkheid en de zonnige, wijde
stilte. Het was goed om zoo te leven in de zegeningen van het oogenblik en het
verleden en de onopgeloste vraagstukken te vergeten. Tusschen egelskoppen en roze
zwanenbloemen door, zag ik in de diepten van het water, in de groenigbruine,
doezelige verschieten, even vol van mysterie - in geleiïg wier en rottend loofblad als een dennenbosch wen de maan laag staat. Daar lag de gelige zonlichtmarmering
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op de vette modder, waarin de bronzen, onbeweeglijke snoek nestelde. Een
metaalflitsende baars hapte er boven water, naar een zwevende eierleggende vlieg
en een school stekeltjes evolueerde tusschen de gelbe pijlkruidstengels
Ik had ‘The faithful Shepherdess’ meegebracht en lag in de blauwe schaduw te
lezen, terwijl Theo al fluitend zijn studie met forsche streken aanzette.
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Het werd intusschen zeer warm en niemand scheen geneigd om weer aan het werk
te gaan, toen de eenvoudige maaltijd gebruikt was. Steunend op een elboog, of de
vingers onder het achterhoofd gestrengeld lagen wij languit te rooken of te druilen,
totdat Theo op het denkbeeld kwam om in de rivier te gaan zwemmen, wat algemeen
instemming vond.
‘Dezen kant uit’, zei Theo.
Een weg van klei, gebarsten door de hitte lag tusschen kort, verschroeid gras.
Wijdomme weerstraalden hemel en aarde het strakke, meedoogenlooze, witte zonlicht.
Met knokige heupbotten en puilende ribbenkast lag het vee droomerig te herkauwen
in de korte schaduwen van hooge wilgen, of stond tot den buik in de koele modder
der moerasplassen. Een kleine koe, met trouwe gazellen oogen, was onder luid gesnuif
nabij aan het grazen met het [...]aspig geluid van gras, dat wordt afgerukt.
Vooruit lag een uitgestrekte vlakte, opglooiend naar de woudheuvels, grijsgroen
in de verte en door de vlakte zwierde de rivier in een luchtige lus. Nabij den waterkant
stond een haag van populieren met de opstrevende takken nauw aan de rijzige
stammen gesloten en trillend loover achter golvende lucht, onzeker fonkelend met
duizend vergankelijke lichtstippen, als de zee op een dampigen middag. Een nauwe
doorgang tusschen elzestruiken gaf toegang tot een volkomen beschut en beschaduwd
strand van gras en fijn rivierzand. Twee pieren van bazaltblokken, half overgroeid
met wier en onkruid, waren daar norsch in de bocht van den stroom uitgebouwd, die
plenzend en klokkend om de hoofden walste en er was lafenis in dat geluid.
Daartusschen lag een grijsblauw veld van onbewogen water, waarover
scherp-zwenkende zwaluwen scheerden. Stroomafwaarts was het schetterend witte
veerhuis met rood pannendak tegen een klomp donkere boomen en daar achter en
boven ons vroolijke landhuis op een gazonheuvel.
Groote lichters met bolle zeilen dreven voorbij en sleepbooten trokken moeizaam
een snoer van hooggeladen hooischuiten. Wij vieren in het koeltonig, weldadig
lommer, begonnen ons uit te kleeden. Anton was het eerst klaar en zat met zijn
krachtige armen om de knieën geslagen naast een ranke scheerling koelrustig een
pijp te rooken - zijn bleekroze vleesch, de blankste noot van het heele landschap,
tegen het donkere struweel. Ik zelf, treuzelend in mijn hemdsmouwen, hield op met
het ontrijgen van mijn laars om naar Theo te zien, die zijn zwarte krulkop uit zijn
hemd vrijmaakte. Moedernaakt stond hij toen op den dam, als een jeugdige god uit
den tijd toen de wereld nog jong was. Het zonlicht scheen recht neer op zijn slanke,
welgevormde lijf, dieper van kleur aan armen en beenen en op zijn verbranden,
sterken kop met de volle, glimmende wangen. Onder de krachtige kin was een
transparante groene slagschaduw, welke scherp het relief van de bespierde halskolom
volgde. Zoo stond hij, de machtige tors soepellijnig oprijzend van de kuische, smalle
lendenen, een poos lang met de oogen een libel volgend en toen met een sprong en
woest armengebaar en een schreeuw als van een kind, dat geen spraakuiting kan
vinden voor zijn blijheid en levenskracht, holde hij door het ondiepe, opspuitende
water naar den snelvlietenden stroom, waarin hij zich kop voorwaarts wierp, dat het
gevlamtongde schuim hoog opspatte. Zijn gezicht kwam hijgend en proestend weer
boven, onder het druipende, dichte hoofdhaar, dat hij lachend wegschudde en met
zijn vetglimmende, natte schouders en bultig bespierde armen, werkte hij zich voort,
tegen den stroom op, met het gemak van een geoefend zwemmer. Bronzig blauw
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schemerde het wanstaltig vervormde lijf onder het watervlak, dat lichtribbels kaatste
tegen den oranje rimpelnek en het bedroppelde, karmijnroode oor.
Anton ging nu ook te water en ik volgde, met voorzichtige stappen over het zand
met de scherpe steentjes en over de vette mod-
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der, die smijdig tusschen de teenen gleed. Het was een zeldzaam genot zoo naakt
door het landschap te loopen en den lauwen wind en de zonnewarmte te voelen aan
het ontbloote lijf. Het was alsof die aanraking met lucht en water eindelijk de
verinniging had gebracht met de ondoorgrondelijke machten der natuur, waarnaar
ik in donkeren aandrift steeds zoo heb gestreefd. En ook ik voelde de kinderlijke
vreugde en genoot van het stoeien met het sterke, koele water en was trotsch op de
kracht mijner leden. Het was heerlijk om in de dichte, weerstrevendomgevende, maar
opbeurende materie sterk te bewegen en naar de glazige luchtbellen te kijken, die
oprezen uit het ongekende diep. Op den rug drijvend met roeiende armen en trappende
beenen, veilig in het vertrouwde element, dat ik borrelend wegblies van voor den
mond, zag ik van tusschen de vochtige wimpers op in den eindeloozen luchtekoepel
van zonnig matblauw, waarin ijle wolkjes als rookpufjes zweefden. Ja, dit was de
zaligheid op aarde, deze innigste, lijfelijke gemeenschap met het wijde, zegenrijke
Al. En het voelde goed, God, wat was het goed!
Theo was uit het water gekomen en speelde met Shock zijn terrier, die met
veerkrachtige sprongen der zich telkens strekkende pooten, in wijde kringen om zijn
meester holde. En toen begonnen de twee een wedloop met scherpe wendingen over
het gras en door het water. Theo rende met opwaarts gerichte kin en gespannen, dikke
peeskoorden boven de hielen. Om beurten prikten de elbogen achteruit en prachtig
leek het contrast van de volle, sterkbeenige borstkas in het weeke, lillende buikvleesch
onder de scherp afgeteekende, laagste ribben. En het beest vloog voort met luid,
vreugdig blaffen of stond amechtig met uitlollende tonglap en teruggetrokken,
lachende mondhoeken. Ten slotte begon Theo wiens brooddronkenheid tot het uiterste
was gekomen een wilden, fantastischen dans, tot hij uitgeput op den grond viel en
lachend in de zonneschijn l2g te hijgen.
Bertus kon niet zwemmen en moest zich dus tevreden stellen met in het ondiepe
water wat te baden en te plassen voor zoover zijn begrippen van gepastheid en
waardigheid dat gedoogden. Met gebogen knobbelkamrug, de armen over de borst
gekruist en de handen verwarmend onder de oksels, ging hij wantrouwig hoogstappend
van pier tot pier en dook alleen onder, als hij dacht, dat wij naar hem keken.
Anton was met rustige volharding het sterk stuwende water heen en weer over
gezwommen en lag nu, lang uit, op een elboog steunend uit te rusten en zich te zonnen
op de zandige glooiing van de kribbe. Theo had een sliert glibberig groene wier om
zijn hoofd gewonden. Hij stelde een triton voor en zwom in die hoedanigheid, ten
spijt van Bertus' protest naar het bootje van een melkmeisje, dat zich met haar emmers
over de rivier zette. Wij zagen hem in den stroom opduiken: een donkere kop op de
zilverbaan. Hij pakte het schuitje en werkte zich klampend en klauterend tot de
heupen uit het water. Hij begon een wilden zang, die duidelijk over het water werd
aangedragen, maar hij moest van het lachen afbreken. Hij scheen te declameeren en
haar trouw te zweren en beging honderd buitensporigheden tot het meisje een
roeispaan opnam en hem daarmee verdreef.
2 2 J u n i . Ik heb soms oogenblikken van twijfel tegenwoordig. Heeft ze mij lief?
Wie kan een vrouw begrijpen? Toch geloof ik, dat de tijd nog niet gekomen is, om
het te vragen. Als het ‘ja’ is, zal mijn leven eerst recht beginnen.
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2 8 J u n i . Zoo lang ik leef, zal het beeld van deze zonnige Junimorgens op het
tennisveld mij voor den geest staan. Rondom het veld is het donkere, zware schaduw
door de zon geappeld en doormarmerd en de geur der pijnboomen is zwaar in de
lucht. Het felle licht van het vlakke leemveld schijnt onder tegen de lichte bladeren
der zilver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

144
linde op en haar toppen, waar de volle zon ze raakt zijn klaterend wit als abeelen
tegen de diep-blauwe lucht. En voor het net bewegen de rappe, behendige figuurtjes
in schetterend witte kleeren.
29 J u n i . Deze dagen zijn heerlijk. 's Nachts is het gewoonlijk nevelig en overdag
veegt de Oostewind de zeer blauwe lucht (bijna wit aan den horizon en staalgrijs
tegen de zon in) geheel schoon. De wolken zakken als grijsviolette vlokken weg
achter de westerkim. Het is alles nog zoo frisch en koel 's morgens, als ik zit te
wachten op den morgengroet van mijn lief, die als Lili de duiven en de kippen komt
voeren. De lucht is vol bizondere geuren, die oude bekenden zijn uit den kindertijd
en de schaduw van het huis ligt verkort op het grasveld, waar de rozen bloeien in
koelkleurige schaduw. De hooge boomen ruischen en de vogels zwetteren en zingen
onophoudelijk.
2 J u l i . Ik heb een wonderlijken middag doorgebracht - in de mangelkamer! De
linnenmeid was ziek of uit of zooiets en Laura viel voor haar in, of het van zelf sprak.
Ze zag mij, toen ik toenvallig voorbij het hoog geschoven raam liep en riep mij
binnen.
‘Ik ben druk vandaag. Ga daar zitten en amuseer me’.
Ze zag er uit om.... om.... je zelfbeheersching te verliezen en dat ik geen
ondoordachte dingen gezegd heb, kwam voornamelijk, doordat de naaister op den
achtergrond met een schaar schortbanden zat uit te halen (is dat de vakterm?). De
naaister, zooals trouwens het heele personeel tot de tuinjongens toe, zou zich voor
Laura doodvechten en ik was bang voor die schaar - niet dat het haarzelf niet
toevertrouwd is, om lastige minnaars op een afstand te houden.
Ik kan niet erg onderhoudend geweest zijn. Haar bloes was ontknoopt aan den
hals, die, warm-levend, glad en zacht uit de dorre stof loskwam. Zij had haar mouwen
opgestroopt en ik moest kijken naar het spel der spieren van de volle, ronde armen
en naar de kleine witte hand, die zoo krachtig den bout greep. Telkens vielen slierten
haar over het gezicht, dat door het warme werk aantrekkelijk overvolbloedig was.
De scherpomtrokken iris was blauw in het blinkend oogwit der zeer gezonden.
Het ijzer zwierde door de lucht, maar kwam met onbewuste berekening toch juist
nog zonder schok op de strijkplank neer en dan schoof ze het hierheen, daarheen
over het heldere linnen met verwonderlijk vaardig draaien der gewrichten aan pols
en elleboog. Of ze sprenkelde water, terwijl ze, glimlachend met half geopenden
mond en kuiltjes in de wangen met mij badineerde en het werk ging zoo zakelijk,
vlot en geruischloos, zoo schijnbaar zonder eenige inspanning, dat ik diepen eerbied
voelde. Het lijkt gek zoo op papier, maar het is zoo.
Zij sprak véél voor haar doen en één ding, dat ze quasi achteloos zei, trof mij als
dieper bedoeld, dan ze wou doen voorkomen. Ik had haar in het stoeien, met veel
inspanning een bonten handdoek weten af te nemen, ofschoon ze zich verweerde, of
het om haar leven ging.
‘Een vrouw wil voelen, dat een man haar meerdere is. Ze moet tegen hem kunnen
opzien’. Zij strooide er dadelijk grappen overheen, maar ik geloof, dat ze op één
oogenblik in doodelijken ernst was - wat me verontrustte, ik weet niet waarom.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

7 J u l i . Dit leven kan niet duren, ik weet het. Het is te heerlijk, te verheven, zou ik
willen zeggen. Maar de gedachte, dat het einde van deze tweede jeugd niet ver meer
kan zijn, verontrust mij niet. Ik ontwaak 's morgens in zonneschijn en volmaakte
zorgeloosheid en ik zweef door den lieven langen dag in een roes van liefde,
schoonheid en luchtigheid.
Om acht uur brengt de knecht thee, scheerwater en schoenen binnen - een nog
nooit gekende weelde. Ik lig in ledigheid van geest te kijken naar het broze porceleinen
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kopje, waardoor, tegen het licht in, de thee schemert en naar den damp, die in het
zonlicht omhoog kringelt, naar het weerkaatste zonneschijfje rillend aan de zoldering
en het goudvonk-flitsende melkkannetje van gepolijst metaal, naar de verblijdende
diepe spectrumkleuren, die, gebroken in het geslepen kristalvaasje met suikerklontjes,
dwars over het peluwsloop liggen. Ik sta op, met ongewende gretigheid bespiegeling
verlatend voor de genoegelijk onbekende gebeurtenissen van den nog blanken dag.
Ik zit met behaaglijke ongehaastheid in de breede vensterbank der open vouwramen.
Het ontzaggelijk, diepruime landschap buiten is vervuld van jong licht, dat bleek in
de morgennevels werkt. Beneden mijn raam ligt het terras met vleezige aloës in
geornamenteerde potten en geschoren laurieren en jucca's in tobben. Breede trappen
dalen naar het uitgestrekte park van oud hout, dat op een heuvelhelling is aangelegd.
In de vlakte nog verder en lager ligt de rivierkronkel blinkend in ijle mist. Een
vochtige koelte schijnt op te rijzen van het lage land en van den boschkant komen
geuren van harsignaaldhout en dauwvochte hei.
Dan moet aan kleeden gedacht worden en het behaagt mij met mijn bijna noodlottig
aanpassingsvermogen en histrionisme het voor een poos als de gewichtige zaak te
beschouwen, die enkelen uit mijn omgeving er van maken. Speelt iedereen die flauwe
komedie in zijn binnenkamer, vraag ik mij af. In de glimmend witte badknip staande
met de fijne douchestralen vergruizelend op mijn schouders, ben ik een Romeinsch
senator in het tepidarium en later, gezeten aan de kleedtafel voor den driebladspiegel,
verbeeld ik Talleyrand bij zijn levée. Ik scheer mij met groote zorgvuldigheid en
maak mijn scheiding met toewijding. Ik mag die weelde wel. Ik heb mijn vreugde
aan de verscheidenheid en volledigheid der toiletbenoodigdheden. En bij het dreunen
van de ontbijtgong wandel ik de trap af met de vrijmoedigheid, die komt van een
uiterlijk verzorgd tot in kleinigheden.
Ik heb beproefd om mijn geluk te ontleden. Dat is nu eenmaal mijn natuur. Ik wil
zoo graag begrijpen in de schuchtere hoop van te kunnen vasthouden.... Neen, het is
niet alleen mijn liefde, al werkt die in al het doorleefde. Er is een kinderlijk
levensgenieten met een zorgeloozen lach van immer wellende vreugde in kristallijnen
sferen, waar mijn loome lichaam schijnt te vervluchtigen. Ik ben in het land van de
eeuwige jeugd en de eeuwige lente. Soms komt een vlaag van niet onaangename
weemoed, soms verliest zich mijn geheele wezen in dichterlijke zwijmeling, maar
gewoonlijk is het zware en verwikkelde innerlijk in verwonderlijk fijn ingesteld
evenwicht.
Mijn liefde en de eeuwige natuur en de kunst, wat speelt er al niet in mijn hoofd!
Ik heb vandaag vruchten geschilderd: druiven en meloen. Wat een rijk gezicht
was dat, die zware, volle trossen! De groene, kronkelende stengel werkt zich in
tusschen de donkerblauwe kogelbessen, overdekt met een teer grijs waas. Mat glanst
het vlies, strak gespannen van het sap, waar het licht roodpaars doorheen schijnt. De
gladde meloenschil was omgeven door een garenachtig netweefsel en door de kleine
mazen keken oranje en gele vlekjes. Binnen vormen de vleezige ribbelwanden koele,
sappige grotten, glinsterend als van uiterst fijn kristalgruizel. Platte, glimmende pitten
hangen er aan fantastische gierlanden en de geur is nog de geur uit mijn jeugd.
Dat is één van de tonen in het zwaar gevoelsaccoord: het genieten van de schoone
uiterlijkheid der dingen. Er zijn altijd bloemen en fazanten en pauwen en schilderijen
en rijk huisraad om naar te kijken - alles waarnaar ik zoo heb verlangd en wat mij
steeds heeft ontbroken. De rijke patronen en rondende plooien der zware stoffen,
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kleuren als van Venetiaansch glas en parelmoer en vlindervleugels, het modelee van
een vrouwenoor, muziek en lachen, wat is het alles dierbaar! Ik houd van de goede
sier der deftige maaltijden, waarbij soms ernstig
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gesproken wordt over dichters en wijzen en dan weer geschertst wordt en met het
woord gespeeld. Als er dan een spreekt over een kostelijken goudgloed bij Tiziaan
of een zeldzame witte malvebloem of een oud-Indische sage, dan zweeft een tastbaar
geluk in de kamers. Wij spreken veel over Goethe in Italië. Theo heeft copieën van
Leonardo meegebracht; die hangen nu in het atelier naast vreemde koppen uit zijn
verbeelding geschilderd en wonderlijke droomlandschappen en etsen van zwammen
en wanstaltige kalebassen en orchideeën.
Door al die heerlijke en zeldzame zaken, toevallig bijeen in een prachtig landschap,
met verwachtingen van Italië als achtergrond, valt het gemakkelijk de heele wereld
te zien als een paradijs en nameloos heil te verwachten van de eigen toekomst.
Bovenal geniet ik van de spontaniteit, het zich onbekommerd, soms uitbundig
uitleven, de zorgelooze dartelheid, die zoo vreemd afsteken tegen de drukkende
plichten, het naargeestig gemijmer, de wroeging en zelfmarteling van mijn
studentenleven.
Theo zorgt steeds voor afwisseling in de vermaken. Er worden picnics gehouden
op de hei en wij trekken soms 's avonds het bosch in met flakkerende flambouwen
en de viool voorop. Op een open plek in het park, omringd door hooge beuken,
hebben wij een blijspel opgevoerd voor genoodigden uit den omtrek. Er wordt
gezwommen, en getennisd, gemusiceerd, gedanst, geflirt, gereden, gewandeld en het
weer blijft maar zonnig en warm.
Als de genoegelijke bedrijvigheid verveelt, ga ik naar de bibliotheek, waar het
begeerlijk koel en stil is en waar niemand mij komt storen. Daar zit ik te lezen in
oude dichters en wijsgeeren of vermijmer doelloos de vluchtige uren. Wat een zomer!
1 4 J u l i . Mijn verjaardag. 's Avonds tuinfeest. Het was een fantastisch gezicht. Het
donkere bosch stond onder den bleeken zomernachtshemel met de stille sterren
tusschen doffe wolkenstrooken. Van het terras ziet men neer op de kruinen der
romantische oude olmen met hun bizarre struisveertakken en de heerlijke, krachtige
zilverpopulieren. Wat leken de stammen hoog van boven gezien. Tusschen de
silhouetten der grofbrokkelige looverklompen brandden ongeziene lantaarns en van
achter en tusschen de takken stonden mistige stralenbundels. Waar het melkige licht
viel, waren de glinsterende bladeren van plataan en beuk en de kroezige accaciafranje
grijzig ontkleurd. Giftig groen leek het gazon en de stamrozen met scherpe, zwarte
schaduwen waren van metaal gedreven. De oranje en roode lampions brandend in
de lauwe, vochte atmosfeer straalden in een nimbus van kleurig licht. En de gasten
in avondkleeding dansten op het terras of liepen te minnekoozen tusschen de boomen.
Ik moest denken aan beschrijvingen van het Parijsche leven onder het tweede
Keizerrijk: een wufte schoone maskerade, een roes van genot en praal en eerzucht.
Zooals hier moet eens het warme licht van de kristallen luchterkronen uit de balzaal
op de oude bosschen geschenen hebben, terwijl de walsmuziek de heilige nachtstilte
schond.
Ik heb het gevoel of Laura en ik nooit zoo dicht als vandaag bij elkaar zijn geweest.
Wij zaten ver van de anderen op een bank in het donker. Wij waren zoo rustig
vertrouwelijk.... Had ik maar gesproken.
2 0 J u l i . Ik heb in lang niet in mijn dagboek geschreven. Ik weet niet waarom. Ik
ben niet zoo evenwichtig meer, als ik geweest ben. Soms word ik uit mijn slaap
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wakker met de vage herinnering aan een booze voorzegging in mijn droom. Misschien
is het louter verbeelding. En dan denk ik weer: Kan ik wel zoo zeker zijn van Laura?
Ik verbeeld mij, dat ze de laatste dagen gereserveerd tegen mij is en een enkele maal
heeft ze me vinnige waarheden gezegd. Maar dan maakt ze het weer goed door heel
lief en zorgzaam voor me te zijn. Ben ik te zeker van mijn zaak en prikkelde haar
dat? Of verwacht ze
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dagelijks de ontknooping, die maar uit blijft? Ik kan niet besluiten om deze gouden
onzekerheid te beëindigen en heb een paar maal de gelegenheid tot spreken laten
voorbij gaan. Maar natuurlijk heeft ze me lief, anders heeft ze den geheelen voorzomer
roekeloos spel gespeeld en ze is immers de eerlijkheid en openheid zelf?
Vreemde bijgeloovigheden spruiten uit dezen romantischen hartstocht. Ik ben blij
als een kind, wanneer ik een klaverviertje, een dubbele korenaar, een takje witte hei
vind. Er is een ster in ‘de Adelaar’, die ik op een of andere ondoorgrondelijke wijze
met mijn liefde verbonden waan. Als die maar helder straalt, beloof ik mij wonderen
van geluk.
L e i d e n . 4 S e p t e m b e r . Het is een goed teeken, dat ik weer ga verlangen naar
dagboek houden. Ik ben aan het bezinken. Maar voor ik weer een aanvang maak met
mijn aanteekeningen, zal ik in het kort de gebeurtenissen beschrijven sedert dien
noodlottigen 26en Juli. Het kan zijn nut hebben, de feiten koel en vastberaden tusschen
de oogen te zien.
De toestand was onhoudbaar geworden en ik was uitgegaan om Laura te zeggen,
dat ik haar lief had. Ik vond haar bij den muur in den boomgaard. Ze zat in gedachten
met een boek op haar schoot, maar sprong op en kwam toeloopen, toen ze mij zag.
Ik was erg zenuwachtig, maar beheerscht. Ik kon ter nauwernood adem halen en de
zorg en spanning moet op mijn gezicht hebben gestaan, want ik zag ontredderden
schrik op het hare, toen ze eensklaps het verwachte oogenblik gekomen wist. Ik zag
ook, hoe ze zichzelf met één forschen greep weer meester was.
Het suisde in mijn ooren. Wij twee bestonden alleen in een mateloos, leeg heelal.
De tijd zelf stond stil in verwachten, hoe dit roekeloos ondernemen verloopen zou.
Ik begon abrupt en aandacht bijna gebiedend, zonder het te bedoelen: zoo
overmachtig was de ernst in mijn ziel. Een inleiding was ondraaglijk geweest en
taktisch beleid een schending. Ik zei wat ik op mijn hart had, zooals ik het had
voorbereid, bijna woordelijk. Tegelijkertijd volgde ik een woeste worsteling in mijn
binnenste, waar elementen zich hartstochtelijk verzetten tegen mijn verder spreken,
dat mogelijk een eind zou maken aan mijn liefdezwijmeling, dat schande en verdriet
kon brengen, terwijl andere met geweld voor uiting vochten. En boven de wisselende
zegepraal, die in golven door mijn steriele woorden gutste, zweefde mijn geest en
maakte gemelijke, spottende aanmerkingen op woordkeus en ‘maintien’.
Laura werd grijs in het gezicht met grauw-violette lippen en donkere randen om
haar oogen. Ze leunde tegen den muur en een oogenblik, dacht ik, dat ze flauw zou
vallen. Ze sprak niet en bewoog niet. Had ze het kleinste gebaar van beantwoording
of zelfs van aanmoediging gemaakt, mijn nauw bedwongen liefde had haar overstort.
Maar ze zweeg en het besef, dat ik had verloren, begon te dagen. Het werd stil binnen
en weemoed, hevig als ik die nooit had gevoeld, maar kinderteer, rees lustig en
alvervullend.
Het bloed kwam terug in haar gezicht en steeg tot aan de kloppende slapen door
woede, die ik toen niet begrijpen kon.
‘Als ik trouw’, zei ze, bevend en bijna fluisterend, ‘wil ik een man hebben, die
wat gedaan heeft in de wereld en geen zwakkeling’, en ze wandelde weg.
Anton heeft mij later verteld, dat Bertus, die zelf op Laura verliefd heet te zijn en
zeker mij geen goed hart toedraagt, haar dien morgen had geplaagd met haar
onbegrijpelijke passie voor ‘dien vent van niks’. Had ik dat destijds geweten, dan
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zou ik de liefde en eerzucht voor mij hebben begrepen achter dien trotschen,
schijnwreeden uitval.
Ik liep naar mijn tuinkoepel, als een die half slaapt. Het was of ik al mijn
emotiekracht had verbruikt, of dat een meelijdende engel elke opkomende ontroering
en gedachte onmiddellijk zorgvuldig wegwischte. Naïever kan een kind de indrukken
van zijn
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omgeving niet ontvangen als ik in dat uur. Ik herinner mij, dat ik een tuinjongen
tegenkwam en met hem heb gepraat - het moet volkomen onzin geweest zijn. In mijn
kamertje merkte ik met verbazing, dat ik doodmoe en buiten adem was. Ik ging
gekleed op bed liggen en sliep - twee uur.
Nog denk ik niet graag terug aan het ontwaken. Voor ik nog tot helder zelfbesef
kwam, voelde ik al een onverklaarden tegenzin in het weerzien van het daglicht en
toen de herinnering terugkwam van wat er tusschen Laura en mij was voorgevallen,
.... wat was ik kapot en beschaamd.
Mijn trots kwam mij te hulp. Ik had ten slotte niets gedaan, waarover ik berouw
behoefde te hebben. Er was geen reden voor die vinnige krenking. Ze had in elk
geval gedaan, alsof ze veel om mij gaf. Een wrok tegen haar en alle menschen
flakkerde op. Waarom ben ik ook zoo stom geweest om weer onder de menschen te
gaan? Ik had alleen moeten blijven in den hoogen toren van mijn trots.
Ik besloot om den volgenden dag weg te gaan en een brief, dien ik 's morgens had
ontvangen, als voorwendsel te gebruiken. Het middagmaal, de avond en het ontbijt
moesten evenwel nog worden doorworsteld. Maar niemand zou wat aan mij merken.
Niemand heeft wat aan mij gemerkt. Ik weet, dat ik mijn rol volmaakt heb gespeeld.
Laura was niet zoo goed in de hare, als ik had verwacht. Ze was opvallend distrait
en keek telkens tersluiks naar mij. Ik meen, dat ze na het eten een poging heeft willen
doen om met mij te spreken, maar ik stond strak gespannen van trots en dat heeft
haar blijkbaar afgeschrkt.
De avond viel mij natuurlijk lang en ik was dankbaar, toen ik eindelijk naar mijn
kamer kon gaan. Daar zat ik in een leunstoel dof uit te staren in den nacht, die laag
en broeiend over het fijn-onrustig land lag. Het weerlichtte aan den horizon en
onverklaarbaar ritselden de bladeren in de windstilte. De watervogels krijschten bij
de verre rivier en ergens was een koe woest aan het loeien. Ik was somber als nooit
te voren. Ik scheen al den weedom van de wereld te omvatten in mijn eigen smart.
De troosteloosheid van het leven, de onmacht van den mensch overschaduwden mijn
gemoed en ik liet zelfverwijt voortwoekeren, daar ik te mat en te ellendig was om
te denken.
Intusschen naderde de bui. Een regen van groote dropen begon te vallen en hield
weer op. Maar er kwamen strijdende winden van vele zijden en de gereefde hemel
was in heftige beroering.
Dit leven dus, dit heerlijke, mooie leven van de laatste weken was ook weer op
bittere teleurstelling uitgeloopen. Waar toch is geluk en vrede en hechtheid te vinden?
En onder het inleidend spel der elementen werd mijn bewustzijn teruggebracht tot
een blind tasten, een waanzinnig zoekend opspringen in het vale alledige.
De onderbroken donder was nu zeer nabij en kwam in droog knallende en krakende
slagen, die lang nadreunden en soms, bijna verstorven, weer mompelend opleefden.
Bleek lichtte het in de hooge luchtlagen tusschen de wolkcoulissen wanneer een
straal in snelle roze kronkels van bui tot bui liep en dan waren de voorzwevende
donkere nevelvlokken duidelijk zichtbaar. Plotselinge, felle bliksemaderen takten
omlaag in een mist van violet licht. Dat onderbrak grel en hinderlijk telkens de
duisternis en bracht het uitzicht even in herinnering, compleet tot den
regenglimmenden zonnewijzer op het terras. De schaduwvlakken der dingen waren
dan wel aan ongewone zijden en hunne vertrouwde kleuren schenen verziekt tot kil,
giftig wit, zoodat het bekende landschap een spokige onwerkelijkheid verkreeg. De
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regen plensde neer en de rukwinden scheurden bruischend door de stug schuddende
oude boomen. In het lage land ver over het water brandden hoeven, twee, drie, vier
rosse stippen. Het noodweer drong in mijn ziel en maakte er paniek als van een, die
radeloos schichtig om zich uitziet naar het dreigend doodsgevaar,
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dat hij nabij weet, maar niet ontwaren kan. Het was een nacht van gruwelijke
vermoedens. Boven het gieren van den wind, die ramen deed rammelen en luiken
klappen, en tusschen de galmende donderschoten klonk een kreet van ver weg over
de velden, een hulpgeroep langgerekt en flauw, als van een eenzaam worstelende.
De lage struiken steigerden woest als gehalsterde paarden, die wanhopig poogden
om te ontkomen aan ondraaglijke martelingen en het leek mij, wien in den
lawaaienden donker hooren en zien bezwaarlijk werd, of een achter mij stond en
onverstaanbare vlotte woorden in mijn oor prevelde. Maar schoon mijn geest voortjoeg
in radelooze opwinding toch - en dat maakte het uur nog duivelscher - was mijn
lichaam zwaar en onbeweegbaar als verlamd door een dichte, loome middenstof. Ik
zat gevangen in de roerloosheid, den schijndood van een benauwenden koortsdroom.
Mijn huig voelde droog als gemsleer, over den schedel was de huid strak gespannen
en achter de ooren en op de bovenlip, biggelden de angstzweetpareltjes in kille
straaltjes omlaag.
Ik kan mij niet meer herinneren hoe lang ik zat of hoe de betoovering brak. Het
weer bedaarde wat en te zeer vermoeid om mij uit te kleeden, bleef ik in den leunstoel
druilen.
Na een paar uur van verbrokkelden slaap, werd ik stijf en onbehaaglijk wakker.
Het was eerst vijf uur, maar klaarlichte dag. De zon scheen helder, maar geen mensch
was nog ontwaakt en geen bedrijvigheid stoorde nog den diepen vrede der natuur.
Het scheen een andere wereld, klaarder en meer bezonken, ernstiger; een plaats voor
inkeer en gestild-zijn, na het tobben en de koorts van het dadenleven. Weer dacht ik
aan sterven, maar het was niet langer een onstuimig verlangen naar vernietiging,
vermengd met walging en ontzetting. De dood was niet meer de verminker en
schenner, die waarmerkt met grijnslachverstarring en gebroken oogen. Ik zag hem
als de louterende, sublimeerende macht, die het arme, zwoegende lichaam ontspant
en liefderijk de trekken gladstrijkt. De waterdood scheen schoon, het langzaam drijven
in den koelen, doorzichtigen stroom, langs riet en waterplanten naar de groote wateren.
Ik kleedde mij uit en ging naar bed en toen ik weer wakker werd, was de hemel
grijs betrokken en de lucht vochtig kil. De hoop en verheffing van het vroege
morgenuur waren geweken; de wereld was banaal als vanouds. Ik wist het voorzeker.
De periode van luchtigheid en geluk was afgesloten en de zon weer schuil gegaan.
In dat oogenblik heb ik den levenswalg gekend, waarover zooveel lichtvaardig wordt
geschreven; de werkelijke neiging tot braken bij het terugzien van de regenwolken
en het hooren van het grauwe loovergeruisch; het ontzet afwenden van de ziel bij de
gedachte aan de kleurlooze dagen, die nu weer moesten komen in lange opvolging.
Deze dingen zijn te heilig van verschrikkelijkheid om er ijdelijk over te spreken.
Ik stond op en zag een briefje, dat al den vorigen avond onder de deur moest zijn
geschoven.
‘Om God's wil, doe geen domme dingen. Laura’.
De trotsche bitterheid en wrok begonnen weer te vloeien. Ik stak de kaars aan en
verbrandde het papiertje. ‘Wat kunt u verwachten van een zwakkeling, mademoiselle?’
zei ik hardop.
Ik heb haar niet meer gezien. Zij was niet aan het ontbijt en ik vertrok dadelijk
daarna. Dien middag nog, was ik terug op mijn oude kamers in Leiden, die gelukkig
vrij waren. Daar heb ik de rest van den zomer gewoond. 's Middags wandelde ik
gewoonlijk de stad uit naar Leiderdorp, waar ik bij ‘het Witte Huis’ een roeibootje
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huurde en den Rijn opging of het Meerburger vaartje achter het klooster. Op het
water, te midden van dat vlakke weiland, heb ik met mijzelf gevochten en den grooten
strijd tusschen trots en liefde beslecht. Ik begon de dagen gewoonlijk apathisch en
dan kwam het verdriet en bracht vriendelijk- en zacht-gestemd-zijn te-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

150
gen de menschen, die immers allen in zorg en lijden leven. Of een plotselinge vlaag
van halfwaanzinnige wanhoop en hartstochtelijk verlangen rees en eindigde in stil,
lippenbijtend schreien. Ja, op het water was het mij het liefst. Ik zat uren te staren in
de groene slijmerige diepten tusschen de verfomfaaide plompenbladen en martelde
mijzelf met herinneringen. Ik hoorde den klank van Laura's stem en haar gezond
lachen, zag weer de smalle lippen opeen bij een spannende tennispartij, of het deinen
van de oogen in die gouden oogenblikken van vertrouwelijkheid, al haar kleine
aanwendsels en manieren. O, dat dofknauwend verdriet, dat niet verheffend en niet
romantisch is, maar min en ontmannend als een slepende ziekte. ‘De dagen gaan en
de glorie keert niet’, dacht ik. ‘Wat heeft mijn leven voor zin? Waarvoor zou ik
werken?’ En dan hieven zich weer jaloezie en trots en ik roeide kolderend door
slooten verstopt met gentiaan en waterranonkel, tot ik niet meer kon.
Ik geloof niet, dat ik zoo gauw uit den put was gekomen zonder den ouden heer
van Eijck, wiens conversatie gemoedstillend was, als een ruischende woudbeek. Wij
ontmoetten elkaar op den Rijn en waren spoedig goede vrienden.
Hij was een gul en joviaal man, geestig, sceptisch en vol minachting voor ‘goede
vormen’; in het kort, een echte Hollander van de vorige generatie. Hij had veel
verdriet gehad en uit zijn ervaringen was een gezonde, schoon ietwat wrange
levenswijsheid gegroeid, die hij had drooggekookt tot aphorismen. En belezen was
hij in volkenkunde en biologie en de Hollandsche letteren. Want als het peuren gedaan
was, las hij 's avonds na ‘de Telegraaf’ en ‘het Leidsche Dagblad’ den eenen roman
na den anderen, althans wanneer er niemand was om mee te pandoeren of te
domineeren. Maar zijn hartstocht was hengelen; het was geen liefhebberij voor hem:
het vulde zijn leven.
Met dankbaarheid denk ik terug aan de middagen met hem op den Rijn. Wij roeiden
bezadigd onder wipbruggen, langs kweekerijen en zeventiende eeuwsche buitens,
waarvan hij er zelf een bewoonde, met groote, holle kamers en kleine, violette ruitjes
en dessu-de-porte's van stroomgoden, omgeven door Louis XIV lofwerk. Hij had
een vriendelijk woord of een grap voor ieder, de oude heer van Eyck, voor
brugwachters en beurtschippers, voor spoelende vrouwen en kinders aan het hoepelen
op het jaagpad.
‘Beste lui hier allemaal; fijn - zoo fijn als gemalen kippenpoep. Maar ik kan het
met iedereen vinden, zelfs met den dominee. Die stumpert lust geen Catz, maar hij
is verder zoo fatsoenlijk als een ander’. De riemen kreunden in de dollen en het water
prevelde tegen de plecht. Bij de kalkbranderij hielden wij gewoonlijk stil. ‘Er staat
hier nog een slordig emmertje water’. Twee staken werden in de modder geramd.
(‘Dank je, kan 't zelf nog wel. Man, ik ben nog een jonge blom’) en daaraan werd
de boot gemeerd. Dan legde hij methodisch zijn benoodigdheden klaar: twee beproefde
hengels en een schepnet, een oud sigarenkistje met zemelen waarin wasachtige maden
wriemelden en een gedeukt beschuitblik voor grondaas, dat in een bal werd gedraaid
en over boord gegooid, om de visch te lokken. Vervolgens moest er gepeild en de
drijvertjes zorgvuldig met de korte, eeltige vingers op de sim ingesteld worden. Dan
sloeg hij aas aan den haak, een regenworm voor baars, een vorentje voor snoek, een
stuk Goudsche kaas voor paling en deeg voor witvisch. Hij had zijn speciaal recept
voor deeg, zooals alle hengelaars: brood en zwitsersche kaas, kruim van aardappelen
en een drop bergamotolie. Ten slotte stak hij zijn houten pijp aan en zat rustig met
één waterlaars tegen een spant en de ander onder de bank te wachten.
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Het was zoo'n bevredigend nuchter, echt Hollandsch tafereel. Onder den bruin
strooien hoed de verbrande kop met de forsche neus en ruige, grijzende puntbaard.
De geheele gestalte met de korte armen en kloeke schouders donker tegen het flauw
deinende water,
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waarin de zilveren lichtranden der wolken in bewegelijke lussen en oogen en
slangetjes werden weerspiegeld. Tusschen den gebogen rug en de wilgenstruiken
kwam een vignetje te zien van een houten bruggetje en een rijp gewit muurtje met
een wingerd onder rood pannendak. Blauw en wit lijfgoed hing over de heg te drogen
en een bos cadmiumgele bloemen stond voor het venster.
‘Heb je per avontuur een morceau de touw voor me, geachte? Ik weet niet, of dat
laafnet het uithoudt. Een roko? Ik mag maar het liefste Varinas als ik op het water
ben. Toen ik jonger was, ging ik met de vrienden graag den polder in. Bram IJssel
de Schepper en de burgemeester van Koukerk (nou al dood; kreeg een klap van een
paard tegen zijn testimonium) en nog zoo'n paar schriftgeleerden. Er zit hier veel
baars in den polder. Jongen, daar mocht ik zoo graag zijn. Je haalt wel eens een
oliepoot, maar daar is een neutje goed voor. Wij gingen geregeld iederen Zaterdag,
al regende het pijpjes. Zie je die luchtbelletjes? Dat is een brasem, die daar zoekt.
Jô, ik heb hier twee jaar geleden een goudkarper gevangen. Die zijn zeldzaam. Hij
staat nou op sterk water in het museum.’
De dobber dook woest onder, maar hij sloeg niet. ‘Daar heb je weer zoo'n
dansmeester. Dat is niks gedaan. Ze moeten kalm bijten’.
‘Weer een brasem’, waagde ik.
‘Nee, dat is geen brasem. Dat is een paling. De luchtbellen zijn grooter’.
Er was veel verkeer op het water. Een groene stoomboot met opgeschikte
boerinnetjes onder het tentzeil en de flegmatieke stuurman in zijn preekstoel, een
motorsloep, die een wig van schuimend water achter zich over de schoeiingen trok,
een turfschip onder een hoog zeil, droog en rimpelig als een oliefantshuid, een
steenenschuit met een jonge vrouw voor het lijntje.
Daar ging de dobber onder, nog eens. ‘Hij belt!’ en nog eens. Het bamboe boog,
ontspande en boog weer De hengelaar wachtte, onbeweeglijk met starende oogen en
vooruitgestoken kin, sloeg plotseling te rechtertijd met geoefenden ruk. Het stille
watervlies met de trage opvolgende kringen sprong plotseling op in een zonglanzende
fontein, luid klaterend even en weer terugplenzend en onder aan het snoer, waarlangs
de vonkende waterkralen naar onder gleden, kromde en sloeg een levende zilverspatel
waarvan zonlicht en water spatte.
‘Een voren; is 't niet?’
‘Nee, dat is geen voren. Een kolblei. Een heele kerel. Wacht, vader, ik zal je zoo
direct scheren’. Hij greep de visch, die nu stil hing stevig in de dikke rug en probeerde
de haak uit de kaak los te wippen, wat niet makkelijk ging. ‘Zou de kiezentrekker er
bij te pas moeten komen?’ Maar het was gelukkig niet noodig. ‘Kijk 'es wat een
heer!’ Hij hield mij het dier voor, dat amechtig met het verwonde zoenmondje hapte
en met krampachtige inspanning nu en dan de kieuwplaten optilde.
De hengelaar nam met een breed gebaar, gemaakt ernstig zijn stroohoed af. ‘Dat
is een ceremonie om te bedanken. Dat doen wij altijd na de eerste vangst en onder
collega's drinken wij ook: den dood aan de visschen. Nee, dit is geen voren. Leer dat
nou 'es van mij. Een voren heeft rooie oogen en alle vinnen en de staart zijn ook
rood’. Hij wierp de blei achteloos in een emmer met water, waar ze op den rug
kantelde, zoodat de witte buik boven dreef. ‘Ze komt dadelijk weer bij. Ja ik weet 't
wel: je vindt mij wreed, maar ze voelen er niks van. De haak gaat bijna altijd door
den neus’, en hij veegde met een vuilen bonthanddoek een sliert glinsterend vischslijm
van zijn mouw.
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Dien dag ving hij veel, herinner ik mij. Drie brasems en nog een blei en een vetten
karper, wat een groote verrassing was. ‘Die lui zijn zoo lepibus! wat ik je prevel’.
Dikwijls ook leverde het hengelen niet veel uit en dan zaten wij te rooken en te
praten in zijn boot of dronken een sneeuwballetje in het ‘Rechthuis’. Ik werd dagelijks
even-
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wichtiger en eens op een avond kwam onverwacht de crisis.
Ik was van een eenzame wandeling thuisgekomen en overwoog, dat het
langzamerhand tijd werd om plannen te maken. Ik zat in het donker voor het hoog
geschoven raam en het grachtje met de zwakke gasvlammen tusschen de oude olmen
en de Renaissance topgeveltjes voor den ijlen, ontwijkenden sterrenhemel, in het
donkere water weerkaatst, was begeerlijk stemmig en stil. Toen klonk plotseling een
vrouwestem die een liedje zong, een gewonen straatdeun, maar die toevallig als
zoovele andere dingen (de geur van vogelkers en ‘Trittenheimer’, zekere zangen van
Homerus en zelfs die ellendige tuinmuur in den boomgaard) met mijn liefde zijn
samengegroeid. Ik was niet voorbereid; de tranen kwamen voor ik denken kon en ik
liet ze rustig vloeien zonder schaamte, zooals een kind zou doen. Het was een weelde,
een wellust dien ik misschien in vijftien jaar niet had gekend. Ik schreide alle trots
en bitterheid uit mijn hart en toen het was afgeloopen, voelde ik mij verlucht en zelfs
lichamelijk behaaglijk en versterkt. Er waren ‘booze stoffen’ uit mijn lijf gedreven
- zoo voelde het.
Daarop heb ik mijzelf duchtig onder handen genomen. Had ze geen gelijk? Bén
ik geen zwakkeling? Wat heb ik den heelen zomer gedaan om mij haar waardig te
maken? In mijn zelfgenoegzaamheid vond ik het van zelf sprekend, dat ze mij als
man zou begeeren. Ik heb er zelfs niet aan gedacht, dat ik geen geld heb, om haar te
trouwen. De harde les was meer dan noodig.
Er is mij dien nacht een innerlijke zon opgegaan en ik ben diep beschaamd geweest
over wat ik in mijn ziel zag. Ik ontdekte mijn onbegrijpelijk verblind egoïsme, mijn
dollen trots, mijn luiheid en nog een heele ris van booze eigenschappen. Ik heb ze
alle op een stuk papier geschreven, wat een heele zelfoverwinning kostte.
Maar nu zou het uit zijn. Nu zou de ware liefde beginnen, zonder zelfzucht of
opgeschroefdheid. In ernst en deemoed zou nu een levensdiscipline beginnen,
compleet tot in alleen zelfgeweten kleinigheden. Met groote bedaardheid, glimlachend
onder tegenspoed, moet ik gaan doen wat noodig is, zonder rekening te houden met
eigen wenschen. ‘Vandaag’, zei ik, ‘sluit ik de boeken af. Morgen begint de
zelfoverwinning voor haar’.
De studie zal weer opgenomen worden. Ik weet wat het kosten zal: het
geestdoodende werk, de schampere kritiek van de professoren, de spot van mijn
medestudenten. Welaan. Ik moet er moedig doorheen. ‘Morgen begint mijn proeftijd
en als ik die gelukkig doorsta, dan zal alles goed worden’.
Ik knielde neer, zooals ik als kind deed en bad met levenden ernst tot de Macht of
Machten, die den Kosmos besturen, tot de groote Wereldziel om zegen op mijn
onderneming en om geluk dat het einde kronen zou.
Ik had een impuls gevolgd en was volstrekt niet zeker van te worden gehoord,
maar toen ik opstond, vond ik met blijdschap, en toch met verbazing een vage belofte
en een wonderlijken vrede en stichting in mij; die waren van buiten gekomen. Mijn
lijf scheen omwikkeld met liefde - ik kan het niet raker zeggen. En ik was dankbaar
tot tranen.
Zoo vond ik God, den Vader. Nog dit voorjaar heb ik slechts geloofd in den
Onuitsprekelijken als een Princiep, een Abstractie, slechts te benaderen in de
subliemste gevoelens, in kunst en natuur.
Hoe anders begrijp ik nu. Ik weet, ik voel, dat Hij waarlijk de Vader is, Die ons
verstaat en liefde en troost, hulp en bescherming wil zenden, als wij vragen, Dien
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wij kunnen liefhebben en vereeren en dienen, Wien wij kunnen biechten en Die
begrijpt en vergeeft. Hoe geheel anders zal nu mijn leven worden. Wat zal de mensch
niet durven ondernemen, die zeker is van de hulp der Macht, Die de zonnen in hare
banen houdt. Vroeger drukte mijn tekort aan kracht en wijsheid; ik was bang voor
het blinde noodlot, dat slaat met ziekte en dood. En nu: heb ik niet reeds bij den
aanvang
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van mijn tocht, een uitrusting gekregen, die overwinning zeker maakt?
1 3 S e p t e m b e r . Toen ik vanmiddag naar de Academie liep om mij voor den
cursus te laten inschrijven zag ik toevallig (maar ik geloof niet meer aan toeval) een
groepje menschen voor een sigarenwinkel op de Hooge Woerd, waar een telegram
was aangeplakt. Het was bondig gesteld: ‘Onze correspondent seint, dat de.... Bank
hare betalingen heeft gestaakt’.
Dat wil zeggen, dat oom Gerard geruïneerd en mijn klein kapitaaltje naar de maan
is en dat ik precies tweehonderd vijf en twintig gulden in de wereld heb. Het bericht
had mij heftig moeten ontroeren, maar, al voelde ik voor oom Gerard, ik was mij ten
aanzien van mijzelf alleen bewust van een schijnbaar ongemotiveerde blijdschap.
Natuurlijk dit is de eerste beproeving, die wordt gezonden. Er wordt op mij gelet,
hoe ik ze dragen zal. Dan is mijn gebed dus verhoord. Ik zal het dragen in vreugde
en dankbaarheid.
Ik liep een eind welgemoed door, maar bleef weer staan. Waar ga ik naar toe?
Naar den pedel? Maar ik heb geen geld meer. Dat is gekker. De zaak werd plotseling
veel meer verwikkeld. Ik moet geld gaan verdienen en gauw ook. Maar hoe? Als ik
maar candidaat was, dan zou ik leeraar kunnen worden. Zou niemand mij geld willen
voorschieten? Neen, ik moet het alleen uitvechten; ik heb te lang op anderen geleefd.
Laura zou willen, dat ik mijzelf er uit red. Journalist worden? Maar ik kan niet
wachten tot een plaats vrij komt. Wat kan ik doen? Een bedroefd klein beetje. In
ieder geval moet een mensch doorloopen en niet op de Breestraat staan suffen.
Ik liep door en dacht en dacht tot ik voor ‘Zomerzorg’ stond en daar ging ik binnen
of ik schatten te verteren had. Op het onverwachtst waren oude banden geknapt. Ik
stond los en kon het nauwelijks gelooven. Avontuur schitterde in de toekomst.
Ik was de eenige bezoeker onder de veranda en rookte en liet mijn gedachten
grazen, terwijl ik staarde naar mijn leegen, dikken koffiekop. Maar toen het tot mij
doordrong, dat ik even goed naar het buitenland kon gaan en dat ik daar mogelijk
voor het laatst zat, toen kreeg die banale Hollandsche omgeving met de witte
gasballons tusschen vergeelde kastanje bladeren, de chocolade automaat, de rijwielen
standaard en de groene tuinstoelen een nieuw aanzien. Die welbekende dingen
verloren eensklaps een zeker gezag over mij, maar verwierven mijn vriendschap, als
een onderwijzer, wiens school ik ging verlaten.
Ik zou naar Engeland kunnen gaan, dacht ik. Ik zou in Londen kunnen gaan wonen.
Wat een geluk! Dat het nooit eerder bij mij is opgekomen! Hier geeft toch niemand
om mij. Laura wil ik niet onder oogen komen, voor ik wat ben in de wereld. En als
ik gebrek moet lijden, doe ik dat liever in het buitenland. Ga ik dan werkelijk weg
en hebben het Rapenburg en de Hooglandsche kerk, de Academie en de singels en
al de rest dan heusch geen vat meer op mij? Het is haast ongeloofelijk. Ik had moeite
om mij betamelijk te gedragen. En dat voor iemand, die zijn geld heeft verloren. Ik
heb vandaag voor het eerst van mijn leven waarlijk geleefd. Ik ben wakker, klaar
wakker.
Wat ga ik in Londen doen? Ook dat heb ik vanmiddag uitgemaakt. Ik wil schilder
worden. Ik zal het eerste aanpakken, wat ik krijgen kan. Voor mijn koningin wil ik
het minste werk doen in een ververswinkel en dan door het decoratievak heen, als
het moet, tot mijn doel.
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1 4 S e p t e m b e r . Vandaag boeken en spullen verkocht - veel heb ik niet uit de
kluizenarij teruggebracht. Mijn koffer gepakt en biljet voor Londen genomen. Morgen
vertrek ik, als alles goed gaat.
Vanmiddag een paar kennissen opgezocht en den heer van Eijck. Hij zei:
‘Otternooien-lahaye, daar hoor ik van op. Dat spijt me. Nou ben ik weer mijn
aanspraak
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kwijt. Maar à la bonne heure, een mensch moet niet alleen aan zichzelf denken. Ik
vind het tof hoor, daarvan niet. Aanpakken, dat mag ik hooren! Niet bij de pakken
neerzitten. Maar die banken tegenwoordig! Lieber Gott von
Sachsen-Meissen-Eisenach en Waldeck-Pyrmontkade! Een mensch is zijn geld niet
zeker. Ik ben zelf in Londen geweest in de zestiger jaren, maar het was niks niemendal
voor mij, al die godsdienst-acrobaten met hun glad geschoren, uitgestreken facies.
En dan dat je nergens op je gemak je potje bier kan drinken - want café's heb je er
niet - dat is een crime. Nee dan is Brussel wat anders! Maar ieder zijn meug’.
Wat leek het Hollandsche leven in eens provinciaal en ouderwetsch.
(Wordt vervolgd).

Joopie's verjaardag
door H. van Raalte-Simons.
In een klein kringetje van vier stonden ze druk babbelend vlak voor de schooldeur,
die al een kwartiertje vroeger was dichtgegaan.
Toon, jarige Toon, demonstreerde de schatten, die hij vandaag gekregen had.
En alsof het allemaal heel afzonderlijke cadeaux waren, haalde hij, een voor een
de griffels uit zijn zak, de mooie gekleurde, en legde ze voorzichtig neer op het smalle
vensterkozijntje. Er waren er zes. Toen legde hij zijn nieuwe sponzedoos er naast.
Daarna deelde hij van een al zichtbaar belikte stuiversreep chocolade zuinigjes rond,
en eindelijk haalde hij een vierkant doosje te voorschijn, aan alle zijden even hoog,
een bruin kartonnen kubus.
En de vriendjes moesten raden wat er inzat, maar niemand wist het.
Toen, met langzame gewichtige bewegingen van een, die het geheim kent, maakte
de jubilaris het doosje open en haalde er triomfantelijk een kleurige metalen muziektol
uit, in doorschijnend vloei gepakt.
Een koraal-tol!
‘En nou motte jullie es hoore, 't is mooier as 'n orgel van de kerk,’ zei de gelukkige
bezitter.
Toon zette het ding op. Oogen en ooren inspannend, genoten de vier kleuters van
de telkens veranderde accoorden, die uit den zilverachtig glanzenden, blauw-rooden
tol opstegen.
‘Zoo'n mooie hebbe jullie toch nog nooit gehoord, he,’ vroeg Toon stralend, en
toen hij zag hoe hij benijd werd, vond hij dat eigenlijk op dat oogenblik nog prettiger,
dan het luisteren naar de muziek, en het kijken naar dat grappige nijgen van den,
telkens bijna den grond rakenden, tol.
Maar toen een van de vier, bij wiens voeten het ding gevaarlijk dicht draaide, het
even wou opnemen, gaf de jarige hem een por, en snauwde: ‘afblijven, hoor, hij is
van mijn!’
Dit was in de oogen van den kleinen bewonderaar, nu ook juist het eenige leelijke
aan dien tol.
Met hun vieren stonden ze er om heen, en bewonderden en luisterden en babbelden
druk, behalve Joopie, de kleinste van de vier, die niets zei.
Joopie was zoo verrukt, dat hij werkelijk geen woorden kon vinden om zijn
bewondering te uiten, en terwijl de tol daar voor hem draaide en dreunde, kiemde
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langzamerhand de wensch in hem, om ook zoo'n tol te bezitten, zoo'n mooien, grooten,
die bij elk duwtje een anderen klank gaf, altijd weer dieper, breeder, voller.
‘Is 't duur?’ waagde hij eindelijk te vragen, toen de verwezenlijking van zijn ideaal
wat vaster vorm begon te krijgen.
‘Weet ik niet,’ zei Toon onverschillig, ‘maar,’ blufte hij toen in eens, ‘ik geloof
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't wel, want ik heb 'm van me tante, en die heb cente, hoor!’
Joopie had geen tante met ‘cente’.
Hij had er trouwens maar een, en die had 't niet breed, met haar ziekelijken man
en hun zes kinderen, dat wist kleine Joop heel goed.
Maar misschien zou zijn moeder hem op zijn verjaardag dat heele groote plezier
wel aandoen. Als 't k o n , dan deed ze 't wel, maar... als 't eens te duur was!
Enfin, hij moest toch nog een poosje wachten, want het was pas Maart en in Juni
was hij jarig.
Dit alles overdacht hij, toen hij, langzaam huiswaarts gaande, den tol, in steeds
sterker begeeren, als 't toppunt van alle idealen voor zich zag.
Toen hij thuiskwam vroeg hij dadelijk hoe lang het nog was tot Juni.
‘Nog twee maanden,’ zei zijn moeder, ‘en dan is vader alweer thuis, denk ik.’
‘En dan ben i k jarig,’ vulde Joopie aan.
‘Twee maanden,’ ging hij peinzend voort, ‘is 't dan zomer, is 't dan warm of koud?’
Voor hem was het jaar verdeeld in zomer en winter, van maanden en weken had
hij geen juist begrip en de overgangen van het eene seizoen in het andere, vergat hij
direkt.
‘O ja,’ lachte de moeder, ‘dan begint de zomer pas goed en dan wordt jij al een
heele baas, dan ben je zeven!’
‘Ja,’ knikte 't kind, ‘en dan kan ik je man wel zijn als vader soms verdrinkt op
zee!’
‘Hoe kom je daarbij?’ vroeg ze verschrikt. ‘Wie heeft je dat gezegd?’
‘Niemand, maar in 't water kan je toch best doodgaan’ zei Joop heel kalm en toen
in eens, zonder begrijpelijken overgang: ‘Als ik jarig ben, krijg ik dan een muziektol
van je, een echte groote, die zoo doet als 't orgel in de kerk.’
‘Als 't niet te duur is, misschien wel, maar er komt in elk geval nog een andere
verrassing voor je, nog veel aardiger dan een tol!’
‘Wat dan?’ vroeg hij gespannen, want hij kon zich niets mooiers voorstellen.
‘In Juni komt er een zusje!’
‘O,’ zei hij erg teleurgesteld, ‘neem dat maar niet, wat heb ik daar nou aan? Een
tol is veel echter, daar kan je fijn mee spelen met de jongens:’
‘Nou een tol krijg je dan in elk geval op je verjaardag, het zusje komt misschien
een dagje vroeger of later,’ troostte zij weer.
‘En een reep chocola, om te deelen?’ vroeg hij, nu moed krijgend, omdat het zoo
gemakkelijk scheen te gaan.
‘Ja ook, Joop!’
Heelemaal tevreden ging Joopie nu zitten spelen in zijn kamerhoekje met twee
oude houten stoven, waarin hij zijn schatten altijd geborgen hield.
Touwtjes, knikkers, plaatjes, doosjes, leege garenklosjes, een oude fietsbel en iets,
dat vroeger een beweegbaar clowntje geweest was, met een rood puntmutsje, waaraan
kleine belletjes rinkelden.
Uren kon hij stilletjes daarmee bezig zijn. Dan werd al die kapotte rommel kostbaar
materiaal. Dan maakte hij van een oude koperen knoop een gouden medaille van 't
rood satijnen clowntje een koning, van de knikkers heerlijke zuurballen, van de
klosjes muzikanten, en van de stoven, een trein met een bijwagen. En hij zelf was
dan alles tegelijk: conducteur, schoolmeester, koning, muzikant en juffrouw uit een
snoepwinkel.
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Met andere kinderen spelen kon hij niet zoo gemakkelijk. Het liefst zat hij maar
alleen met zijn schatten in een veilig kamerhoekje, sprak hard op, gaf zich zelf
antwoord, hij kibbelde in zijn eentje, of speelde naloopertje en sloeg zich zelf soms
als 't te pas kwam. Zoo spelend was hij volkomen tevreden.
Stil leefden ze met hun beidjes, moeder en Joopie. Vader was stoker op een groote
boot, en kwam maar een paar maal per jaar thuis. Nu ditmaal zou hij juist aan wal
zijn als 't tweede kindje, dat zeven jaar met Joopie verschilde, zou geboren worden.
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Elke week als de vrouw haar geld aan het kantoor van de maatschappij haalde, vroeg
ze waar de boot was en wanneer haar man thuis kon zijn.
Het kon prachtig treffen, maar op een reis van drie maanden wist je 't nooit op een
paar dagen te zeggen natuurlijk.
Dikwijls voelde ze zich moe en onplezierig. Ze dacht dan dat hij toch misschien
niet voor haar bevalling thuis zou zijn, en ze zag er zoo vreeselijk tegen op, dien tijd
met Joop alleen bij zich, mee te maken.
Ze sprak dikwijls met Joopie over het te verwachten zusje,
Het kind kon er zich maar niet op verheugen. Altijd gewend alleen te zijn en heel
tevreden in zijn eentje, verlangde hij volstrekt niet naar zoo'n kleine indringster.
Het werd einde Mei en langzamerhand begon het warm en drukkend te worden op
het kleine bovenkamertje waar ze woonden. Joopie dacht in steeds stijgende
nieuwsgierigheid veel aan den tienden Juni, den dag, waarop hij zijn tol zou z i e n
en h o o r e n , zijn tol, dien moeder nu al lang gekocht moest hebben.
Zij tuurde niet naar een bepaalden datum! Zij hoopte maar, dat haar man bijtijds
zou thuis zijn, en ze deed dapper haar best, zich over kleine ongemakken heen te
zetten, zorgen en zorgjes niet te tellen en zichzelf in te praten dat ze zich goed voelde
en flink....
Maar den 9den Juni 's morgens stond ze toch niet op. Ze voelde zich te ziek en te
moe, en stuurde Joopie naar de buurvrouw van één hoog, of die eens even bij haar
wou komen.
Gedienstig en gewillig deed de vrouw wat er van haar verlangd werd, hielp Joopie,
en zorgde dat hij met haar kinderen samen naar school ging.
En Joopie ging vandaag wat graag! Hij kon nu alvast vertellen van zijn verjaardag,
van den tol en de chocola, van zijn vader en het te verwachten zusje! Dat alles was
voor het anders zoo stille kind een aanleiding om druk te praten en in het speeluurtje
bereidde hij de vriendjes al vast voor op hetgeen ze morgen te zien zouden krijgen
en te proeven.
Ja, hij was er vol van en toen hij 's avonds in de bedstee lag in het keukentje (de
buurvrouw had hem geholpen, want moeder lag nog steeds te bed) probeerde hij
wakker te blijven om te denken aan zijn verjaardag, en den dag af te wachten,
Wel jammer dat moeder nu te bed lag, maar morgen was ze natuurlijk beter, morgen
op z i j n dag stond ze vast op.
Over den tol hadden ze de laatste dagen niet meer gesproken, dien had ze natuurlijk
al, die was, wie weet hoe lang al, in huis. Zou tante Truus ook komen en zou ze Dirk
of kleine Truusje of allemaal meebrengen? Wat 'n drukte zou 't dan worden! Maar
dat kon hem allemaal niet zoo heel veel schelen. De tol was toch maar alles, de mooie,
glanzende koraaltol. Wat zou vader daarvan zeggen? Zou die ook wat meebrengen?
Zou hij suiker op zijn brood krijgen, of stroop morgen vroeg? Stroop was zoeter,
maar witte suiker toch nog veel lekkerder!.... Wat was 't druk bij moeder in de kamer.
Hij hoorde er nu gedempt praten en veel heen en weer loopen. Ook scheen er een
man binnen te zijn. Er was zeker visite gekomen. Gek, als moeder te bed lag!
Hij hoorde in het gootsteentje water kletteren en emmers neerzetten, maar hij
durfde toch zijn hoofd niet buiten de gordijntjes te steken, omdat ze vast dachten,
dat hij al sliep. En hij was lekker wakker. Hij w o u niet slapen, al werd zijn hoofd
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zwaar, al leek 't hem dat hij zonk, dieper en dieper in een groote, warme kuil, waar
hij geen bodem nog voelde....
Joopie sliep. Hij sliep vast en droomloos dien heerlijken gezonden kinderslaap,
die den avond aan den morgen rijgt, alsof er geen lange, donkere nacht tusschen ligt.
Joopie sliep totdat het heel licht was en
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hij de klok buiten zes zware slagen hoorde uitgalmen.
In eens was hij klaar wakker.
N u was het zijn groote dag, n u was 't tien Juni. Dadelijk wist hij 't, want er was
iets bizonders in hem. Wat 't was, dat wist hij niet, maar hij w a s anders als andere
dagen. Dat hij nu zeven was en gisteren nog maar zes, dat telde hij niet, maar dat hij
j a r i g was, dat er feest binnen in hem jubelde, dat was het. En de menschen, de
vreemde menschen op straat zouden het hem ook wel aanzien dat hij anders was als
alle andere gewone kinderen. Hij stond niet op. Hij mocht nooit zijn bed uit komen,
voordat de torenklok zeven sloeg,
Geduldig lag hij in-gelukkig te wachten; de tijd viel hem niet lang. Hij vond zelfs
dat 't vandaag heel gauw zeven uur sloeg. Toen sprong hij het bed uit.
‘Prettig zoo'n klokketoren vlak bij je’, dacht hij, want hij kon nog niet op de klok
zien, en nu wist hij toch altijd hoe laat het was. Prettig was eigenlijk alles. Eerst en
boven alles het jarig zijn, dan de tól, die straks bij zijn bordje zou liggen, ook dat
vader kwam was heerlijk en dan misschien was zoo'n klein nieuw zusje ook wel
aardig! Alles samen leek hem nu mooi en goed. Moeder was natuurlijk beter.
Misschien bracht ze hem straks wel naar school, hij was toch jarig!
Jarig, jarig, zong 't in hem, toen hij de deur open duwde en naar binnen vloog.
Door de nog gezakte gordijnen zeefde een mat licht naar binnen. Moeder lag nog
te bed. Vreemd vond hij het.
Voor het bed zat tante Truus, het hoofd in de handen, de ellebogen steunend op
de opgetrokken knieën, hoog op een stoof.
‘Nu al’, dacht hij verbaasd, ‘zóó vroeg in den morgen, wat raar!’
Hij liep op zijn teenen naar het groote bed om zijn moeder wakker te zoenen, maar
tante Truus hield hem tegen.
‘Slaapt ze n o u nog?’ vroeg hij, in dat ‘nou’ een verbazing en teleurstelling
leggend, die niet begrepen werden.
‘Ja’, knikte de vrouw stil.
‘Kijk eens’. riep hij in eens hard, ‘wat is d a t ?’
Op twee stoelen lag in veel wit van kussens en lakentjes, een klein blauw-rood
gezichtje, bijna verscholen en weggediept in een kuiltje.
‘Dat is je nieuwe zussie’.
‘O, i s 't er al?’ deed hij blij. ‘Weet moeder het al, heeft ze 't ook al gezien, of is
ze nog niet wakker geweest?’
‘Ja Joop, ze weet het’, zei de vrouw, probeerend het kind dat weer naar de bedstee
was gegaan, ervan af te houden. Maar Joop, iets geheimzinnigs vermoedend, sloeg
breed de gordijnen open en zag neer op het was-witte gezicht, vreemd lichtend in
den krans van donker haar, dat op de schouders neerviel. De handen lagen op de
borst gevouwen, de oogen waren gesloten.
‘Moeder’, riep Joop, op eens angstig voor dat vreemde stille, zoo anders als
gewoonlijk. Maar tante Truus nam hem op de schoot en zoende hem.
‘Laat je moeder maar rusten, kind, die heeft het verdiend. En ga jij maar eens met
me mee’.
Vlug, met handen die 't dagelijks gewoon waren, hielp ze het kind in de kleeren,
waschte en kamde het.
Gewillig liet hij haar begaan, maar zonder dat hij het nog begreep, voelde hij toch
dat er iets was, dat zijn geluksstemming in de war bracht, iets dat haar scheen te
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verdringen en dat het glorierijke ‘jarige gevoel’ wegjoeg voor bange, donkere
vermoedens.
Nog voelde hij zich wel jarig, maar niet meer zooals daarnet in bed, niet zoo
heelemaal meer,
‘Tante,’ begon hij bedeesd, ‘mag ik nu moeder roepen, ik ben jarig. Wist u dat
niet?’
‘Ik had er niet aan gedacht, kind, maar nu.... féliciteer ik je.’
‘Mag ik moeder nu wakker maken, ze heeft me wat beloofd, en ze weet toch dat
ik
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jarig ben, en ik krijg suiker op mijn brood van morgen,’ zei hij nu ongeduldig.
Toen begreep de vrouw, dat zij het kind toch wat zeggen moest, maar ze had er
den moed niet toe; ze wist niet wat en hoe en ze wou hem afleiden met het nieuwe
zusje.
Maar Joopie liet zich nu niet meer tegenhouden.
Hij liep onder de handen van zijn tante weg naar de bedstee, rukte de gordijnen
open en kuste de handen van zijn doode moeder, die koud en verstijfd op het laken
lagen
‘Moeder!’ riep hij angstig, ‘wat ben je koud, sta op moeder, ik ben jarig, word
toch wakker moeder, het zusje is er al!’
Toen trok de vrouw hem weg, nam hem weer op haar schoot en zei hem de
vreeselijke waarheid. Maar hij begreep er niets van.
Nu sliep zijn moeder nog, dat zag hij wel, ze was ook niet zooals anders, maar
straks zou ze wel wakker worden.
Waarom huilde tante Truus dan zoo?
Z a g ze dan niet dat hij jarig was? Zou ze dan niets van den tol afweten en zou
hij die niet kunnen vinden, terwijl moeder nog sliep?’
‘Weet u.... weet u,’ aarzelde hij, ‘weet u dan niet, waar m'n nieuwe tol is, mijn
muziek-tol die moeder voor me gekocht heeft?’
En toen de vrouw sprakeloos opkeek, zeide hij:
‘Mag ik 'm vast hebben, tante, ik zal er heusch niet mee spelen, maar ik wou hem
zoo graag even zien, even maar!’
D a t was de vrouw te veel.
Wat 'n kind!
Zij had er zes, en ze waren alle zes verschillend, de een heel wat liever dan de
ander, maar zoo'n stuk steen had ze er toch goddank niet bij. Dat vroeg om 'n tol, dat
dacht aan muziek, dat sprak over z'n verjaardag, terwijl hij nu toch wist, dat z'n
moeder dood was.
‘Schaam je jongen,’ zei ze hard en ruw, ‘hoe d u r f je er over te praten!’
Bruusk zette ze het kind neer.
En Joopie, die zich onverdiend afgesnauwd voelde, die vond dat hij juist van daag
recht had op iets liefs en moois, Joopie, die naar zijn tol en zijn moeder verlangde,
en naar e e n woordje van medelijden in zijn, nu toch al verwoeste geluks-sfeer,
Joopie snikte het luid uit, en in droeve eenzaamheid knielde hij wanhopig neer in
zijn hoekje bij de stoven.
‘Zie zoo,’ dacht de vrouw, ‘nou voelt-i het eindelijk, en dat is maar goed ook!’
En voldaan dat ze 't hem nu toch eindelijk aan zijn verstand had gebracht, dat ze
zoo'n harteloos kind toch nog aan het huilen had gekregen, liet ze het eenzame ventje
stil zitten en dacht, terwijl ze in het keukentje wat begon op te ruimen, aan de
beslommeringen van de begrafenis, aan al wat er hier nog te doen viel voor dien tijd,
en aan al wat er thuis op haar wachtte.
En veel menschen kwamen er de doode een laatste groet brengen en ze vulden het
kleine kamertje met hun harde stemmen en drukke gedoe.
Eerst veel, veel later, toen de anderen haar al lang vergeten hadden, voelde Joopie
pas goed wat 't beteekende, dat zijn moeder dood was.
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Kroniek.
Boekbespreking.
P.H. van Moerkerken. De Bevrijders, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, het jaartal ontbreekt.
Het jaartal ontbreekt, en het had hier weer heelemaal niet mogen ontbreken. In de
eerste plaats omdat dit boek tot de litteratuur behoort, en dus een duidelijk aangewezen
plaats in de litteratuur-geschiedenis moet hebben, in de tweede omdat wij toch ook
waarlijk wel precies willen weten, wanneer in zulken toon over de roemrijke
nederlandsche historie van 1811 tot '15 is geschreven, en in de derde omdat de firma
Van Kampen overigens zoo trotsch mag zijn op deze hare hoogst nauwkeurig
verzorgde uitgave, omdat het jaartal ditmaal het allereenigste is wat daaraan ontbreekt.
Wat zoo zeldzaam is tegenwoordig: de stijl van den schrijver zelf en die zijns
uitgevers, ze behooren hier geheel bij elkaar; beide zijn smaakvol, logisch, voortreflijk,
en volkomen met elkander in harmonie.
Wat nu den toon betreft, waarvan ik zooeven gewaagde, die is inderdaad iets heel
bizonders en wel zeer eigen aan den man die hem vond en bezigde. Het lijkt mij
thans of Van Moerkerken in zijn vorige boeken nog eenigszins heeft gewankeld en
gezocht - geweifeld vooral tusschen het ironisch-spottende, het romantisch verhalende,
het wijsgeerig-beschouwende - dit is dan nu eindelijk de volkomen samensmelting
dier drie en geheel zijn eigen toon. Zacht voortvlietend als een stille beek, met al de
liefelijkheid, al den weemoed ook, die aan dat zachte voortvlieten bekoring geeft,
toch hier en daar opkrullend als onder een vlaagje van spot, en dragend bijna gedurig
- alleen somtijds onmerkbaar door andere glansen - de staalkleur der ironie - het
uitschijnen der pittigste kracht van dezen bedaarden, maar innerlijk toch wel
diep-vitalen auteur. In zijn vorig werk was die gelukkige samensmelting nergens
nog zoo volkomen. Daar scheen het nu eens of de geestigheid, dan weer of de
romantiek uit den toon viel, en wat het wijsgeerig-beschouwende betreft, ook dat
stond soms te veel alleen en leek dan wel wat mat of zeurig bij tijden. Hier zijn alle
eigenschappen verwerkt, dit boek is nergens mat of zeurig, maar overal geestig,
weemoedig, lieflijk en teeder tegelijk. Soms b i j n a fel sarcastisch, soms b i j n a
zoet - tóch zoo'n wonderlijke eenheid.
Het verhaaltje, de intrige, of hoe men 't noemen wil, is er wel heelemaal bijzaak in.
Het wil mij zelfs voorkomen of de schrijver daar nog méér dan noodig was zijn best
op heeft gedaan. Dat heele verleidings-romannetje van Tobias Soelens, den
zoogenaamden dichter, met het dienstmeisje van zijn patroon, het had er m.i. best ja beter! - uit kunnen blijven. Het herinnert te onpas aan verschrikkelijk ouderwetsche
novellen - waaraan juist niet te doen denken mij voorkomt te behooren tot de opgaaf
van een boek als dit. Want er is - ondanks de zachte romantiek - overigens niets
ouderwetsch aan Van Moerkerkens werk. Het is modern, geheel modern, door zijn
toon alweer, door zijn opvattingen, in laatste instantie door de persoonlijkheid die
er zich in uitsprak. Die heele onverwachte historie van het verleide meisje, haar
bevalling en dood, en vooral van die vreeselijke wraakneming, door den broeder op
den verleider, tusschen de ijsschotsen der Beresina - hoe is de heer van Moerkerken
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eigenlijk gekomen tot deze ijselijkheden, waarvoor heeft hij ze noodig geoordeeld?
Het is mij niet duidelijk. Maar het doet er niet veel toe. Aan het slot
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van het boek gekomen is men die tragische episode vrijwel weer vergeten - hetgeen
toch welbezien ook weer niet de bedoeling van den schrijver kan zijn geweest.
Wat is het begin van dit boek uitstekend, wat zet het ons dadelijk in de atmosfeer,
wat brengt het ons aanstonds in de stemming die wij behoeven om het verdere te
genieten. Een atmosfeer van verledenheid, een stemming van zachten weemoed plotseling, éven, doorflikkerd van een ondeugend zonnestraaltje! O, ik zou het u wel
heelemaal willen overschrijven, dat uitstekende begin. Een oude freule is gestorven
op haar eenzaam landgoed. Zij heeft geen rechtstreeksche erfgenamen; de boedel
moet verkocht; een notaris en zijn klerken maken de inventaris op. En alles wat zij
vinden ademt den rustig-harmonischen smaak eener langdurig in zich zelf gekeerde.
Maar dan lezen wij:
‘In een laadje van de secretaire der freule, door den notaris geopend in het bijzijn
van een verren bloedverwant, lag nog een klein boekje, met zware gothische letter
van meer dan drie eeuwen geleden gedrukt: het was de “Navolging van Christus”,
in oude landstaal overgebracht uit het Latijn. Tusschen de bladzijden lagen gedroogde
bloemen en bladeren, blijkbaar van vele jaren her. Verder vonden zij er het op ivoor
geschilderd miniatuurportret van een omstreeks veertigjarig man, aan de achterzijde
gemerkt: I.t.W., en een vergeeld vodje papier, waarop in potlood nauwlijks meer
leesbaar stond: C o m b a t d e l a Vo l u p t é . De notaris en de erfgenaam zagen
elkander aan en begrepen het niet.
Het meerendeel dier oude dingen werd verkocht; en voor zooverre zij niet in het
bezit van musea of particulieren kwamen, zwierven zij voortaan rond bij een of
anderen antikwaar of rariteitenkoopman, tusschen beschilderde snuifdoozen,
spekteenen poppetjes, tinnen peperbussen en nagemaakt glas-in-lood.
Hun geschiedenis kende niemand meer; niemand wist hoe eens wellicht liefde,
wanhoop, heimwee door die arme voorwerpjes waren gewekt in een menschenziel.
Zij omsloten herinneringen, waarvan niemand meer wist. Doch langs wonderbaarlijke
wegen kan soms aan een modernen t r o v a t o r of v i n d e r het geheim der
sprakelooze dingen worden medegedeeld; hij ziet de oogen die er op staarden, hij
voelt de bevende vingers die ze aanraakten. En wat zulk een gevonden heeft, kan
dan de avond-verpoozing zijn voor ernstiger lieden, na de ernstiger zaken van hun
veel ernstiger leven’.
Zoo begint dan nu het verhaal, de roman, vijftig à zestig jaar vroeger beleefd, van
de oude freule, Agathe Fabian, die gestorven was, 83 jaar oud. En - laat ik het u er
maar dadelijk bij verklappen - zoo pikant als hij zich door dat begin aan liet zien
blijkt deze roman later niet te zijn. De woorden ‘Combat de la volupté’ slaan maar
zeer indirect op een episode uit het eigen leven der freule. Zij heeft toevallig
bijgewoond - ja, er is wel zeer veel, romantisch veel toeval in dezen roman! - dat de
man dien zij in stilte beminde deze woorden in een boom sneed, en dat is haar reden
genoeg geweest om dien man te weigeren toen hij haar, geruimen tijd later, ten
huwelijk vroeg. Het geval lijkt wel zéér hollandsch te zijn. Ik zou me tenminste wel
geneigd voelen te vragen: zouden er elders op de wereld wel vele meisjes zijn, zoo
waanzinnig van braafheid en stijfheid, dat zij den man van hun liefde weigeren,
omdat hij een viertal woorden in een boom snijdt, wier zin nu juist niet op brave en
ernstige gedachten wijst - van levensgedrag behoeft zelfs nog geen sprake te zijn?
Ik geloof het niet. Maar in Holland is zoo iets zonder twijfel mogelijk. En de auteur
der ‘Bevrijders’ vond zeker, dat hij die weigering noodig had, om zijn mannelijken
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figuur Jacob ter Wisch weer in den oorlog te kunnen zenden, en om zijn verhaal niet
te doen eindigen met wat men een banaal slot noemt - ofschoon de opinies daarover
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verschillen kunnen en de banaliteit van een verhaal m.i. nooit in de verhaalde
gebeurtenissen schuilen kan, doch enkel in de wijze waarop zij verhaald worden.
Zijn deze freule Fabian en de Napoléontische officier Jacob ter Wisch nu de
hoofdpersonen van het boek? Eigenlijk niet. Eigenlijk zijn er geen hoofdpersonen tenzij men Napoleon zoo zou willen noemen, of Holland, of David van Wijck,
koopman in tabak, hier aan ons voorgesteld als het type van den welgestelden
hollandschen koopman van 1813 - maar daarvoor, dunkt mij, veel te schurkachtig
en al te karakterloos tegelijk, en die ten slotte toch welbezien ook al niet veel doet,
of nalaat te doen, waardoor hij gezegd zou kunnen worden zich tot hoofdpersoon of
middelpunt van Van Moerkerkens roman te verheffen. Neen, deze roman is de roman
van Holland zelf in de jaren 1811 tot '15 en bij het zetten der figuren in zijn verhaal
is het Van Moerkerken minder te doen geweest om die menschen als zoodanig, om
hun karakters, dan om stoffage voor zijn roman van Holland. Het zijn de hollanders
van 1813, de mannelijke hollanders dan vooral - want al de vrouwtjes worden als
onschuldige en onschadelijke persoontjes voorgesteld - die in de personen van David
en Floris van Wijck, Tobias Soelens en Jacob ter Wisch hier voor 't front gebracht
worden en, laatstgenoemde uitgezonderd, aan den spot en verachting hunner
nakomelingen prijsgegeven - om het ook eens op z'n romantisch-hollandsch uit te
drukken. Alleen die laatstgenoemde, de officier Jacob ter Wisch, is een flinke kerel.
Maar die juist ‘verraadt’ zijn land en strijdt bij Waterloo tegen onzen Prins!
Is de heer van Moerkerken in deze zijn beschouwing van het karakter der hollandsche
burgerij van een eeuw geleden geheel billijk? Ik geloof het niet, maar het kan mij
niet heel veel schelen. Ik geloof vooral niet, dat alle hollandsche kooplieden van
1813 David van Wijck'en zouden zijn geweest. En de schrijver laat het toch wel een
beetje voorkomen of dit zoo was. Hij moge dit met zijn vaderlandslievend geweten
in 't reine brengen, wij kunnen ons er veilig toe bepalen te genieten van wat hij ons
gaf als zijn visie op dien honderd jaar ouden tijd. Waren dan niet alle hollandsche
kooplui toen als Van Wijck, er waren er zeker wel verscheidene zooals deze. En wat
is hij kostelijk in zijn schurkige onnoozelheid, zijn goedhalzige deugnieterij. Dat
men tegelijk een hals en een berekende fielt kan zijn wordt door deze overtuigende
schepping bewezen. Want wij gelooven in David van Wijck, en ook in zijn zoon en
verdere familie, en ook wel in het dichterlingetje Tobias Soelens. Wij gelooven in
hen - wat nu ook al weer niet zoo heel veel beduidt, want heel scherp en fijn zijn zij
niet geteekend. Nogmaals het was den schrijver om dat alles niet te doen.
Neen, neen, te doen is het hem alleen geweest om eens geestig spottend, ofschoon
met een hart vol teedere gehechtheid aan al dat oude, aan dien ‘zoeten ouden tijd’
(waarvan hij gewaagt op blz. 4) over de dagen van 1811, van 1813 en van 1815 te
spreken. Als een melodie heeft hij dien toon van half ironie, half teederheid in zich
gevoeld en zeer zuiver heeft hij die melodie geuit. Van Moerkerkens stijl in dit boek
is het bestudeeren waard. Zeer sober is die stijl, zeer veel weglatend, om slechts
enkele karakteriseerende dingen zachtjes aan te tippen; daardoor vooral ontstaat de
geest van distinctie. En dit moge nu geen eigenschap zijn die tegenover zijn tegendeel
staat als deugd tegenover ondeugd - ook in de onsoberheid, den rijkdom en
onstuimigheid van een volbloedig temperament kan groote charme zijn! - een
aantrekkelijkheid is het op zich zelf toch zonder twijfel. Heel precies ziet Van
Moerkerken een scènetje voor zich. Toch, als hij het gaat beschrijven, zegt hij er
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maar weinig van; het is ons als zagen wij een vluchtig schetser aan het werk die toch
met zijn enkele lijnen bereikt wat wij
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wenschen: den indruk, de stemming vooral - maar ook nog wat méér dan de stemming:
den geest.
‘Het kooltje onder den buikigen koffiepot was gedoofd; de koppen stonden leeg.
In haar zilveren kandelaars, op de ovale tafel in het midden der kamer, waren de
beide waskaarsen kort afgebrand. En de drie vrouwen zaten, nu de pendule had
geslagen en op de vergulde plaat-negen uur wees, een oogenblik zwijgend voor zich
te zien’. Zoo begint hoofdstuk 5. Proeft gij 't wel? Merkt ge hoe ieder woord hier
meewerkt?
Ik heb nog niet anders dan hoogst gunstige recensies over dit boek gelezen. En dat
moet ook wel haast zoo zijn bij werk zoo welverzorgd, zoo zuiver van snit, en ook
uiterlijk zoo in de puntjes afgewerkt. Toch is daar een gevaar in - niét voor den auteur
(want die weet wel precies wat er van is) maar voor het publiek dat die recensies
leest. Men zal allicht geneigd zijn te gaan denken, dat dit zuivere boekje, aldus uit
alle hoeken geprezen, zeker ook een van de beste hoeken onder litteratuur
representeert. Nu dat doet het dan misschien ook wel, maar.., o, het is waarlijk zonder
eenige kwaadaardige bedoeling dat ik-voor-mij, aan het slot van dit stukje, toch even
herinneren wil: er worden boeken geschreven waar heel wat meer op aan te merken
valt, maar die toch hoog uitreiken boven Van Moerkerkens B e v r i j d e r s .
Zij het zoo genoeg. Ik zal dit aardig werkje goed laten inbinden en het een plaatsje
geven in die boekenkast van mij, waar de élite der nederlandsche litteratuur in staat
geborgen.
H.R.

Sara Bouterse, In Troebel Water, ‘Een Hollandsch Binnenhuisje’, Bussum,
C.A.J. van Dishoeck, 1914.
Ziedaar een creatie, den lezers van dit Maandschrift welbekend. Wat heb ik er veel
goeds van gehoord - ook den redacteurs worden wel eens complimenten gemaakt
over den inhoud van hun tijdschrift - toen dit prozawerk (roman is hier het woord
niet) in de kolommen van Elseviers gepubliceerd werd. En wat is het dan ook een
fijn en zuiver ding, sterk, wáár, innig-deugdelijk!
Een contrast met Van Moerkerken: hier is het nu weer vóór alles, ja eigenlijk
heelemaal alléén te doen om de karakterteekening. Het karakter, niet enkel van iedere
persoonlijkheid, maar vooral ook van het geheele beschreven gezin. En alles lijkt
wel even zeer geslaagd: die half zenuwzieke, pathologisch jaloersche zeurvrouw hysterisch zou een medicus m i s s c h i e n getuigen; men moet zoo voorzichtig zijn
met dat woord, als leek! -, haar hoogst brave en fatsoenlijke, maar zoo visschig-kille,
valsch-dreinerige, onuitstaanbaar bedaarde man, en ál de kinderen: Marianne, de
‘twintig-jarige, slank en liefelijk’ (zooals wij lezen op blz. 1), wier toekomst in die
tamme hel bedorven wordt - o hoe triestig, die vrijerij van haar, vrijerij uit wanhoop,
met den sloomen, harkigen Frederik - Bert, Leendert, Japie, Aletje.... maar wat hoef
ik ze u op te sommen, gij kent ze lezer! Meesterlijk zijn ze allen.
Dit boekje moet men nu eens koopen, ook al heeft men het in Elseviers gelezen.
Het is volkomen waard, nogmaals en nógmaals gelezen te worden. Geen
opvroolijkende lectuur? Neen, dát misschien niet, maar sterk makende. Wie deze
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novelle met volle aandacht leest, weet tegen welken duivel, misschien wel dagelijks
ook om hém heen greinzend, hij op zijn hoede moet zijn. Dat mejuffrouw Bouterse
den moed en de kracht heeft gehad dien duivel recht in de oogen te zien en precies
te beschrijven verheft haar in mijn oogen tot een onzer voornaamste vrouwen en
allerbeste auteurs. Ik bewonder haar van ganscher harte. De beschrijving van dat z.g.
‘ongelukkige huwelijk’, met al zijn gevolgen van stilgedragen, maar zoo innig bittere
ellende - Marcellus Emants zou het haar niet verbeterd hebben, en dat zegt veel!
H.R.
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Carry van Bruggen, Het Joodje, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf,
(zonder jaartal alweer!)
Met dit boekje heeft mevrouw Carry van Bruggen, om het eens op z'n Bollandsch
uit te drukken, de artistieke waarheden door haar gevonden in haar oudere, realistische
romans en in H e l e e n (dat een beschouwing van innerlijke toestanden gaf, vgl. mijn
aankondiging in E.G.M. Sept. 1913) te zamen genomen en opgeheven in een hoogere
waarheid. Dit boekje beteekent zonder eenigen twijfel een stap vooruit voor mevrouw
van Bruggen.
Niet overal is de samenvloeiing nog volkomen geweest - het is wel zeer toevallig:
wij hebben hier een geval eenigszins analoog aan dat van Van Moerkerkens
Bevrijders. In ‘H e t J o o d j e ’ zijn nog vele zuiver realistische bladzijden en (iets
minder talrijke) zuiver romantisch beschouwende. Maar in de beste gedeelten bereikte
de schrijfster, met behoud van het noodige verband tot de (tot haar eigen) realiteit,
een hoogere waarachtigheid. Daar verhaalt zij van het leven, daar spreekt zij over
de verschillende waarden die in het leven op te merken vallen.
Mevrouw Carry van Bruggens evolutie is een zeer belangwekkende. Ik zal niet
zeggen, dat het de eenige mogelijke was om hooger op te komen. Uitgaande van
haar eerste pogingen (ik herinner mij o.a. met het meeste genoegen die zeer zuivere
en welverzorgde naaischool-schetsjes die ik de eer had in dit maandschrift te
publiceeren) had zij ook kunnen trachten haar realisme te verbreeden en te verdiepen,
te verinnigen en te vergeestelijken. Doch dien weg heeft zij nu eenmaal niet gevolgd
Met Heleen is zij plotseling overgegaan tot een gansch ander procédé (als men het
zoo mag noemen), zij heeft getracht er te komen als 't ware buiten de visie om, door
loutere bezinning. Met het Joodje nu, is zij tot de visie teruggekeerd zonder de
bezinning los te laten.
Dit is het verhaal van het ‘Leiden des jungen Benjamins - het is gansch
onwillekeurig, dat onze gedachten teruggevoerd worden naar den Werther-tijd! - het
lijden en strijden van een intelligenten jodenjongen wordt er in geschetst, van een
jodenjongen uit zeer armoedig milieu, die het ongeluk heeft (is dat te sterk uitgedrukt?
misschien, er zijn althans dingen die opwegen tegen het ongeluk) opgemerkt te
worden en geholpen aan gymnasiaal onderwijs. Men moet er vooral niet te zeer aan
hechten dat deze jongen toevallig een jood is. Dat heeft de schrijfster misschien
gedaan omdat zij dat soort jongens het best kende, misschien ook (dit acht ik
waarschijnlijker, maar minder artistiek) omdat zij, door van haar held een jood te
maken, de tegenstellingen tusschen hem en zijn nieuwe omgeving verscherpen kon.
Het was niet noodig geweest. Ook tusschen arme christenjongens en de meeste van
hun kameraden op het gymnasium bestaan tegenstellingen waardoor zulke jongens
bitter lijden kunnen. De zoon van den arbeider, mede uit een beurs studeerend, even
in dit boekje genoemd, was nu toevallig misschien geen fijn-gevoelige, dichterlijke
natuur - overigens had hij precies even goed stof kunnen geven voor een roman als
deze van Carry van Bruggen. Het wil mij zelfs voorkomen dat de schrijfster, door
den tegenzin, nog altijd bij sommigen tegen het joodsche ras bestaande, in haar boek
uit te buiten, dat boek eenigszins vertroebeld heeft. Niet het verschil tusschen jood
en christen was hier het voornaamste, de sociale tegenstelling komt mij althans voor
in onzen tijd iets veel inportanters te zijn. Kent mevrouw van Bruggen den omgang
tusschen r i j k e jodenjongens en hun christen-kameraden (ik bezig alleen gemakshalve
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den gebruikelijken naam christen voor alle niet-joden)? En kent zij dien tusschen
arme christentjes en hun rijke, of alleen voorname (!), klasgenooten?
Doch dit ter zijde. Het is nu eenmaal een ‘Joodje’, de hoofdpersoon van dit kleine
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boek. En het is een zeer scherpzinnig, en zeer eerlijk, een al zijn karakterfouten door
eerlijke en scherpe zelfbekentenis boetend en uitwisschend joodje. Ik begrijp wel
dat sommige israëlieten, dat b.v. zekere heer Mr. Cohen, die er onlangs over schreef
in de Nieuwe Groene, dit boek niet uit kunnen staan. Er is onweersprekelijk een
zeker verraad in. Maar dan toch alleen wanneer men er bij volhardt iets vijandigs,
twee vijandige kampen, te zien in die beide groepen onzer samenleving: christenen,
of ‘Ariërs’, en joden. En dit is nu juist wat een schrijfster als Carry van Bruggen
volstrekt niet wil, zij wil alleen menschen zien, zij wil daarom ook niets weten van
het Zionisme. Geen afscheiding, geen vijandigheid, maar samensmelting, broederschap
is haar leus. Mij dunkt dat dit standpunt hooger is dan dat van Mr. Cohen en zijn
gelijkgezinden. Het is misschien alleen een nog al te idealistisch, optimistisch, een
psychologisch mogelijk niet volkomen juist standpunt. De natuur is nu eenmaal
zooals zij is en niet zooals wij haar misschien wel zouden wenschen. De overwinning
van onze rede op onze instincten, waarvan C. Veth onlangs schreef - mede naar
aanleiding van Carry van Bruggens boekje - dat zij de ware beschaving brengt, m i.
is zij inderdaad iets zéér schoons, maar dat zij in het algemeen en volkomen mógelijk
is, het moet nog bewezen worden. Instincten intuïties, ze zijn nu eenmaal niet eigenlijk
‘voor reden’ (noch voor Rede) ‘vatbaar.’ En slaagden wij er waarlijk in, door kracht
van rede, ál onze instincten als 't ware op non-actief te stellen, welk een sap-, ja bijna
leven-looze individuen, en vooral: welk een onhandige stuntels zouden wij dan zijn
geworden! O, ik zie niets heiligs, onaantastbaars aan onze instincten, maar wel zie
ik ze als zeer reëel, als onverklaarbaar en als onuitroeibaar.
Intusschen doen Mr. Cohen en zijn gelijkgezinden zonder den minsten twijfel het
best te trachten, hun tegenzin te overwinnen, want deze tegenzin berooft hun van
veel schoons. Wanneer zij meenen dat er twee soorten kwaliteiten in een litterair
boek kunnen zijn: de litteraire schoonheid en nog iets anders (dat dan b.v. wel iets
ignobels zou kunnen wezen) dan hebben zij ongelijk. Een boek heeft een geest, die
ontstaat door duizenderlei werkingen, van onderwerp, stijl, toon, woordenkeus - of
wat men maar onderscheiden wil. Die geest is schoon, of minder schoon, of leelijk.
Hij wekt in meer of mindere mate adeldom in ons op. Wij moeten trachten dien geest
te vinden - doch dit is tot heden niet aan velen gegeven. Er bestaat nog altijd in ons
land maar zeer geringe litteraire - en in 't algemeen artistieke - ontwikkeling, het
artikel van Mr. Cohen, blijkbaar uit naam van velen geschreven, is er een nieuw
bewijs van.
Op veel détail-moois in dit romannetje zou ik nog kunnen wijzen, maar anderen
hebben dat al gedaan, en liever gebruik ik het mij hier nog overgelaten plekje papier
voor een protest tegen de schreeuwendleelijke wijze waarop het is uitgegeven.
Opmerkelijk feit: van Moerkerken's B e v r i j d e r s en Carry van Bruggen's J o o d j e
zijn beide gedrukt door G.J. Thieme te Arnhem. Men ziet, de schuld kan niet bij
dezen drukker worden gezocht, maar alléén bij de uitgevers. Zoo welverzorgd en
gedistingeerd als Van Moerkerken's boek er uitziet, zoo slordig, ordinair, banaal en
burgerlijk dit ‘J o o d j e ’. Het maakt deel uit van een ‘serie hedendaagsche romans’,
getiteld ‘Modern-Bibliotheek’ (wat voor taal is dat toch?) Op gemeen papier gedrukt,
en met verwaarloozing van alle regelen van goeden smaak wat grootte van
drukoppervlak en marge betreft, werd het gebonden in slapgelig linnen met paarsige
en vuilgroene vermicelli-lijnen er op. En om dat smakeloos linnen bandje heen werd
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een papieren omslagje gevouwen, door Piet van der Hem, talentvol maar
illustratief-onzuiver, beteekend - om toch vooral maar de aandacht te trekken, en
modieus-modern te zijn!
H.R.
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PHYSIOLOGIE DU BUVEUR: LES QUATRES âGES.

Houtsneden naar Daumier.
Honoré Daumier. - Sein Holzschnittwerk. - Tekst und Katalog von Adolf
Rümann. - Delphin-Verlag München.
De kunsthistorie heeft aan onvermoeide snuffelaars veel te danken; en niet slechts
de kunsthistorie, maar de kunstcritiek in breeden zin. Het is voorzeker geen kleine
taak, die men zich stelt, wanneer men er toe besluit de houtsneden die indertijd naar
teekeningen van Daumier gemaakt zijn, op te diepen uit de tallooze tijdschriften,
albums, gelegenheidsuitgaafjes, schetsenbundels, kinderboeken enz., die verschenen
in den tijd toen de houtsnee, of als men wil de houtgravure haar grootste populariteit
beleefde.
Maar het is ook een dankbare taak. Arsène Alexandre in zijn boek over den meester,
heeft weinig anders dan zijn lithografiën besproken, Hazard en Delteil hebben die
uitsluitend behandeld en gecatalogiseerd. Het is waar dat de door den kunstenaar
zelf op den steen gebrachte teekening een onmiddellijker uiting van zijn bedoeling
is en blijft dan de houtsnee, die altijd een vertolking door anderer hand moet zijn,
niettemin hadden de houtgraveurs het in het midden der negentiende eeuw, in het
weergeven van elken trant wonderver gebracht en heeft de hout- of boekdruk door
zijn éénheid van karakter met den letterdruk altijd een bijzondere bekoring. Wie
eenigszins met het werk van Daumier vertrouwd is, ziet dadelijk welke houtsneden
het karakter van zijn teekening goed weergeven, en het moet gezegd, dat dit bij
verreweg de meesten het geval is. Men zou zich dus van een groot genoegen berooven
door de ongeveer duizend houtsneden van Daumier niet, overal waar men er aantreft,
met aandacht a l s z i j n w e r k te bekijken; als
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men de allereerste jaren uitzondert heeft hij voortdurend het puikje der technisch
volleerde houtsnijders tot zijn dienst gehad, die zijn gansch eigen trant alle recht
hebben gedaan.
Het is met die illustratieve houtsneden in dien tijd raar gesteld. In den eersten tijd
kan men nauwelijks van illustraties spreken, want de Fransche uitgevers gingen nogal
slordig te werk waar het de opluistering van boeken en periodieken betrof. Zoo ziet
men in den Charivari dezelfde geestige vignetjes en kleine prentjes telkens terug
komen, ook wanneer zij op den bijbehoorenden tekst slaan als een tang op een varken,
en diezelfde economische methode volgde men bij boeken, bij de tallooze boeken
over Parijs met schetsen van allerlei auteurs b.v., ten deele dezelfde prentjes die maar
klakkeloos doorheen gestrooid werden. Eenzelfde houtsneetje is aldus herhaaldelijk
gebruikt, eerst in den Charivari, dan in le Prisme, of een ander album. De heer Rümann
heeft dit alles uitgezocht en genoteerd, en vele van die prachtige prenten en prentjes
in zijn boek doen reproduceeren, waardoor dit een groote waarde vertegenwoordigt.
Het is niet te ontkennen, dat - om nu eens even van het uiterlijk van dit goed
verzorgd werk te spreken - dat zulke houtsneeprentjes toch altijd nog prettiger, ik
zou haast zeggen gezelliger aandoen in het eigenlijke boek waarin ze verschenen,
vooral als het papier wat oud en bruin of gelig is geworden. Ze doen daar zachter,
hebben meer kleur. Maar het vergé waarop de reproducties hier zijn gegeven, is toch
oneindig beter om ze te doen uitkomen dan het gladde papier dat meestal in onzen
tijd wordt gebruikt (het z.g. kunstdrukpapier). Nog beter heeft een Engelsche firma
voor een jaar of wat het vraagstuk opgelost, door de mooie houtsneden naar
Cruikshank's illustraties voor Bunyan's Pilgrim's Progress te drukken op bruin
Japansch. Dit werkt bijna zoo warm en authentiek als oud en egaal bruin geworden
papier.
De schrijver van den tekst heeft een kort overzicht van de geschiedenis der moderne
houtsnee doen voorafgaan aan de bespreking van Daumier's prenten van dezen aard.
De moderne houtsnee, dat is de houtsnee, zooals die door Bewick tot nieuw leven is
geroepen.
De houtsnede, die in de eerste eeuwen na de uitvinding der boekdrukkunst als de
meest karakteristieke en rationeele begeleiding van letterdruk algemeene toepassing
vond, was reeds in de 17e eeuw behalve in Italië, overal in verval, zij gold als
plebejisch tegenover de kopergravure, en tot het begin der negentiende eeuw toe
werd de zeer ruwe, zeer primitieve houtsnee in enkel lijnen van gelijke dikte nog
slechts gebruikt voor kinderboekjes, modeprijscouranten, enz. Bewick, niet alleen
kunstenaar, maar in zekere mate uitvinder, bedacht o.a. om in plaats van het zachte
perehout, het harde palmhout te gebruiken, waardoor zuiverder nuances in smijdiger
lijnen werden verkregen. In plaats van houtsnijden werd het nu houtsteken, hetgeen
meer gelijkt op de beweging van het graveeren zooals dat ook in koper of staal
geschiedt. Zijn leerlingen volgden in zijn voetspoor, en enkelen daarvan gingen naar
Parijs, o.a. de Thompsons.
Aldus begon ongeveer 1830 gelijktijdig in Engeland, Frankrijk en Duitschland de
bloeitijd der reproductieve houtsnee kunst. In Duitschland is de vooruitgang der
techniek sterk te zien in de opeenvolgende seriën van Ludwig Richter's sprookjes
prenten; en in Kugler's Friedrich der Grosze, door Menzel geïllustreerd. De Franschen
brachten hun kunst naar Duitschland over. In één opzicht kan ik het met de overigens
voortreffelijke uiteenzetting van Nümann niet eens zijn, n.l. waar hij de Fransche
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houtsnijders boven de Engelschen stelt. Wat hij zegt komt ongeveer daarop neer, dat
de Engelschen wel technisch verder waren, doch dat de Franschen meer kleur en pit
wisten te leggen in hun prenten. Ik zou juist zeggen, dat de Fransche houtsnijders
vooral later -
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men denke aan de talrijke illustraties van Doré - een zekere uniformiteit hebben,
voortkomend uit een te vakmatige virtuositeit, en dat de Engelschen over het algemeen
zich met meer overgave hielden aan de voorbeelden, Kleuriger, pittiger,
houtsneeprentjes kan men zich wel niet denken dan die, welke Landells, Williams,
Thompson en anderen leverden naar de teekeningen van Cruikshank b.v. in John
Gilpin, Bombastes Furioso, Ainsworth' Magazine. En hoe schoon heeft de traditie
zich daar nog voortgezet door Dalziel, Swain, Edmund Evans! Als reproducties zijn
de Engelsche houtsneden naar mijn gevoelen over het algemeen betrouwbaarder,
een meer onmiddellijke wedergave van de teekeningen, terwijl de Franschen zekere
pretenties hebben van opzichzelf belangrijke werkstukken te zijn en u eenigszins
overdonderen door groote egale vlakken, die ten slotte niets anders dan doode plekken
zijn.
Dit neemt niet weg dat er naar Daumier prachtige houtsneden werden gemaakt,
waaronder misschien die van Lavoignat van de drie magistrale illustraties voor de
Mystères de Paris van Eugène Sue de schoonste zijn.

CEUX QUI MANGENT.

De allereerste houtsneden die in le Charivari naar Daumier's teekeningen
verschenen, zijn nog zeer stijf en droog, en dit blijft zelfs nog een tijdlang zoo, als
de moderne techniek reeds ingang heeft gevonden. Als dan echter in het prachtige
boekje Némesis médicale eenige superbe Daumier-illustraties verschijnen, als ook
elders meer en meer zijn hand in het werk herkenbaar is, gaat men al meer zien, hoe
zijn ontwikkeling als lithografisch teekenaar ook in zijn houtsneeprenten voelbaar
is. Hij wordt steeds meer summair, vrij, open en lichtend in zijn vormenaanduiding
en het hoogtepunt is wel bereikt in de laatste grootsche prenten in ‘La Monde illustré’.
Het is van zulk een groot kunstenaar als Daumier niet te verwonderen, maar het
is toch wel zeer opmerkelijk, hoezeer hij zich heeft weten aan te passen - daarbij
nochtans geheel zichzelf blijvend - aan de mogelijkheden der houtsnee-reproductie.
Daar bij de houtsnee datgene, wat wit moet worden, uitgesneden (of bij de latere
techniek ten deele uitgestoken) wordt, blijft dit wit altijd in even sterke mate het
effect veroorzaken als het zwart der lijnen en arceeringen. Hoewel natuurlijk voor
een technisch zeer ver gevorderd houtsnijder bijna alles mogelijk is, stelt men hem
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dus bij voorkeur niet de opgaaf een teekening in losse vloeiende lijnen, zooals die
door een slappe pen of door een penseel worden losgelaten, weer te geven. Iets
hoekigs, iets pittig-stugs mag aan een houtsnede eigen zijn, en grauwheid wordt
vooral vermeden door het tegen elkaar zetten van volle vlakken, die bijna den indruk
maken van effen zwart Dat heeft Daumier zoo prachtig begrepen, en als hij later, in
zijn Monde illustré-prenten groote grijze vlakken gaat gebruiken, brengt hij ook
daarin levendige nuances aan, doet ook daar het wit als kleur spreken.
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Hoever intusschen de virtuositeit van den houtsnijder kon gaan, toonen de illustraties
van een boekje ‘Versailles ancien et moderne’, die van Daumier's hand zijn maar..
in niets als zoodanig zijn te herkennen, zoozeer offerde de bekwame xylograaf het
origineel op aan zijn eigen opvatting! Ik vind het bijna jammer dat de auteur deze
banale prentjes tusschen het prachtig illustratie-materiaal hier opnam, hoewel ze als
curiositeit stellig de moeite waard zijn.
Daumier's prachtige gaven - die van den naturalist en fantast in één kunstenaar
vereenigd als zelden - worden door den schrijver met warmte gewaardeerd. Hij is
daarbij in zijn beoordeeling van de tijdgenooten des meesters, Gavarni, Traviès wel
eens wat onbillijk, men kan b.v. niet zeggen dat zij niet meeleefden met hun
onderwerpen. Ook aan de wat grove, maar toch wel zeer stoute verbeelding van
Grandville had wat meer recht kunnen worden gedaan. Nog één onzuiverheid in
Rümann's oordeel vind ik daar, waar hij het heeft over de vele prenten, waarin
Daumier aan zijn figuren te groote hoofden gaf, dit toeschrijft aan een concessie
tegenover het botte publiek, en er een goedkoop middel tot grappigheid in ziet. Mij
dunkt, die aardigheid van de groote hoofden, zoo dikwijls in de caricatuur vertoond,
komt veeleer voort uit de neiging om van de koppen zooveel mogelijk te maken,
waar de kleine schaal van de teekening niet toelaat de figuren heelemaal groot te
maken. Daarom een teekening minder mooi te vinden, lijkt mij onredelijk. Dit boek
geeft trouwens in Un Vautour et deux Pigeons een prachtige van deze soort.
Een mooi en instructief werk is dit wél.
C.V.

Houtsneden van Jan Schutter in den kunsthandel Piena Deenik.
De lithografische steen en ook het houtblok, of het houtplankje, zijn weer bij de
kunstenaars in eere gekomen, en daarmede, de eigenlijke, directe wijze van bewerken,
die door de virtuositeit der vakmannen buiten hare proporties was geraakt.
Is de steendruk in handen der volbloed lithografen tot een zekere prutserij
geworden, de houtsnede werd dit feitelijk reeds toen Bewick zijn vogeltjes ging
graveeren. De techniek verfijnde, maar dit leidde tot buitensporigheden voor
houtsneden oneigen, tot reproducties waarin van de eigenaardigheid van het materiaal
niet geprofiteerd werd, integendeel waarbij men den indruk wilde geven dat de plaat
aan een ander procedé dan aan houtsnede haar ontstaan te danken had.
Dijsselhof, Cachet, de Bazel, Nieuwenkamp, Veldheer, Mesquita, ziedaar namen
van eenige artiesten die ten onzent de herleving der houtsnijkunst hebben voorbereid.
Jan Schutter is een der jongeren, die sinds een paar jaren en met succes de
houtsnijkunst beoefend, en thans in den kunsthandel van mevr. Piena Deenik zijn
oeuvre exposeert. Zijn werk bepaalt zich voornamelijk tot het weergeven van het
landschap, en dan nog wel van het landschap waarbij aan de boomen een
dominieerende plaats wordt toegekend. Hij zoekt naar weergave van het
bladerengordijn, van de knoestige stammen, de weerkaatsing der takken in een sloot.
In tegenstelling met Mesquita bijvoorbeeld die de massa, het karakter in allen eenvoud
wil weergeven, zoekt Jan Schutter zijn kracht in stofuitdrukking in detailleering, en
hiermede bereikt hij verrassende resultaten.
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Maar, en het is om der wille van het karakter der herlevende houtsnijkunst dat ik
het hier zeg, deze weg leidt, tot de ontaarding der houtsnijkunst. Jan Schutters werk
staat nog aan den goeden kant, doch in zijn vèr doorgevoerde houtsneden gaat iets
droogs, iets mechanisch komen, en het zou jammer zijn indien te groote mate van
techniek de kunstuiting zou ten onder brengen.
R.W.P. Jr.
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TEEKENING VAN RIK WOUTERS.

De Belgische kunstenaars en de oorlog.
Het spreekt vanzelf dat de oorlog, waarvan wij met spanning de ontknooping
verbeiden, ook in de kunstenaarswereld een ontzettende beroering heeft
teweeggebracht. Men zoekt ze tevergeefs, de onbewogenen, die zich opsluiten hoog
in hun ivoren toren, en, niets wetend dan hun droomen, met onverschillige minachting
weigeren te luisteren naar de kreten van woede, van angst of van overwinning die
opstijgen uit de vertrapte velden, de verwoeste steden, de bevende menschenmassa's.
Integendeel, menige kunstenaar, geheel vervuld van de gebeurtenissen van den dag,
grijpt gretig naar de krant, en slaagt er niet in die klare geesteskalmte te hervinden,
die noodzakelijk is voor het maken van een kunstwerk.
Zóó, menschelijk en ontvankelijk voor de tragiek van hun tijd, zien we de
kunstenaars het liefst.
En dan is er nog een andere niet onbelangrijke kant, de ‘business’-kant. ‘Le ventre’,
heeft Rabelais gezegd, ‘est le grandmaître ès tous arts’. Men moet toch leven, en in
dezen tijd, waarin velen zich het overbodige, alle luxe ontzeggen, is dat niet zoo
gemakkelijk, vooral niet voor sommige kunstenaars die zelfs in vredestijd nauwelijks
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ik weet hoeveel ellende er geleden is door
vele kunstenaars, die in België, na de bezetting, zijn gebleven. Vooral ten behoeve
van hèn heeft men onlangs verschillende tentoonstellingen in Nederland en Engeland
georganiseerd. In laatstgenoemd land hebben de kunstenaars tal van hun Belgische
kollega's, die de gruwelen van den inval ontvlucht-
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ten, zéér gastvrij ontvangen: er zijn kleine kolonies van schilders en beeldhouwers
gevormd in Schotland en in Wales. De beeldhouwer Victor Rousseau en Paulus, de
schilder van het P a y s N o i r , bevinden zich te Londen, evenals Jean Delville en J.
Opsomer, wiens atelier te Lier geplunderd is, en wiens doeken bekrabbeld zijn met
min of meer geestige opschriften. Eind September ontmoette ik, op de kade van
Folkestone, eenige bekende Vlamingen, die uit België kwamen en op weg waren
naar Cardiff, waar reeds Claus vertoefde: George Minne, Val. de Sadeleer, G. van
de Woestijne, en anderen, behoorend tot de merkwaardige kolonie van Laethem Sint-Martijn bij Gent.
Alfred Bastien, die reeds het Congo-Panorama op de tentoonstelling van Gent
geschilderd had, is nu bezig een plan te maken voor een oorlogspanorama in Londen,
met andere Belgische schilders: Wagemans, Opsomer, o.a.
Buiten het land waar de oorlog woedt, zenden de schilders hun werk naar allerlei
steuncomités. Om de vriendschap tusschen Franschen en Engelschen te bezegelen,
schonk Rodin zijn beeldhouwwerk aan het Kensington-Museum, Brangwyn al zijn
gravures aan het Luxembourg.

TEEKENING VAN JULES CANNEEL.

***
Dat zijn de directe gevolgen van den oorlog in de kunstenaarswereld. Maar er is
een andere kwestie, die veel belangrijker is dan die van de tijdelijke verandering van
woonplaats. Welken invloed zal de oorlog uitoefenen op de kunst van dezen tijd?
Welke werken zal hij doen geboren worden? Menigeen denkt daaraan met een zekere
ongerustheid, ook wat de literatuur betreft. Men is beducht voor te veel Détaille's,
voor te veel het vaderland verheerlijkende doeken, in den geest van die welke het
National-Museum te Berlijn vullen, te veel militaire romans, soldatenverzen, ‘poésie
de tourlourou’, en dat alles na het prachtige, eenvoudige, verheven epos dat iederen
dag, in de loopgraven, zooveel onbekende helden maken.
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In zijn ‘Gespräche mit Goethe’ deelt Eckerman mede, hoe Goethe zich over het
maken van krijgsgedichten als volgt uitliet:
‘Deze te schrijven en tegelijk in de kamer zitten - dat zou niet naar mijn aard
geweest
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zijn! In het bivak, waar men 's nachts de paarden der vijandelijke voorposten hoort
hinniken: daar zou 't nog iets voor me geweest zijn. Doch dat was niet mijn leven en
niet mijn zaak, doch die van Theodor Körner. Bij hem passen zijn krijgsliederen ook
volkomen. Bij mij echter, die niet oorlogzuchtig ben en geen krijgsmansnatuur bezit,
zouden krijgsliederen een masker zijn geweest, dat mij zeer slecht zou hebben
gestaan’.
Ik heb gelezen dat verscheiden Duitsche schilders van de regeering de opdracht
hebben gekregen om naar het front te gaan en er de krijgsverrichtingen bij te wonen
met de bedoeling merkwaardige episoden daarvan later op het doek te brengen.
De militaire organisatie van de Duitschers is zóó voortreffelijk dat er, even goed
als voor keukenwagens, gezorgd is voor het maken van vaderlandverheerlijkende
reuzedoeken, om heldenmoed te wekken in de harten der burgers,
Verser de l'héroïsme au coeur des citadins,
zooals een vers van Arthur Rimbaud zegt.
Misschien zal de oorlog een groot kunstenaar bezielen tot prachtig werk. Hij zal
dan moeten denken aan een groot verleden, een rijke traditie. De kunst die ons de
Paolo Ucello van de National Gallery heeft gegeven, de L a n c e s van Velasquez,
de D e s a s t r e s d e l a G u e r r a van Goya, zooveel van leven trillende gravures
van Jacques Callot, de statige belegeringen van Van der Meulen, de vlugge levendige
schetsen van Watteau en Wouwerman, op de voorposten, de onstuimige
oorlogstafreelen van baron Gros, Géricault en Delacroix, zulk een kunst verdient
geen minachting, kan een rijke schoone oogst voortbrengen, als hij beoefend wordt
door èchte kunstenaars en niet door menschen die slechts ambtenaren zijn in dienst
van het chauvinisme.

TEEKENING VAN JULES CANNEEL.
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***
Maar de tijd is nog niet rijp voor schilderijen, evenmin als voor geschiedenisboeken.
Toch zijn er reeds enkele kunstenaars die geïnspireerd werden door de
gebeurtenissen van nu. Voor het meerendeel teekenaars, medewerkers aan
humoristische bladen of aan gelegenheidswerken als het K i n g A l b e r t 's b o o k ,
waarvan de gansche opbrengst ten goede komt aan het D a i l y Te l e g r a p h -fonds
ten voordeele van de Belgische vluchtelingen in Engeland. (Het meest trokken mijn
aandacht daarin teekeningen van Rackham, Edmund Dulac, W. Nicholson, W. Crane,
die het offer dat België bracht verheerlijken, en een bekende lithographie van Pennell:
C h a r l e r o i ).
De humoristen in de neutrale landen zijn er het best aan toe: zij behoeven niet of bijna niet - rekening te houden met de censuur. Voor Holland moet in de eerste
plaats genoemd worden Raemaekers met zijn felle, het recht wrekende teekeningen.
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In de oorlogvoerende landen is men, hoe vreemd het ook schijnen moge, soms strenger
dan in de neutrale landen bij het beoordeelen van de aanvallen op den vijand; men
wil f a i r p l a y spelen, er niet van beschuldigd worden met een zeker soort wapens
te strijden. L e R i r e *), zou bij zijn opnieuw verschijnen in Parijs, teekeningen van
Willette en Jean Véber publiceeren; de censuur heeft het opnemen daarvan belet,
omdat er lijken op voorkwamen! Misschien zou men in een ander land eveneens
verstandig gedaan hebben de verschijning tegen te gaan van zekere dwaasheden die
niets artistieks hadden. Ter wille van de mooie teekening zien wij gaarne het bijschrift
van eenige S i m p l i c i s i s s i m u s -platen van Gullbranson of Heine over 't hoofd.
In Engeland hebben de teekenaars naar hartelust kunnen werken, dank zij de groote
‘Illustrated’ en de talrijke humoristische uitgaven, waarvan de gelukkigste, naar 't
ons voorkomt, de almanak van old Punch voor 1915 is.

TEEKENING VAN MAX. CHOTIAU.

Naast de officieele schilders, satiristen die geïnspireerd worden door de actueele
gebeurtenissen, teekenaars-oorlogscorrespondenten, is er nog een categorie van
kunstenaars die onze aandacht waard is, méér zelfs dan al de andere. Het zijn de
kunstenaars die naar het front zijn vertrokken, als dienstplichtigen of vrijwilligers,
niet om te schilderen, maar om te strijden. In 1870 waren er zulken reeds in het
Fransche leger: een Rigault, die sneuvelde, een Alphonse de Neuville, die op het
doek zoo menig heet gevecht zou brengen, waarin hij zelf dapper meegevochten had.
Ook ditmaal hebben de kunstenaars aan de strijdende legers een belangrijk contingent
geleverd (zooals men weet, zijn aan Fransche zijde reeds verscheiden jonge talentvolle
schrijvers gevallen: Péguy, Emile Nolly, Jean Psichari, Charles Muller, Alain Fournier,
de broeders Léon et Maurice Bonneff en Louis Codet, oud-afgevaardigde van de
Haute-Vienne, auteur van ‘La Petite Chiquette’, een zeer goeden roman).
*) Een nieuw satirisch blad: ‘L e M o t ’ is door Paul Iribe uitgegeven. Forain geeft iedere week
een plaat over oorlog in het Parijsche weekblad ‘L ' O p i n i o n ’
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Tal van Belgische kunstenaars hebben roemvol deelgenomen aan den strijd, van
de heldhaftige verdediging van Luik tot de tragedie van het beleg van Antwerpen.
Misschien zal men met belangstelling eenige bizonderheden vernemen over hetgeen
zij beleefden in den oorlog, en met genoegen eenige schetsen en teekeningen zien,
die zij maakten tusschen twee gevechten of gedurende de lange lange gevangenschap.
De schilder-beeldhouwer Rik Wouters, die thans geïnterneerd is in het kamp te
Zeist, is ongetwijfeld de belangrijkste kunstenaar van de jonge Belgische school. Hij
heeft vooral de aandacht op zich gevestigd door een reeks tentoonstellingen in de
laatste jaren in Brussel en in Antwerpen. Dezen zomer nog was te Venetië zijn
inzending een van de
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belangrijkste van het merkwaardige Belgische paviljoen, dat de heer Fierens Gevaert
had tot stand gebracht. Hij heeft zelfs de achting weten af te dwingen van hen die
niet houden van zijn ultra-moderne bedoelingen. Zijn bewonderaars, waartoe
Verhaeren behoort, beminnen in zijn fel-gekleurde doeken, zijn landschappen in den
trant van Cézanne, zijn naaktstudies, zijn portretten en zijn stillevens, evenals in zijn
beeldhouwwerk (vrouwen in de zon, danseressen, portretten), een drift, een
weelderigheid van temperament, een zoeken naar de trillingen van het licht en het
leven, dat de kunst van alle groote Vlamingen kenmerkt. Rik Wouters was soldaat
geweest in het 5e linie-regiment; hij werd opgeroepen den eersten dag van de
mobilisatie reeds. Hij vocht bij Luik tusschen de forten. Bij Barchon zag hij zich met
eenige mannen van zijne compagnie plotseling omringd door Duitschers, maar hij
bleef slechts enkele uren gevangen, ontsnapte en wist het veldleger te bereiken,
waarmede hij later deelnam aan de bekende uitvallen uit de stelling Antwerpen, die
een maandlang de Duitschers op hun flank bedreigden.

TEEKENING VAN POL DOM.

Een andere Belgische kunstenaar, die soldaat was in hetzelfde regiment, de schilder
Maurice Langaskens, die eenige openbare gebouwen in België heeft versierd: een
school te Schaerbeek, het stadhuis van Léau, werd ook gevangen genomen bij Luik;
hij is nu in een kamp bij Maagdenburg.
Weer een andere jonge Belgische decoratieschilder, de Antwerpenaar Eugène
Joors is, evenals Rik Wouters, geïnterneerd te Zeist.
In het kamp van Harderwijk bevinden zich de schilder Chotiau en de teekenaar
J.M. Canneel, beide soldaten van het 2e linieregiment. Na deel genomen te hebben
aan de verdediging van Antwerpen, kregen zij het bevel naar Holland te gaan. Canneel
heeft drie broers in het Belgische leger, kunstenaars evenals hij. De beeldhouwer
Jean Canneel heeft den geheelen veldtocht meegemaakt en is nu in een hospitaal in
Engeland, waar hij bezig is te genezen van een wonde, die hij in een gevecht bij
Mechelen heeft opgedaan. De beide andere broers, een jonge schilder en een
tooneelspeler. - strijden als vrijwilliger ergens in Vlaanderen. Dat is voorzeker een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

kunstenaarsfamilie die voor het vaderland gedaan heeft wat ze kon. De Canneel die
in Harderwijk geïnterneerd is, tracht den tijd te dooden met teekenen. Geestig schetst
hij de fantastische, misvormde kleeding van den soldaat in den oorlog of in een
interneeringskamp. Die soldaat, die er natuurlijk eenigszins slordig uitziet, lijkt heel
weinig op den sierlijken militair van de revue- en paradedagen. Onderwijl leest
Canneel Corbière en Laforgue in een uit-elkaar-han-
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TEEKENING VAN A. BLANDIN.

gende bloemlezing die hij heeft weten machtig te worden. Hij schreef mij een maand
geleden met enthousiasme: ‘Sais-tu que c'est à Harderwyck que l'on préparait jadis
les troupes pour la légion des Indes? C'est ici qu'Arthur Rimbaud fut pendant quelques
semaines, avant de devenir le vagabond des mers et des savanes’. Dit voor Paterne
Berrichon, den biograaf van den dichter van le B a t e a u i v r e .
Canneel heeft onlangs te Brussel met André Blandin, een aardig boek gepubliceerd:
A l ' i n s t a r d e , waarin de stijl en de manier van de voornaamste Belgische schrijvers
worden gepariodeerd, in den geest dus van de bekende boeken van Reboux en Muller.
Wie heeft, in de artistieke kringen van Brussel, Blandin niet gekend met zijn
ondeugend-schitterende oogen, zijn lange rosse Chineesche snorren? Hij exposeerde
op de I n d é p e n d a n t s , de L i b r e E s t h é t i q u e stadsgezichten, en bloemen,
waarvan de kleur een vreugde voor de oogen was. Hij heeft een allerliefst alphabet
voor kinderen gemaakt, talrijke caricaturen en humoristische teekeningen voor
P o u r q u o i p a s , l e P a s s a n t enz.
Sinds achttien jaren woonde hij te Brussel, deze beminnelijke Franschman, deze
glimlachende anti-militarist, maar toen de oorlog verklaard was, vertrok hij
onmiddellijk naar Duinkerken om zich bij zijn regiment te voegen. Hij is nu in het
hospitaal te Toulouse, en daaruit schreef hij ons onlangs een brief, waaraan wij deze
treffende zinnen ontleenen:
‘Je vois que la phalange des artistes est bien éprouvée. Heureusement ces excellents
bougres sont presque tous prisonniers: mais
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quelle purée pour ceux qui sont restés à Bruxelles; et après la guerre! Pour le moment
je vais un peu mieux; mais j'ai été sur les boulets, les reins en compote, les pattes
tordues de rhumatisme, résultat de 80 jours de campagne active. J'ai débuté dans
l'Est, en Lorraine, le 8 septembre. Nous avons débarqué le soir par une pluie battante
dans un village en ruines qui s'appelait Cercueil! Nom symbolique qui jeta un froid,
comme vous pensez! le lendemain matin occupation d'un bois et tout de suite obus
sur la tête, combat. Jamais je n'ai vu autant de cadavres que dans ce bois, même par
la suite, ce qui fait que j'ai tout de suite été initié à la manière forte. Puis, cela a
continué jusque'à ce que l'ennemi ait repassé la frontière, ce qui n'a pas eu lieu sans
plaies ni bosses, surtout les derniers jours où nous donnions sans arrêter. Puis, départ
pour L.... le 1er octobre; le 2, attaque des Allemands près d'un village nommé O. Là,
ce fut le carnage, pas d'autre abri qu'un champ de betteraves dans lequel je suis resté
de 7 heures du matin à 9 heures du soir. Ah! mon vieux, quelle journée. Je ne sais
pas comment je suis sorti indemne de là. Tous mes camarades tués ou blessés autour
de moi.... et moi, rien, pas même une balle dans mon sac (pourvu que ça continue!).
Puis, retraite, et encore trois jours de bataille, ouf! crevé. Je perds contact et ne
retrouve ma compagnie que 4 jours après; sans compter les aventures survenues
pendant ces 4 jours, entre autres un combat, surprise de nuit en compagnie de Turcos
et de Zouaves dans un village où nous comptions nous reposer. Ah! bougre, que tout
cela est donc peu réjouissant! Par la suite, combats à découvert, tranchées, trop de
tranchées, dix jours et dix nuits sans décoller: c'est ce qui m'a valu d'être évacué à
Toulouse. Si, quand je serai guéri, la guerre n'est pas finie (il y a de grandes chances
que non) je retournerai prendre ma part d'inquiétude et de fièvre dans le Nord. Enfin!
il faut que cela se passe’.
Hoeveel andere kunstenaars, in Antwerpen en Brussel welbekend, hebben dienst
genomen in het Belgische en Fransche leger, brandend van verlangen om te vechten.
Alfred Bastien, Bonnetain, Swijncop, Raoul Hynckes, die zooveel in Rotterdam
geschilderd heeft, Georges van Raemdonck, die teekeningen in Hollandsche
weekbladen gegeven heeft, Henri Meunier, de etser (neef van den grooten Constantin
Meunier), de ‘évocateur’ van de grootsche, ernstige landschappen der
Hautes-Ardennes, Wagemans, Marnix d'Havelocse, de beeldhouwer in Duitschland
welbekend. Al die dappere kerels, hebben, als een Daumier en een Courbet, een rol
willen spelen in de groote tragedie van hun tijd!
DEN HAAG.
LOUIS PIÉRARD.

Vincent van Gogh-tentoonstelling te Amsterdam.
In het Suasso-museum had in December-Januari een tentoonstelling plaats van vele
teekeningen en een paar litho's door Vincent van Gogh.
Het was een collectie die met goed begrip en onderscheidingsvermogen moet
worden bezien, want er was zoowel van het zwakste werk als van het allerbeste. Tot
het zwakste reken ik sommige figuurteekeningen uit den Brabantschen tijd, die wel
bijna altijd om de doorleefdheid en naïveteit belangrijk zijn, doch somtijds zóó zwak
geconstrueerd en zóó ongaaf, dat de expressie er werkelijk door geschaad wordt. Tot
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de allerbeste reken ik de penteekeningen, dat mooie tuintje met de gewrongen boomen,
vele gebouwen en landschappen, sterk als eenvoudige houtsneden, en zoo onmiddelijk
van expressie dat ze een elk moeten treffen, ook den z.g. leek.
De tentoonstelling ging uit van de Vereeniging Kunst aan het Volk, en ik geloof,
dat er toch wel iets heel goeds in is, dat menschen die door hun omstandigheden
buiten een traditioneele kunstbeschaving worden gehouden, dit werk eens zien. Zoo
er onder ons zijn die nog kans hebben, met
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de gedachte en den wil terug te gaan naar de onvertroebelde en niet cliché-achtige
ontroering die in de kunst groote uitingen waarborgt, dan moeten deze zeer stellig
in het volk worden gezocht. Zij zullen door Vincent van Gogh niet worden
weggetroond naar de kronkelige zijpaadjes van virtuositeit en schoolschheid, terwijl
hij hen evenmin zal verleiden tot een zich al te gemakkelijk en onverantwoord laten
gaan.
Er behoort inderdaad wel een meer dan gewone grofheid en een meer dan gewone
kwaadwilligheid toe, om Vincent van Gogh - welke ook zijn aesthetische
tekortkomingen mogen zijn, - een amateur te noemen. De eigenschappen van den
dilettant zijn lijnrecht tegenover gesteld aan die van dezen strijder; de dilettant is
iemand bij wien het kunstbedrijf niet door het hart wordt gevoed, die niet aan het
werk zijn bloed zelf geeft. Het is niet de quantiteit techniek die ons den maatstaf
levert bij de beoordeeling of iemand een kunstenaar is, want een niet zelf, door eigen
strijd verworven techniek wordt een ezelsbruggetje, dat men slapend overgaat.
Wat Vincent van Gogh kwam te bezitten, had hij veroverd door hartstochtelijken
en taaien strijd, en als wij de, zoo men wil misteekende koppen en handen zien uit
zijn vroegste teekeningen, dan vindt men naast zonden tegen dimensie, perspectief
en relief, nochtans iets van welsprekende karakteristiek en taaie expressie, dat ze
belangrijker en in waarheid schooner doet zijn dan wanneer de routine ze met
zegevierende zekerheid had neergezet.
Het is geen wonder dat dit werk een voorwerp van haat en wanhoop is voor hen
die van de kunst niets hebben dan de gemakkelijkheid en de kennis, en wier
levensbelang meebrengt alles hooger te taxeeren dan den hartstocht, die het eerste
noodige is. Dat een apostel en een martelaar van kunst en leven grooter is dan elke
zelfgenoegzame knappert, blijft hun verborgen.
Vincent van Gogh's werk doet ons niet twijfelen aan de waarde van een taktvolle
en voorzichtige kunstopvoeding, die het individueel talent respecteert, den
gevoelsrijkdom weet te ontzien en de gevoelsnaïeveteit te sparen; maar het toont de
mogelijkheid aan van een snelle en hoogstrevende zelfontwikkeling, die zeer zeker
in vele gevallen verkieselijker is.
Bijna bij iederen jongen mensch, die graag teekent, is iets van zijn ernstigen wil
om zich te geven, zijn ontroering mee te deelen, zijn kijk op het leven uit te zeggen,
aanwezig geweest. Bij hoevelen is er nog iets van dien wil over, wanneer zij volleerd
zijn? Het les-nemen, het geplaatst worden voor onderwerpen welke men nooit zou
hebben uitgezocht, het passen en meten, de theorie, de opvattingen van den meester
zijn geschoven tusschen den lust om zich te uiten en de uiting zelf. Voor het
onderhouden van de gewoonte om weer te geven wat treft, is nauwelijks tijd meer
gebleven. Het zijn sterke zenuwen die al die jaren van opschorting en bijna physieke
training den oorspronkelijken zielsdrang hebben weten te bewaren, die zullen weten
te gebruiken wat zij noodig hebben, en weg te werpen wat ballast is.
Van Gogh heeft nooit de kennis en het kunnen geminacht, waarin hij voelde tekort
te komen. Hij streed om ze zich te verwerven. Maar tot het eind bleef in hem, wat
bij vele anderen, helaas, reeds bij het begin is weggepast en weggemeten, weggecijferd
en weggeëxamineerd: de wil om te geven wat hij voelde en zag. De overtuiging was
er altijd, dat deze arme boer, gindsche treurende vrouw, dit bloeiende landschap of
dat triest stukje buitenboulevard, zijn ziel iets hadden gedaan. Alles had zijn
eigenwaarde, bij het opmaken van de som van des menschen leven en lijden. Dat is
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voelbaar in al zijn werk. Kon men hem somtijds zeggen: gij deedt het niet mooi
genoeg, nooit had iemand het recht hem te vragen: waarom deedt gij het?
En het is toch wel goed, dat men ons helpt onthouden hoe het de emotie is, die de
kunst stuwen moet!
C.V.
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Oude Vlaamsche kunst,
door dr. Leo van Puyvelde.
Een wereldtentoonstelling is toch maar een wereldmarkt en voor menschen, die hun
hoogste geneugten vinden in geestesleven, was 't een blijde verrassing naast de
wereldtentoonstelling te Gent de bij tentoonstelling van de ‘Oude Kunst in
Vlaanderen’ aan te treffen en er genotvolle en leerzame verpoozing te vinden in 't
beschouwen van schoonheid en eigenaardigheid uit vroegere tijden.
De inrichters van deze tentoonstelling, en voornamelijk de heeren Jos. Casier,
voorzitter, en Paul Bergmans, secretaris van de regelingscommissie, hebben zich op
een dubbele wijze verdienstelijk gemaakt. Als de inrichters van andere overzichtelijke
tentoonstellingen hebben zij met lofwaardigen speurzin duizenden kunstwerken
gehaald uit bijzondere verzamelingen, waar ze zorgvol en al te gierig ‘bewaard’
worden door de eigenaars, buiten het gemakkelijk bereik van kunstgenieters en
kunstkenners. Ze hebben die scherpzinnig geordend, zoodat ze voor de
schoonheidgeerige menschen een weelde zijn moesten en tevens de studeerenden
aanleiding moesten geven tot leerrijke vergelijkingen. Ze hebben aldus echte vondsten
aan den dag gebracht, die voor de massa een durende blijdschap kunnen wezen en
voor de geleerden een voorwerp van belangrijke hypothesen en vaststellingen.
Maar ze hebben ook - en daarop wenschte ik even nadruk te leggen - een
uitmuntend voorbeeld gegeven door wat dichter te naderen tot het ideaal van wat
een retrospectieve tentoonstelling - en elk museum - zijn moest: namelijk, niet een
magazijn, waarin de kunstvoorwerpen naar tijdsorde gerangschikt zijn, maar een
reeks groepeeringen, waarin omgeving, stijl, versiering en algeheele opstelling de
tentoongestelde voorwerpen zouden doen gelden als in hun natuurlijk milieu.
Het lag in de bedoeling der inrichters nog verder te gaan op dien weg en zelfs het
oude Vlaamsche leven aanschouwelijk voor te stellen. Dan had men haast alles bijeen
wat in deze streken bepalend werkte op de kunst, behalve natuurlijk de twee
geheimzinnige krachten, die niet aanschouwelijk voor te stellen zijn: de
kunstenaarsziel en de geleidelijke ontwikkeling van het kunstrijk aanschouwen. Het
leven in het vroegere Vlaanderen was er ten deele vertegenwoordigd. Toen de oude
ommegang der gilden, ter gelegenheid van de 300e verjaring van het koninklijk en
ridderlijk gilde St. Michiel, door de straten van Gent trok en in het tijdelijk
opgebouwde ‘Oud-Vlaanderen’ optocht hield, toen was 't als een levend-geworden
evocatie van de ommegang-tafereelen van Antoon Sallaert en D. van Alsloot. Op
dergelijke wijze wou men er ook bij hebben het huiselijk leven, het kunstleven, het
kerkelijk leven uit het oude Vlaanderen. Men sprak zelfs lang van het vertoonen van
een oud Vlaamsch mysteriespel of althans van het opstellen van den ‘toog’ van het
Lam Gods naar de schilderij der van Eyck's, in navolging van dien, welke te zien
was op den Poel te Gent ter gelegenheid van de blijde intrede van Philips den Goede
in 1458. En dan zou de tentoonstelling in hoofdzaak er op ingericht zijn om den
invloed van het middeleeuwsch tooneel op de beeldende kunst te doen blijken. Zoo'n
ontwerp heeft men kunnen uitvoeren te 's Hertogenbosch. Daar heeft men een
mysteriespel vertoond bij de tentoonstelling van oude kerkelijke kunst en wie 't
bijgewoond heeft en daarna de tentoonstelling bezichtigde, weet wat een geschikte
stemming het verwekte en hoe het bevorderlijk was voor 't begrijpen van den geest
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der middeleeuwsche kunst. Deze brok echt oud leven viel op het laatst van het
programma te Gent weg.
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Doch zoo goed mogelijk zou het voorstellen van de omgeving doorgezet worden. Er
waren heele zalen die tot een aanschouwelijk en leerzaam geheel waren opgesteld.
Daar was eerst de stemmige armenkamer, waarvan de XVIIe eeuwsche
wandbetimmering, ingelijste schilderijen en beelden, tafel, banken en stoelen te
rechte of ten onrechte uit het Gentsche stadhuis verwijderd waren en hier zorgvol
hersteld. Al even sprekend was de XVIIIe eeuwsche salon van den abt van Baudeloo
met de eiken lambriseering in den overgangsstijl Louis XIV-Louis XV en oudere
muurtapijten in gedempte kleur. Deze salon was een openbaring zelfs voor de
Gentenaars, die dagelijks in het onteigend klooster komen en het hier voor de eerste
maal mochten bewonderen: zijn dikwijls zulke dingen niet beter op hun plaats in een
museum - ondanks het ongunstige bovenlicht - dan daar, waar zij slechts na hinderlijke
aanvraag toegankelijk zijn? Verder was er een zeer smaakvolle slaapkamer uit de
XVIIIe eeuw, een ouderwetsche keuken, een voorkamer en een eerekamer van een
kunstminnaar uit de XVIIe eeuw, waarin troonkasten, ribkasten, schrijftafels, zetels,
schilderijen, potwerken en allerlei kunstrijke snuisterijen met kieskeurige hand waren
geschikt. Dat was voor het publiek een uitstekende les in goeden smaak, gegeven
door de vaderen, bij wie haast alles, wat zij moesten zien of aanraken, een kunstrijk
uitzicht kreeg. Tezelfdertijde was dat voor de massa een belangrijke en behaaglijke
les in kunstgeschiedenis: elk voorwerp, dat in deze zalen tentoongesteld was, kreeg
zijn volle beteekenis door zijn gepaste omgeving. En - waarom zouden zij het
ontkennen? - ook de kunstgeschiedkundigen deden hun voordeel met zulke schikking
en werden er door geholpen tot een juister inzicht en inniger meevoelen met de
voorwerpen van hun studie. Ook de museumbewaarders zullen er weer een aanwijzing
in gevonden hebben om het inwendige van hun museums niet al te zeer het uitzicht
van stapelhuizen te geven. Ik zeg: niet al te zeer. Want in deze zaak, als in alle andere
menschelijke ondernemingen zal het niet mogelijk zijn het volstrekte ideaal te
bereiken. Waar men verzamelen en nog verzamelen wil, zal er altijd een overvloed
van voorwerpen bijeenkomen en een te kort zijn aan plaats, middelen en gelegenheid
om alles naar wensch te schikken in een omgeving.
Wij kunnen het de inrichters van deze tentoonstelling dan ook niet kwalijk nemen
dat zij een groot deel van de bijeengebrachte kunstvoorwerpen maar zoo goed als 't
doenlijk was gerangschikt hebben naar de soort en naar den tijd. Zooals het daar
opgesteld stond was 't zelfs nog voor de buitenstaanders mogelijk een getrouw
denkbeeld op te vatten van Oud Vlaanderen's leven en streven op kunstgebied.
De verdere documenteering, die er ten dienste stond, hielp erbij. Er was eerst een
soort van studiekamer, waar een zeer volledige landkaart van de Scheldestreek en
een verzameling lichtprenten van praalgebouwen hing. Er was daarnaast een ruime
zaal vol oude geschilderde en geteekende zichten van steden. Voorts waren er
verschillende zalen voor kunstrijke herinneringen uit het openbaar leven, het huiselijk
leven, het gezelschapsleven, het godsdienstig leven en het intellectuëel leven. En
verder nog was er gegroepeerd een schat van beeldhouwwerk en miniatuurkunst,
van meubelen, goud- en zilverwerk, smeed-, weef-, borduur- en kantwerk.
***
Het gaat niet aan hier te memoreeren al wat in deze tentoonstelling belangrijk was
en van blijvende waarde. Alleen op zeer voorname dingen, die een eigenaardig
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kenmerk dragen of de uiting zijn van een werkelijk hooggaand streven naar
schoonheid, kan hier gewezen worden.
De eerste zaal bevatte de herinneringen aan het openbaar leven van de XVe-XVIIe
eeuwsche Vlamingen, aan hun inhuldigingen, optochten, feestvieringen, vergaderingen
en
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vermaken. Daar hing, stond en lag een rijke verzameling documentarische schilderijen,
toortshouders, schilden en vaandels, wapens en bekers, ‘breuken’ (halsbanden) en
armbanden, grootendeels van de drie soorten schuttersgilden, die dienden tot vermaak
van de burgers en verdediging van de steden.

LENOIR (XVIIIE EEUW), MONSTRANS. ST. MICHIELSKERK, GENT.

Het meest opmerkenswaard zijn de beide nagenoeg gelijke kenteekens van den
schepenbode van Gent (nrs 46-47). Ze werden vervaardigd in 1483 door den edelsmid
Cornelis de Bont, geboren te Breda maar sedert 1469 werkzaam te Gent. Het zijn
zware juweelen van 15 cm. lengte in verguld zilver. Op een ruimen troon zetelt de
Maagd van Gent. Vóór haar staat een leeuw, die de beide voorpooten op haar schoot
legt. Dit is het hoofdmotief van het wapen van Gent. Twee krijgslieden in verstijvend
harnas heffen de gordijnen van den troonhemel op. Onderaan houden twee halfzittende
leeuwen het schild van Gent vast. Rondom loopt een zeer decoratieve omlijsting:
een fijngeribde rondstaaf springt boven uit, langs buiten is hij boogvormig uitgesneden
en is hij ingesloten in een dikken band van twee ineengevlochten takken.
De oudste van de breuken was de belangrijkste en de mooiste, namelijk de XVe
eeuwsche zilveren sierketting gecatalogeerd onder nr 45 als afkomstig van het gilde
der goudsmeden te Gent. Ik zou eer gelooven dat het een breuk is van een ambacht
niet uitsluitend van goudsmeden maar van metaalbewerkers in 't algemeen, uit de
XVe eeuw. In de zestien in bolvormig beeldhouwwerk uitgewerkte schildjes worden
nauwkeurig de verscheidene behandelingen voorgesteld, die het metaal ondergaat
van de uitdelving in de mijn tot den verkoop in den vorm van tinnen kannen. In de
personage in den hanger, die een metaalbrok en een hamer in de handen en een kroon
op het hoofd heeft, kon de heer Jos. Casier den patroon der metaalbewerkers
herkennen, St. Elooi, die als bisschop van Noyon ook graaf van het koninkrijk
Frankrijk was.
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Dergelijke breuken kunnen als bewijs gelden dat de Vlamingen in hun
vereenigingsleven veel hielden van kunst. Andere be-
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wijzen daarvan zijn de sierbekers, waaruit de eerewijn gedronken werd en die als
geschenken en prijzen gegeven werden. Een pracht van edelsmeedkunde is de beker
van het XVIe eeuwsche vischverkoopersgild te Brugge (nr 48), rijzig en vormrijk,
met zacht verheven drijfwerk van banden, bobbels en licht-krullend sieraad.
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Onder de schilderijen van deze afdeeling verdienden, als kunstwerk, de volle
aandacht twee bekende paneelen uit de XVe eeuw. De eerste was de St. Joris te paard
omringd door de leden van het gilde van den edelen voetboog te Mechelen en
gedateerd uit 1495 (nr 166). De tweede stelt de vergadering van den Grooten Raad
te Mechelen voor, onder voorzitterschap van Karel den Stoute in 1474 (nr 167).
Beide zijn merkwaardige schilderijen, die in het Antwerpsch museum haast
verdonkermaand zijn, en hier, in deze passende omgeving, tot hun volle recht kwamen.
Het laatste werk vooral is in opzicht van kunnen-schilderen bewonderenswaardig;
men voelt er in de bedoeling om toch een kunstwerk te scheppen met de ongunstige
gegevens: in een zaal met zwarten vloer zitten, naast elkaar gereid, tegen de
donker-bruine muren, een veertigtal personen met gelijke roode kleeren. Een gewoon
schilder zou er twee tegen elkaar opschreeuwende kleurvlekken van gemaakt hebben.
Dit is hier vermeden door den kunstenaar, die door zachte schakeeringen een
wonderbaar keurige afwisseling en harmonie heeft kunnen bereiken.
De afdeelingen van het huiselijk leven, van
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het verstandelijk leven en van het godsdienstig leven waren niet van aard om met
een sterk suggestieve kracht de levensvormen op te roepen, naar het oorspronkelijk
opzet van de inrichters. Maar wat een schat van kunstvoorwerpen was daar bijeen,
vooral in de afdeeling, die we liever betiteld zagen als afdeeling voor kerkelijke
kunst.
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De aandacht ging allereerst naar het drijfwerk. In een aantal toogkasten stonden
hier voortbrengsels uit de werkhuizen van Gent, Antwerpen, Oudenaarde, Brugge,
Brussel, Ath, - alle nauwkeurig gerangschikt naar het allooi-merk. Deze wijze van
schikken volgens de plaats der vervaardiging gaf een graaggevatte gelegenheid tot
aandachtig en leerzaam vergelijken van de producten uit de verschillende steden,
waarvan hier genoegzaam bijeen was om een algemeene richting te laten vaststellen.
Het wil me voorkomen dat in dit vak der kunstnijverheid de eigenaardige
karaktertrekken der steden zich krachtig uitspreken. Zoo is zeer in 't oog vallend het
zwaar renaissance-drijfwerk uit de Gentsche ateliers. Het heeft iets van de sture
onverwringbaarheid van de Gentsche koppen en iets van de gulle levensvolheid, die
de Gentenaars, de tijden door, heeft gekenschetst. Men lette er maar even op hoe in
de XVIIIe eeuwsche monstrans door Lenoir uit de St. Michielskerk te Gent (Nr 460),
de vormen geweldig uit het metaal wellen en hoe er een diep-oorspronkelijke zin
naar ornamenteering uit spreekt (bl. 179). Even stout van opvatting en zwierig van
vorm is het altaarkruis uit de St. Maartens-
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kerk te Aalst (Nr 462) en de kelk van Bazel-Waas (Nr 454). Daartegenover lijkt het
werk van Antwerpen ernstiger bedacht, rustiger bewerkt, met een strakkeren toeleg
op het rijke en het decoratieve en een lossere bewogenheid van fijnere
kunstenaarshanden. De monstrans van Ninove (Nr 470) mag als puikwerk gelden en
die van St. Nikolaas-Waas (Nr 485) en die van Mespelare (Nr 478) toonen aan hoe
ook het architectonische bestanddeel, dat de renaissance uit de monstransen van het
gothisch tijdperk gebannen had, weder allengskens in opleeft. Nog aandachtiger
behandeld is het werk van Oudenaarde; het krijgt zelfs een kleinsteedsch uitzicht
door zijn zoeken naar bijkomstige versiering van slingerende en krullende
lichtverheven sierbanden. Onder de weelderige luidruchtigheid van deze rijke
renaissance-kunst bracht een volmaakt meesterwerk uit de XVe eeuw een bescheiden
maar bekoorlijken toon, namelijk de reliekhouder van den hoofddoek van Ste.
Aldegonde uit de kerk te Maubeuge (Nr 510), die uit de Brusselsche werkhuizen
afkomstig is. In dit vroege zoowel als in het latere drijfwerk is het hoofdkenmerk
van alle Vlaamsche kunst zeer duidelijk te merken: het schilderachtige, dat zijn
beteekenis zoekt in het bewogene van de vormen en lijnen en in het speelsch
afwisselen van licht en schaduw.
Ik moet nu belangrijk werk overslaan en zelfs, tot mijn spijt, den XIIIe eeuwschen
abtenstaf uit de kerk van Maubeuge en een Bekoring van den H. Antonius door
Hieronymus Bosch uit de verzameling Cels te Brussel. Ik wenschte ietwat uitvoeriger
te spreken over een werk dat dreigt uit onze streken te verdwijnen en dat wij, ten
koste van welken prijs ook, als nationaal eigendom wouden zien aanwerven.
Het zijn de zeven paneelen van den Marteldood van Ste Dymphna, geschilderd
door Goossen van der Weyden omtrent 1505 (Nr 548). Ze werden onlangs verkocht
door de kanunniken van Tongerloo en zijn nu in het bezit van de firma Fred. Muller
en Cie te Amsterdam. Op deze paneelen worden de voornaamste voorvallen verhaald
uit het leven van de H. Dymphna, een in de Antwerpsche Kempen zeer gevierde
volksheilige. De artist, die hier aan het woord is, vertelt nog op de naïeve wijze van
de XVe eeuwers en met die beperkte maar zekere middelen, die een heele ziel intens
laten spreken uit een oogopslag en een handgebaar. Hij was begaafd met een voor
zijn tijd lofwaardige zelfbeheersching en zijn verhaal, dat licht aanleiding kon geven
tot verbrokkelende uitvoerigheid, heeft hij vereenvoudigd en samengedrongen tot
kunstvol opgestelde tafereeltjes, waarin alle overlading zorgvuldig vermeden is. Hoe
gelukkig hij daarin geslaagd is merkt men eerst best als men even terugdenkt aan
XVe eeuwsch werk waarin een heele reeks voorvallen door elkaar staan op een
overvol paneel: Hans Memlinc's paneel van het Leven van Maria in de Oude
Pinakotheek te Munchen, verhaalt 28 verschillende gebeurtenissen....
Op het eerste paneel staan hier drie tooneeltjes, alle drie vereenvoudigd tot enkele
personages en uit elkaar voortspruitend als gevolg uit oorzaak. Op den achtergrond
sterft Ierlands Koningin. De heidensche koning is op het tweede plan in beraadslaging
met twee van zijn hovelingen over de keus van een nieuwe koningin. Die keus valt
op 's konings dochter Dymphna en dat dit incestueuse plan niet lukken zal bewijst
al het feit dat, op den voorgrond, Dymphna zich het Doopsel laat toedienen door den
priester Gerebernus. Daarmee hadden de toenmalige geloovigen, die alle de
geschiedenis van de H. Dymphna kenden, dadelijk en duidelijk den kern, waaruit de
heele dramatische legende zich zal ontwikkelen.
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Op het tweede paneel legt de koning zijn plan voor aan Dymphna, die wij op het
derde paneel zien vluchten om te ontsnappen aan den wil van haar vader. Zij scheept
in met Gerebernus, een dienaar en een oude meid. De tocht gaat naar het denkbeeldig
Ant-
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GOOSSEN VAN DER WEYDEN. DE MARTELDOOD VAN STE. DYMPHNA. PANEEL
PANEEL 8.
EIGENDOM FRED. MULLER, AMSTERDAM.

7.

werpen dat men in het verschiet bemerkt. Zonder dralen heeft de koning zijn dienaars
uitgezonden. Twee ervan volgen de sporen van de vluchtelingen en - dit zien wij op
het vierde paneel - komen te Westerloo aan een herberg ‘dits inde ketel’. Een van
de mannen biedt de herbergierster een geldstuk aan, dat door haar herkend wordt:
een dergelijk geldstuk ontving ze van andere personen, waarvan zij het schuiloord
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aanwijst. De dienaars gaan op zoek door het bosch heen. Ze hebben Dymphna ontdekt
en op het vijfde paneel melden zij het aan den koning, die nu soldaten uitzendt om
hem te wreken aan den lijve van Dymphna en Gerebernus. Op het verdwenen zesde
paneel moest dan de marteldood van die beiden verbeeld zijn. Het zevende paneel
laat zien hoe de twee kisten met de lijken van de martelaars weer opgegraven worden
en vereerd door geloovigen en door drie zwevende engelen. Op den achtergrond
draagt men de relikwieën naar de kerk van Geel. In lateren tijd werden de heilige
gebeenten ontroofd door de inwoners van Xanten, maar opnieuw veroverd en
processiegewijs teruggevoerd naar Geel. Deze translatie wordt voorgesteld op het
achtste paneel, naar de legende die verhaalt dat een kalfje de kist van St. Dymphna
voorttrok.
De eerste vier paneelen hingen vroeger boven de laatste vier, en de uiterste
paneelen, links en rechts, die dan tot luiken dienden, dragen op de keerzijde
grijsschilderingen, die echter grootendeels verzwonden zijn: de moeder van Dymphna
en Dymphna zelf
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wonen de mis van Gerebernus bij; de marteldood van de H. Lucia; Dymphna en
Lucia aangebeden door den prelaat van Tongerloo, die achter zijn hoofd zijn naam
liet schilderen: Wilh. Sapeel.

GERAARD DAVID(?) DE BOODSCHAP. UIT DE VERZAMELING G. DE SOMZÉE, BRUSSEL.

Over deze paneelen werd in vroegere jaren reeds geschreven door Mertens en
Torfs, ridder Leo de Burbure en vooral door den bibliothecaris van de Tongerloosche
abdij Walter van Spilbeeck*), die ze op grond van archiefstukken toeschreef aan
Goossen van der Weyden. Van de hand van den alleszins bevoegden heer G. Hulin
de Loo verscheen een studie over dit werk in het J a h r b u c h d e r K ö n i g l i c h e n
P r e u s s i s c h e n K u n s t s a m m l u n g e n 1913, Bd. 34. Van die studie, die het
onderwerp in zijn volle ruimte en diepte behandelt, heeft de heer Jos. Casier een
duidelijken beknopten inhoud gegeven†).
De heer Hulin de Loo heeft een stylistisch onderzoek ingesteld tusschen deze
paneelen en ander bekend werk van Goossen van der Weyden en heeft het vermoeden,
dat dit werk van dezen schilder zou wezen, kunnen vastzetten. Stijl en kleederdracht
dateeren van den tijd, waarin het vermoedelijk vervaardigd is: ongeveer 1505, even
voordat Wilhelmus Sapeels de waardigheid van abt neerlegde om pastoor te Mierlo
te worden, en toen Goossen van der Weyden een refugium van Tongerloo te
Antwerpen openhield. Tevens heeft de heer Hulin de Loo aldus gelegenheid gehad
om de karakteristiek op te maken van de Antwerpsche school, toen zij aan 't opleven
was in den aanvang van de XVIe eeuw. Als Goossen van der Weyden van Brussel
naar Antwerpen trok, was zijn stijl reeds gevormd en in zijn kleurverwerking, die
wel eenigszins rijker is dan bij de meeste Brusselsche meesters, merkt men nog de
eenvoudige helderheid die zoo eigenaardig is in de Brusselsche school uit het eind
der XVe eeuw. Van zijn meesters uit Brussel had hij ook overgeërfd een vollere en
*) De Vlaamsche School, 1882, blz. 124-127.
†) In de Revue de l'Art Chréstien, 1914, blz. 383 vlg.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

lossere werkwijze, die niet zoo angstvallig nauwkeurig was als die van de Brugsche
meesters. Maar nog waren die hoedanigheden niet zóó vast gegroeid dat hij te
Antwerpen geen invloed meer zou ondergaan van Quinten Metsijs en den Pseudo-Bles.
Deze invloed is na te gaan in de onderhavige paneelen.
Wij hebben hier dus een kunstwerk vóór ons dat een absolute bekoring in zich
draagt voor alwie, zonder verkeerde vooringenomenheid, ontvankelijk wil wezen
voor schoonheidsindrukken, en dat tevens een werk is van hoog belang in de
kunstgeschiedenis van onze streken.
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In de afdeeling van het huiselijk leven en het gezelschapsleven schreeuwden u al
dadelijk de levendige tonen tegen van de school van Bruegel. Zijn naam prijkte er
wel, maar geen authentiek werk van zijn hand was er aanwezig. Honderd jaar lang
bleef men de Vlaamsche kermissen in zijn trant schilderen. Hier zijn er genoeg
bewijzen van; onder meer de Kermis, eigendom van Baron F. van der Straeten te
Brussel (nr 580), die toegeschreven wordt aan Peter Balten. Gelukkig hing de
warmkleurige St. Maartenskermis uit het Rijksmuseum ernaast, als een verwittiging
dat men de toeschrijvingen van eigenaars niet genoeg kan wantrouwen.

GETIJDENBOEK UIT DE GENTSCH-BRUGSCHE SCHOOL VAN OMTRENT
PELICHY, GENT-BRUGGE.

1500. VERZAMELING BARON DE

Een Savery van hooge gehalte was op deze tentoonstelling te zien: de Plundering
van het Dorp, uit het museum te Kortrijk (nr 598). De pijnlijk nauwkeurige weergave
van de dingen, zooals men ze gewoonlijk ziet in het werk van dezen schilder, die
zijn verdienden roem nog verwerven moet, is hier getemperd door een wonderbaar
harmonischen licht-bruinen toon, die een wazige stemming over het sneeuwveld
legt.
Mede is hier ook tot algemeene bekendheid geraakt een portret van de jonge
Margaretha van Oostenrijk (nr 596). Er was reeds een dergelijk portret van haar op
de tentoonstelling te Brugge in 1902, onder nr 224; hetzelfde kwam terug, onder den
naam van een anderen bezitter, op de tentoonstelling van het Gulden Vlies te Brugge
in 1907, onder nr 48. Misschien was dit wel het oorspronkelijk werk. In het
Antwerpsch museum is er een slechte copie van, onder nr 184. Het stuk, dat hier
voorhanden was, is aangekocht door de vrienden van het Museum te Brussel en is
reeds daar geplaatst naast Adam en Eva van Jan van Eyck. Het verdient wel een
eereplaats. Want het is een allerbeste schildering van Barend van Orley vóór zijn
Italiaansche reis. Bij een eerste aanblik lijkt het wat hard in zijn verzorgde
email-incarnatie, die nog verscherpt wordt door de blanke overhuiving van het linnen
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over het voorhoofd en rondom den hals. Men gaat toekijken hoe het penseel van den
schilder gevoerd werd door een eerbiedige hand en hoe het met teere streelingen de
huid heeft doen zinderen van leven: teer-rozige kleurigheid doortintelt het bleeke
gelaat en lichte schaduw ziet men er op verloopen, en uit dit lymphatisch gelaat, uit
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die niet zeer innemende Habsburgsche physionomie beeft het geheimzinnige
zieleleven op, dat in het goede werk van de laat-middeleeuwers ons altoos te pakken
krijgt.
Eveneens is bij gelegenheid van deze tentoonstelling uit een vergeten hoek voor
den dag gekomen een knap tafereeltje van een onbekend meester: het portret van
JAN DE MOL, naar het lijstopschrift: van 1498, in bezit van Dr. Lemmers te Berlare
(nr 609). Een knap teekenaar heeft een buitengewone beweegbaarheid kunnen laten
vermoeden in dit waskleurig gelaat, doorschoten, van aderstreepjes. Het werk is nog
te identificeeren. Het was een luik van een triptiek: de personage staart vroom naar
wat er naast hem voorvalt, op de keerzijde staat een bisschop en de plaats, waar de
scharnieren gevestigd waren, is nog duidelijk te merken.
Onder nr 1575 hing een Boodschap, toegeschreven aan GEERAARD DAVID, uit de
verzameling van M.S. de Somzée, te Brussel. Haar groote kleurenwaarde verleent
haar een fijne bekoorlijkheid, die verhoogd wordt door de diepe wijding van de
behandeling. Schroomvol luikt de engel de oogleden, terwijl hij de tijding brengt
van omhoog, en Maria, die zich ‘overlommerd’ weet door den H. Geest, buigt het
hoofd en aanvaardt den zoeten last. Voor onzen tijd is deze schilderij aristocratisch
keurig. Voor de middeleeuwen was ze eenvoudig doordrongen van godsdienstige
stemming. Wat een harde lijn in het bovenzinnelijk gelaat van den engel, maar hoe
gaat daarboven de hand omhoog met een lenigen zwier vol kiesche gratie. Maagdelijk
zijn de handen van Maria en iets edelreins straalt uit haar aanminnig ovaal gelaat
met de zachte afrondingen en doorschijnende schaduwen (zie bl. 184).
Niet met de verdiende uitvoerigheid kan ik hier spreken over de verzameling van
miniatuurwerken uit de Gentsch-Brugsche school. Zulke gelegenheden om
kenschetsende voortbrengselen uit een school bij elkaar te zien en met elkaar te
vergelijken komen al te zelden voor, dan dat men niet, zoo dikwijls als men kan,
hulde zou brengen aan den heer Paul Bergmans, die dit alles met veel zorg en kennis
bij elkaar bracht. Het ving aan met een IXe eeuwsch Leven van den H. Amandus,
met eigenaardige sierletters, en ging over verluchte evangelie-, ceremonie- en
getijden-boeken, handvesten, studieboeken, registers tot in de XVIIIe eeuw. Als kan
vermoed worden, werd de massa verdonkermaand door het beste werk uit de XVe
en XVIe eeuw. Daar lag het bekende Getijdenboek van Philips den Goede uit de
XVe eeuw (nrs 1385-86), naar het oordeel van Delisle van Parijschen oorsprong,
naar dat van Graaf Durrieu van de hand van Vrelant uit zijn Brugschen tijd in 1449,
naar dat van P. van den Gheyn - die het Getijdenboek uitgaf - stellig uit het Brugsche
atelier, waarin Vrelant werkzaam was. Even nauwkeurig en levendig geteekend,
maar op verre na niet zoo warm van kleur en geheel zonder de volle atmosfeer, die
van de miniaturen uit het vermelde boek echte schilderijtjes maakt, zijn de Kroniek
van Henegouwen (nr 1381), door Vrelant verlucht, de Kronieken van Karel den
Groote (nrs 1388-90) door Jan de Tavenier van Oudenaarde, en de Kroniek van Karel
Martel (nrs 1393-96) door Loysel Liedet. Daar waren ook de beroemde fijne Heures
de Notre-Dame de Hennesy (nr 1422) toegeschreven aan Simon Benning. Dit zijn
alle werken, die door hun uitgave reeds algemeen bekend zijn.
Onder de minder bekende miniatuurwerken moet de aandacht gevestigd worden
op het Leven van de H. Coletta (nr 1400) omtrent 1470 geschonken aan het klooster
der Arme Claren te Gent door Margaretha van York, op een Kalendarium uit het
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einde der XVe eeuw in het XVIe eeuwsche Getijdenboek van Graaf Durrieu (nr
1419) en vooral op een Getijdenboek van omtrent 1500 uit de verzameling van Baron
de Pélichy te Gentbrugge (nr 1422), waarvan elk blad sierlijk verlucht is door een
bebloemden rand met
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bruingouden ondergrond en waarvan het groot aantal vol-blad-miniaturen kortweg
heerlijk te noemen zijn. Nog is dit weinig bekende boek niet bestudeerd geworden;
een grondige studie ervan zou een openbaring wezen. Ik geef er hier een reproductie
uit, die niet de beste is, maar gekozen werd omdat ze den eersten eigenaar en zijn
schild voorstelt en zal moeten helpen om het werk te identificeeren (zie bl. 185).

ANDRÉ BEAUNEPVEU. H. CATHARINA. O.L. VR. KERK, KORTRIJK.

***
Ik moet nu heenglijden over den verderen schat van boekverluchtingen, over de
boekbanden, de munten, de koperen en de tinnen voorwerpen, het gedamasseerd
linnen, het kantwerk en de borduurkunst, om nog even te kunnen stilstaan bij het
tapijtwerk.
Een ruime plaats werd hier verleend aan dezen waardevollen tak van
kunstnijverheid, die zulk een juisten kijk geeft op den lust voor weelderige en
smaakvolle versiering der oude Nederlanders en die tegelijk zoovele bijzonderheden
levert over de levenswijze, de kleedij en de geestesstroomingen van de vroegere
geslachten. Ik wijs natuurlijk slechts op hetgeen minder bekend is en als eigenaardig
werk verdient op den voorgrond te worden geplaatst, en spreek dus niet van een deel
van de Apocalypsis-tapijten uit het bisschoppelijk paleis van Angers (nrs 539-540)
vervaardigd naar de kartons van een onder de eerst genoemde Vlaamsche schilders:
Jan van Brugge, tusschen 1380 en 1390. Evenmin van het tapijt met den Dood van
Maria uit de kathedraal te Reims (nr 2373), dat van Doornijkschen oorsprong zou
zijn.
Van Doornijkschen oorsprong is ook een zeer eigenaardig tapijt behoorende aan
den markies de Dreuz-Brezé te Brezé, Maine-et Loire (nr 2374), waarop de ontlading
is verbeeld van een vloot, die uit Oost-Indië een heele vracht vreemde dieren
meebracht. Jehan Grenier, wien het werk besteld werd in 1502 door den magistraat
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van Doornijk, heeft er een meesterwerk van gemaakt door de lenigheid der lijnen en
de warm-koesterende kleurigheid.
Belangrijke Brugsche arbeid is het tapijt, dat het Opbreken van het beleg van Salins
door Lodewijk XI voorstelt, uit de Nationale Manufacture der Gobelins te Parijs (nr
2374.) Het is het derde stuk van de reeks van 14 tapijten in 1502 besteld door het
kapittel van St. Anathoile te Salins aan Jan de Wilde en zijn vrouw Catherina Hasselot.
Het contract en de betalingsakt zijn nog bewaard en kunnen gelden als een bewijs
van de uitgebreide faam der Vlaamsche tapijtwevers. De kleur is grootendeels
verschoten, maar de zorgvolle teekening, waarmee de processie in de belegerde stad
en ook het vluchtende leger zijn voorgesteld, wekt het vermoeden op dat de kartons
voor deze tapijten door een bekwaam Brugsch artist werden aangemaakt.
Uit dezelfde eeuw was hier nog een hoek
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van een tapijt van geringer afmeting uit de verzameling Heilbronner te Parijs (nr
2371). Men ziet er een heele wereld op vergaan te water en te vuur: een werk, sterk
van lijn en toon, dat een van de mooiste dingen was op deze tentoonstelling
voorhanden.
Deze tentoonstelling was een leerzame illustratie bij de geschiedenis der
tapijtweverij in Vlaanderen. Vooral uit de XVIIe eeuw was er veel studiemateriaal
en, naast veel Brusselsch en Oudenaardsch werk, waren er voortbrengsels uit andere
steden. In haast al die werken uit lateren tijd merkt men den invloed van Rubens'
massale decoratieve kunst en enkele stukken waren hier, die aanwezen dat de idee
van tapijtversiering niet zuiver gehouden werd en die bijna niets méér zijn dan
geweven schilderstukken. Zij kunnen dan toch hun bekoorlijkheid hebben. Dit is het
geval met het vertrek naar den oorlog uit de verzameling van Hamme te Brussel (nr
2380) en een werk van Marcus de Vos van Brussel: Minerva Ulysses en Mentor
verwelkomend, toebehoorend aan Mw. van Wassenhove te Brussel (nr 2379). Het
verval wordt nog duidelijker in de tapijten uit de XVIIIe eeuw, waarvan hier tevens
een paar exemplaren aanwezig waren.

VLAAMSCHE MEESTER, EINDE XIVE EEUW. SCHRAAGHOOFD. MUSEUM, IEPEREN.

***
De beeldhouwkunst was het meest en het best vertegenwoordigd op deze
tentoonstelling.
Het prachtstuk was hier het groot marmeren beeld van de H. Catharina van
Alexandrië uit de Lieve Vrouwekerk te Kortrijk. (nr 1005, zie bl. 187). Het werd
vervaardigd op last van Lodewijk van Male voor de kapel der graven van Vlaanderen
in die kerk en is waarschijnlijk van de hand van André Beaunepveu, den
Henegouwschen miniaturist-beeldhouwer, wien ook Lodewijk van Male opdracht
gegeven had zijn graftombe voor die kapel te maken. Met zijn stijl komt dit werk
trouwens overeen. We staan hier vóór het schoonste beeldhouwwerk, dat ons uit het
Vlaanderen der XIVe eeuw overbleef. Het is in uitstekenden toestand bewaard: alleen
de kroon en het wiel in de linkerhand en de vingertoppen van die hand zijn van meer
modernen tijd. Boven den philosoof, waarvan zij de leerstelsels vernietigd heeft, rijst
de figuur der heilige in al hare eerbiedwekkende statigheid en toch innemend. Het
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gelaat der heilige, gevormd uit de rustige rondingen van voorhoofd, wangen en kin
met de stilstarende oogen en de zachtspannende lippen is een sprekend beeld van
ongerepten ziele-adel en jeugdigen levensernst. Ik heb het beeld gezien, wanneer de
zware marmeren kroon van het hoofd verwijderd was en dan rijst de plastische
schoonheid nog hooger. O die keurige be-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

189
handeling van het gelaat en het dunne hoofddoek, dat licht naar vóórbrengen van het
hoofd en die maatvolle plooienval van het dunne mantelweefsel! Wat is dat beeld
een stijlvol en immer jong kunstwerk, ondanks den ouderwetschen invloed die te
merken is in de oprijzende heup en het krullen van den mantelboord aan den linker
knie.
Het oudste is hier het beste. Naast de H. Catharina hingen de vier in eik
gebeeldhouwde schraaghoofden, afkomstig uit de oude schepenzaal van Ieperen, nu
nog bewaard in het museum aldaar (nrs 1006-1009). Ze zijn een schepping van een
onbekenden Vlaamschen meester uit het einde der XIVe eeuw en mogen gelden als
een bewonderenswaardig meesterwerk van een bevoorrechten kenner van de
menschelijke physionomie, die tevens een behendig kunstenaar genoeg was om met
geringe middelen een stijlvolle en hoogst decoratieve uitvoering te bereiken. Hoe
leeft de ziel krachtig op uit die diepmenschelijke koppen: hier glimlacht met leuke
schalkschheid het voorname gelaat van een edele dame, daar lacht het gulle gezicht
van een blijen jongeling zijn volle levenslust uit en ginder grijnst met bijna comische
pruilerigheid een volksman, wiens droefenis haast in blijdschap keeren zal. Het is
onweerstaanbaar van pakkende natuurlijkheid en bewonderenswaardig om de
zekerheid waarmee zij in stevige vormen is vastgelegd.
Wat waren de Nederlanders op het einde van de XIVe eeuw uitstekende
beeldhouwers even zoo goed als uitmuntende miniaturisten. Het was het tijdperk,
waarin Claus Sluter, Claus de Werve, Cornelis ‘de Nesve’, Casin ‘du Trect’
(d'Utrecht), André Beaunepveu en Jacob de Baerze naar de koninklijke en prinselijke
verblijfplaatsen in Frankrijk gelokt werden. Weinig werk blijft er van over, maar het
is allemaal werk dat hoog staat in de achting der kunstminnaars, niet om zijn
oudheidskundige belangrijkheid maar om zijn echte kunstwaarde; het is geschapen
met een durvend realiteitsgevoel bijgestaan door een van zich-zelf zeker temperament,
dat zijn visie ruim, diep en levendig opvatten kan.

H. FRANCISCUS. VERZ. JAN BROM, UTRECHT.
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Wanneer men onder de bekoring gekomen was van deze groote kunst, voelde men
zich aanvankelijk ontstemd bij 't binnentreden in de groote zaal waar een macht van
groot en klein beeldhouwwerk uit latere tijden was verzameld. Wel had de keurige
hand van den kundigen voorzitter, M. Jos. Casier, de massa op chronologische en
tevens smaakvolle wijze gerangschikt. Doch tusschen de honderden stuks ging men
onwillekeurig aan 't zoeken naar iets dat de oogen, de verbeelding, het gemoed
krachtig aandoet.
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Men ziet nog wat mooie dingen uit de XIVe eeuw, vooral prachtige ivoortjes, men
merkt hier en daar al een treffend stuk plastiek, maar het meeste van wat men hier
ziet lijkt toch nijverheidsproductie naast het heerlijke dat men eerst heeft bewonderd.
Men gaat denken aan de kunstknepen, die de beeldhouwers van groote voorgangers
afleerden, aan stielgeheimpjes, die van meester tot leerknaap werden overgeleverd
en van werkhuis tot werkhuis overgingen.
Bij aandachtiger beschouwen krijgt men toch ook dit werk lief. Zelfs het gewone
werk, waarin men bijna uitsluitend het ambachtelijke te bewonderen krijgt, kan ons
op den duur innemen door zijn eerlijkheid en oprechtheid. Al draagt het dikwijls niet
het allooi-merk van het ambacht en al heeft het in zijn vormen niet steeds het
kenteeken van een werkelijk scheppend en vermogend artist, toch leeft er gemeenlijk
het merkteeken in van het ras waaruit het sproot: de zin voor het daadwerkelijke, de
zin voor het degelijke.
Een licht onderscheid van school is er wel in aan te wijzen. De Brusselsche
gebeeldhouwde figuren en vooral altaarstukken zijn, in hun betrekkelijken eenvoud,
bekoorlijker van opvatting en stemmiger van uitdrukking dan de meer doorwerkte,
de levendiger, de vollere stukken van Antwerpen, die heel dikwijls naar het kleinzielig
anecdotische overslaan. Maar alle gehistoriëerde altaarstukken uit Vlaanderen hebben
toch hun gemeene karaktertrekken: er is iets burgerlijks in hun realisme, iets overtollig
weelderigs in de opstelling van hun hoogverheven beeldhouwwerk dat op verscheidene
plannen achteruit wijkt tot onder de bouwkundige omlijstingen, iets nauwkeurigs in
de uitvoering en alle zijn in de hoogste mate schilderachtig, want schilders waren
toch altoos de Nederlanders, ook als ze beeldhouwden.
Eerst in de laatste jaren is de kunstwetenschap zich bewust geworden van de
overgroote bedrijvigheid der XVe en XVIe eeuwsche Vlamingen op het gebied der
beeldhouwkunst, en nu weet men dat niet alleen de Nederlanden, maar ook het
Noorden van Frankrijk, Spanje, de Rijnprovincie, tot Zweden toe volsteken met
gebeeldhouwde altaarstukken vervaardigd door Vlamingen of althans nagevolgd
door plaatselijke kunstenaars naar werk uit Vlaanderen afkomstig.
Op enkele belangrijke specimens moet hier gewezen worden.
Eerst op een mooie brok uit een groot Brusselsch altaarstuk: een Pietà,
toebehoorend aan den heer Paul de Decker uit Brussel (nr 1047). Ook als het
ambachtsmerk van Brussel - een hamer - niet op het hoofddeksel van een onder de
personages stond, zou het licht aan te wijzen zijn waar deze groep vandaan komt.
Ze heeft al de goede hoedanigheden van de Brusselsche school uit de beste periode.
Niet enkel archeologisch maar ook esthetisch is dit een belangwekkend werk. Ik
spreek nu niet van de kieskeurige uitvoering; er is in de opstelling een rijke
schilderachtigheid, en tevens een evenwichtigheid die 't geheel maakt tot een rustige,
plastische groep, waaruit dezelfde sterke ontroeringskracht gaat als uit het
schilderwerk van den Brusselschen stadsschilder Rogier van der Weyden. Met de
kunst van dezen grootmeester is trouwens dit stuk ook in iconographisch opzicht
verwant.
Het loont zeer zeker de moeite dit Brusselsch werk te vergelijken met het klein
altaarstuk van Hemelveerdegem, een dorpje bij Geeraardsbergen (nr 1145). Dit laatste
is vijftig jaar later vervaardigd, ongeveer 1520. Men kan het opmaken, uit de jonge
physionomie van Karel V, wiens portret er in staat en eveneens uit de algemeene
behandeling: wat een naïef realisme met een overrompeling van bijzonderheden in
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de wijze waarop de onderwerpen opgevat zijn en zelfs tot in de manier waarop de
kleeren verfrommeld zijn! In kleine vakjes, tusschen weelderig architectonisch
beeldhouwwerk van vlammend gothiek, worden voorgesteld: de Prediking van
Johannes den Boetgezant, het
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Doopsel van Jesus, de Dans van Salomee en de Onthoofding van Johannes het
Verbranden van Johannes' lijk en het Wedervinden van zijn gebeente. In het onderste
middenpaneel is de ruimte ledig. Die ruimte diende met tot tabernakel: te dien tijde
diende tot tabernakel het sacrament-huisje in torenvorm opgebouwd aan de
evangeliezijde van het koor of een soort van kast in den muur van een kapel van den
omgang, als te Halle. Of die ruimte tot toogplaats voor relieken diende, zooals ik
hoorde voorstellen, zou ik betwijfelen. Ze was in haar geheel versierd als de andere
vakken met spaarnissen en sierkrulwerk onder haar boog - dit laatste is nu afgesneden
- en waarschijnlijk is hier uit weggenomen het tafereeltje dat er, evenals in de andere
vakken, los in stak. Misschien was hier voorgesteld de Geboorte van Johannes, een
onderwerp dat in de middeleeuwen zéér in zwang was. Als technisch werk is dit
altaarstuk buitengewoon knap. Daar heeft een losse en zekere hand aan gearbeid en
de dansende Salomee mag gelden als een meesterstukje van voluptueuse verfijning.

ARTUS QUELLIN, DE OUDERE(?). H. HIERONYMUS. VERZAMELING VAN M. JOSEPH CASIER, GENT.

Even knap is een palmenhouten St. Sebastiaan uitgewerkt, nu in de verzameling
van M. Théodore te Rijsel (nr 1141), en een degelijk bewogen rhythme gaat door
het eiken beeldje van Christophorus, - den reus die het kindje over de rivier draagt,
- uit het Steen te Antwerpen (nr 1130). Dit laatste lijkt mij specifiek
Noord-Nederlandsch werk en heeft veel overeenkomst met een dergelijk
Christophorus-beeldje uit de kathedraal te Roermond, dat ik zag op de Tentoonstelling
voor Oude Kerkelijke Kunst te 's Hertogenbosch, 1913, onder nr 794.
Eer wij het middeleeuwsch werk verlaten wijs ik nog even op een St. Franciscus
beeldje
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uit de verzameling van den heer Jan Brom te Utrecht (nr 1067), dat uit de XVe eeuw
zou dagteekenen, en waarvan men zegt dat het zou vervaardigd zijn door den schilder
Jan van Eyck of althans door iemand uit zijn atelier (bl. 189). Als dit waar is, dan
zou dit het bewijs leveren dat Jan van Eyck ook beeldhouwer was - hij beschilderde
in alle geval beelden voor het stadhuis te Brugge - en dan zou tevens een verklaring
gevonden zijn voor het vele harde in zijn teekening. Maar juist dit harde vind ik niet
in dit beeldje. Allerminst in het gelaat, waarin de licht- en schaduwvlakken haast
onopmerkbaar in elkaar overgaan. Zelfs niet in de plooien van het kleed. De plooien
van Jan van Eyck zijn uiterst karakteristiek: de kleederen liggen als gebroken en
scherpe plooien vallen loodrecht op horizontale. Daarvan merkt men hier niets. Men
heeft het vermoeden dat dit beeld door Jan van Eyck zou vervaardigd zijn laten
uitgaan van de gelijkenis, die men gevonden heeft tusschen deze physionomie en
die van Arnolfini. Van dezen Italiaanschen koopman heeft Jan van Eyck twee
portretten geschilderd. Geen van de beide komt goed overeen met dit beeld. Het
middenschot van den neus zakt bij Arnolfini laag neer, de oogen zijn breeder, de
wenkbrauwen welven niet zoo rond en de heele uitdrukking van het gelaat is
verschillend. Misschien kan een nauwkeurig onderzoek de gelijkenis tòch vaststellen;
ik wensch het oprecht om de belangrijkheid van de vondst, die er mee zou gedaan
worden.

ST. SEBASTIAAN. VERZAMELING BARON VAN EETVELDE, BRUSSEL.

Merkwaardig is nog de Zittende Christus van M. Nickers te St. Hubert (nr. 1112),
vooral om zijn beteekenis. Dit beeld is niet een Ecce Homo en evenmin een
lijdensbeeld van Christus zooals hij destijds wel meer voorgesteld werd zittend op
den grafrand, met de handen, voeten en borst doorwond. Het is Jesus op Calvarie,
wachtend op een zandhoop, terwijl men de voorbereidselen maakt om hem op het
kruis te vestigen: hier is hij werkelijk de lijdende, degene dien men gepijnigd heeft
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en dien men ter dood gaat pijnigen: dit is de echte ‘Nood Gods’ zooals de Vlamingen
hem opvatten en meevoelden.
Zou dit nog zijn uit de XVe eeuw, zooals het opgegeven wordt? In den plooienval
van den mantel op den grond, in de ronding aan de schouders en aan de gewrichten
kan men al de renaissance voorgevoelen.
Nog meer naar de renaissance neigt het
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mooie beeld van O.L. Vrouw van Toevlucht, afkomstig uit de kerk van dien naam
te Brussel en nu in het Stedelijk Museum aldaar (nr 1219). Het komt eigenlijk uit
den vollen renaissance-tijd, maar de onbekende kunstenaar heeft er zulke fijne
sierlijkheid, zulk een lichte, bovenzinnelijke bekoorlijkheid in gelegd en vooral
zooveel teere aandoenlijkheid, dat het lijkt of hij 't werk opgevat en doorvoeld heeft
met een middeleeuwsche ziel.
Hoe breekt daarnaast het krachtvol leven uit in de beelden der volbloed renaissance
uit de school van Rubens. Ik wil er hier maar één van memoreeren; het is er een dat
de maat geeft van het durven, het kunnen en ook wel wat van het overhaastig werken
der meesters van dien tijd: ik wijs op den stoeren H. Hieronymus uit de verzameling
van M. Jos. Casier te Gent (nr 1250, bl. 191). Graag wou ik deze statistische figuur
beschouwen als werk van Artus Quellin, niet van den jongere maar van den oudere
(1609-1668). Ze droeg in een verdoken plaats op den rug een getuigenis dat ze zou
dagteekenen uit 1661 en zou dan uit het laatste tijdperk wezen van de werkzaamheid
van dezen meester, die uitmuntte in het grootsch opstellen van machtige figuren en
van wiens hand de bekende geveltopversieringen zijn in het oud Stadhuis op den
Dam te Amsterdam. Een geweldige levenskracht doorzindert dit vaste lijf van den
spierigen linkervoet tot de dooraderde rechterhand en de gedegen massaliteit ervan
wordt nog versterkt door de sobere en breede behandeling van het lendendoek. Is dit
niet echt een werk uit den tijd, waarin Rubens de richting had gegeven aan de
kunstenaars?
Een klein ivoren beeld van St. Sebastiaan uit de XVIIe eeuw uit de verzameling
van Baron van Eetvelde te Brussel (nr 1212) heeft sterk mijn aandacht op zich
getrokken door zijn scherp waargenomen anatomische gaven en de kracht der
uitdrukking (zie bl. 192). Niet minder door zijn streng doorgevoerde techniek. Wat
heeft men in vroegeren tijd een gelukkig gebruik gemaakt van dit voordeelig
elpenbeenmateriaal, dat zich zoo gedwee overlevert in de handen van een
scherpzienden beeldhouwer met vaste hand! Het moet een genot zijn voor een
bekwaam kunstenaar te mogen snijden in die stof om er zijn zin voor scherpe
lichtcontrasten en tevens teedere vorm-vervloeiingen in uit te werken. Dit zien wij
nog beter in een klein Madonna-beeldje met geweldige verhoudingen uit de
verzameling van Juffr. Timmermans te Brussel (Nr 1334).
Voor het laatst heb ik voorbehouden den Christuskop - die vroeger moet deel
uitgemaakt hebben van een heel kruisbeeld - uit de kathedraal St. Vaast te Atrecht,
gecatalogeerd onder nr 2390. Het is een stuk beeldhouwwerk met een hoog intense
gevoelswaarde. Bonkig zijn de pijnlijke trekken als gehakt in het donkere hout. Geen
angstvallige, nauwkeurige weergave van de menschelijke droefheid is er aan te
merken. Alleen de hoog samengetrokken wenkbrauwen, de scherpe neus en de
zuurgewrongen lippen met daar rondom zwaar neervlokkend haar maken de heele
physionomie uit, die intenser dan het hoofd van Laocoon - al mag deze vergelijkenis
voor den kunsthistoricus ook heiligschennis lijken - een karakteristiek beeld is van
bovenmenschelijk lijden. Is dit werk uit de XVe eeuw? Wie zal 't juist zeggen? Wie
zal trouwens denken aan een inschakeling in een tijdperk, wanneer hij geniet van 't
aanschouwen van een werk als dit, dat zoo rechtstreeks, zoo warm gesproten is uit
de innige aandoening van een volbloed artist? Dit is werk van geen tijd, van geen
richting. Dit is kunstwerk zonder meer.
G e n t , Januari 1914.
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RUBENS. HELENA FOURMENT.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.
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De Dulwich Gallery,
door J. de Gruyter.
II.
Tot de Vlamingen, die wij hier verwachten kunnen, behoort in de eerste plaats Rubens.
Voor de minder somptueuze en uitbundige, maar dieper grootheid van de Primitieven
was er nog geen oog in de dagen dat deze verzameling aangelegd werd; hun ernst
en strengheid stootte af in een eeuw, die vooral de zoetelijkheid en rondheid, het
gladde en weelderige liefhad. Rubens werd beter begrepen. Toch is er een enkel werk
in de Verzameling dat van de periode vóór Rubens dateert. Het is het werk van een
onbekend schilder en werd door een lateren gever aan het Museum vermaakt: een
Christus aan het Kruis. Het heeft zeer fijne hoedanigheden van kleur en vertoont
vooral in de Maria Magdalena, die den voet van het Kruis omvat een bevalligheid
en innigheid, die het tot een bekoorlijk specimen dier oude kunst maken.
Van Rubens, den geweldig levenskrachtigen schilder en hoveling, en van zijn
atelier of school, bevat Dulwich verschillende werken. Zeer opmerkelijk is het mooi,
levensgroot portret van een oude, in een armstoel zittende dame, die verondersteld
wordt de moeder van Rubens te zijn. Zoo min echter als omtrent de afgebeelde
persoon zekerheid bestaat, zoo min is met zekerheid vastgesteld kunnen worden wie
de schilder van dit eerbiedwaardig kunstwerk is. Het schijnt te deftig, te stemmig
voor Rubens.
Maar omtrent een drietal andere groote kunstwerken bestaat geen twijfel van dezen
aard. Zij behooren tot de heel echte en karakteristieke voortbrengselen van dezen
schilder van het naar buiten gekeerde, zich in den goudglans van zon en weelde
badende leven.
In de eerste plaats noemen wij daarvan eene afbeelding van Helena Fourment, zijn
tweede vrouw. In een groen satijnen rok en grijsblauw satijnen lijfje heeft de schilder
haar aan een poel gezet, met een landschap als achtergrond. Zij is van een
gedistingeerder maaksel deze Helena Fourment dan de Venus in het grooter schilderij,
waarover wij straks eenige woorden zeggen zullen. In de glanzende kleuren harer
kleedij, met de bevallige ronding van haar gelaat en het frissche rood harer wangen
is dit het aantrekkelijk konterfeitsel van een mooie vrouw. En in de kracht en blijheid
van conceptie en uitvoering herkennen wij een echten Rubens.
Niet minder voortreffelijk is een ander vrouwenportret geschilderd, zoowel in het
gelaat, als in het parelsnoer om den hals en de vouwen van het gewaad ons een
heerlijk schema van de fijnste kleurnuances te zien gevend: van een weelde, die de
élégance en van een praal, die de statigheid niet mist.
Maar nog karakteristieker allicht, ons nader tot de persoonlijkheid Rubens voerend,
is een ‘Venus, Mars and Cupid’ een zeer geprononceerd specimen van dezen vertolker
van het bloeiende leven, van dezen mensch met onuitputtelijke vitaliteit en levenslust,
van dezen dionysischen zwelger in de schoonheid van vormen en kleuren. Het is
waar dat het een schoonheid meer van het lichaam dan van den geest, meer van de
zinnen dan van het gemoed is. Maar zij is echt en glanzend. Deze Venus moge
allerminst een ideale schoonheid zijn - zij is niet eene Venus van Milo, of Mona Lisa
of Mrs. Siddons, en zij staat in dit opzicht ook achter bij de beide portretten van den
schilder, die wij daareven bespraken, maar zij leeft, zij heeft het waarachtige, dat de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

bijna vlak er naast hangende Madonna van Murillo mist. Deze verheerlijking van
het vleesch is mij liever dan de devotie zonder innerlijkheid van Murillo. Met
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ANTHONY VAN DYCK. PORTRET VAN EEN RIDDER.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

welk een klaterende macht van het penseel, met welk een frischheid en rijkdom van
kleur, met welk een overtuigingskracht van leven is dit overweelderig vrouwelijk
wezen hier voor ons neergezet. De Mars, die met zooveel aandacht de schoone vormen
van het vrouwelijk lichaam gadeslaat is een afbeelding van den schilder zelf, en zoo
wijst dit schilderij niet alleen indirekt langs den weg der analyse, maar direkt door
de voorstelling zelve, ons den weg naar het levensbeginsel van den maker.
Bij de aanschouwing van zulk een werk treft het ons, hoezeer het Katholicisme in
zijn middeleeuwschen vorm, het Katholicisme, dat zich afwendde van de wereld en
het leven, dat den mensch als gevallen en zondig beschouwde, en onthouding en
kastijding als levensregelen aanprees, het Katholicisme dat de onwetendheid als een
zuil van het geloof verheerlijkte en in de vreugden van de schoonheid en de vrijheid
te schuwen valstrikken zag, het treft ons hoe dit Katholicisme niet alleen in de
noordelijke Nederlanden door rebelsche protestanten, maar, eer meer dan minder
volkomen, ook in de zuidelijke Nederlanden, in den boezem van de eigen kerk,
overwonnen en verslagen was. Want geen schilder breekt meer volkomen met de
doode scholastieke vormen, geen schilder staat verder van alle ascetisme en
godsdienstige dogma's, geen schilder verkondigt luider het gevoel van levenslust,
onbedwongen, roekeloozen levenslust zelfs, en beweegt zich met meer vrijheid en
met meer vreugde om de vrijheid, dan Rubens. Het kristelijk ideaal van
zelfverloochening en zelfinkeer is hier geheel ondergegaan in de prachtlievendheid,
den onafhankelijkheidszin, het schoonheidsverlangen, de individueele
machtsontplooiing, die als nieuwe levensmachten met de Renaissance naar boven
kwamen.
Er moge nog een schijn van katholicisme of klassicisme om Rubens hangen, daar
hij zich van de kristelijke en klassieke mytho-
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M. HOBBEMA. BOSCHRIJK LANDSCHAP MET WATERVAL.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

logie bedient om de vreugde en schoonheid van het eigen blijde leven uit te beelden;
het is niet meer dan schijn, weinig schilders behooren zoozeer en zoo geheel tot hun
eigen tijd.
Een machtig kunstenaar, maar waarop een ondergang volgen moest. Want zijn
werk is een groot en losbandig zich uitleven, het mist de matiging, de bezinning, de
zelfbeheersching, de nederigheid tegenover het groot Mysterie en de goddelijke
Noodzakelijkheid, die voor een ernstige, verdiepte aanschouwing van het leven en
daarmee voor het opkweeken eener nieuwe generatie, grooter dan de voorafgaande
in inzicht en macht, altijd noodig zullen blijven.
Met een grooter aantal representatieve werken dan Rubens is zijn leerling Van Dijck
hier vertegenwoordigd. Behalve een tweetal meesterstukken van portretkunst bevinden
zich twee groote Bijbelsche tafereelen van zijn hand in de Dulwich Gallery. Beide
hebben veel moois. Het eene ‘The Madonna and Infant Saviour’ is op een enkel punt
na, maar een heel voornaam punt, een zoo goed als volmaakt schilderij. Het is g e e n
Madonna: noch de Katholiek, noch de agnosticus zal in deze vrouw dat
verheven-beminnelijke, dat teeder-barmhartige, die wereld van liefde en lijden
geopenbaard zien, welke het denkbeeld: moeder van Jezus in hem wekt. De
primitieven verstonden dat beter. Zij hebben soms dat bescheidene, deemoedige,
aandoenlijke, liefdevolle, dat ons dichter bij het ideaal brengt. Soms, lang niet altijd.
Meestal schoten hun krachten te kort. Maar toch, er was een zekere oprechtheid en
waarheid in hun doeken, die deze voorstelling mist. Want deze Madonna is een
mooie, gezonde, welgedane, goedgevormde Vlaamsche vrouw en al doet de schilder
haar
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de oogen ten hemel slaan, dit theatraal gebaar maakt haar nog niet tot eene Moeder
van den godmensch Jezus. Integendeel, het bederft den indruk van het schilderij.
Want het eerste wat ons nu daarin treft - en als we wat weinig tijd hebben, misschien
schouderophalend het voorbij doet loopen - is het o n w a r e van de voorstelling.
Van Dijck leeft niet meer in de geestessfeer van vrome bepeinzing en
onderworpenheid, die een dergelijke schepping konden doen slagen. Met de geestelijke
gezindheid, die zich bij die schilders der voorafgaande eeuwen met meer of minder
kracht onder hun belangstelling en hun liefde voor de zinnelijke schoonheden der
werkelijkheid vertoonde, is ook het oudere, altijd eenigszins traditioneele, van het
dogma doortrokken, een geest van vroomheid ademende, Mariatype bij den door
Karel I tot ridder geslagen Sir Anthony, ‘Principal Painter of their Majesties at St.
James's’, uit zijn opvattingen en van zijn tafereelen verdwenen. Als bij zooveel andere
produkten uit den bloeitijd der Renaissance moeten wij den inhoud van dit schilderij
losmaken van het zeer oppervlakkig, ongevoeld godsdienstig vertoon van den schilder.
En dan blijft er over: een bekoorlijk genretafereel, een moeder met een kind
voorstellend. Het kind vooral: een bolrond Vlaamsch kereltje, een pracht van 'n
jongen, is een lust om te bezien. Ook dit kind is iets heel anders geworden dan het
wel eens wat stijve en misteekende poppetje, dat men bij de oudere primitieven
aantreft, het heeft veel aan natuurlijkheid en daarmee aan bekoring gewonnen. Handen
en voeten, het blonde hoofdje met de heldere kijkers en het glanzend bruine haar,
het naakt van het lijfje, helder uitkomend tegen het dieproode kleed der Madonna het is alles met lust en liefde, gesteund door een krachtig schildertalent, in aanvallige
heerlijkheid hier voor ons neergezet.
Meer beantwoordend aan den titel lijkt mij eene Samson en Delila. Er is spanning
en leven in dit tafereel. Het is voortreffelijk in zijn kleurtegenstellingen en compositie.
Rechts: Delila vol angstig verwachten neerziende op den reus, die in haar schoot ligt.
Links: een oud man, aansluipend met een schaar. Midden voor ons: Samson. De
naakte, bruine huid van Samson vormt een scherp en toch harmonisch kontrast met
het wit zijden kleed, dat, de borsten onbedekt latend, Delila omhult. Het is echt
Vlaamsch van kleurwerking. Op eigenaardig-treffende wijze heeft de schilder de
dramatische spanning uitgedrukt door den opgestoken vinger van Delila waarschuwend en stilte gebiedend. Als een symbool van het gewichtig gebeuren
staat die vinger in het midden van de aandacht der handelende personen en vraagt
ook die van den toeschouwer (zie bl. 201).
Men zou in het gelaat van Delila de tragiek van het geval misschien sterker
uitgedrukt willen zien en de rug van Samson is meer zwaar en massaal dan dat hij
den indruk van gespierdheid en reuzenkracht wekt, maar dit zijn overwegingen die
eerst bij langer toekijken in ons opkomen.
Grooter echter dan als schilder van bijbelsche tafereelen is Van Dyck als
portretschilder en als zoodanig schijnt hij inderdaad onverbeterlijk. ‘We are all going
to heaven’, fluisterde Gainsborough op zijn sterfbed tot den zich over hem buigenden
Reynolds, ‘and Van Dyck is of the party’. In deze woorden spreekt zich de
bovenmatige vereering uit, waarin de portretschilder Van Dyck door de op zijn kunst
voortbouwende Engelsche schilders van een latere eeuw gehouden werd.
Een tweetal stukken van zijn hand hier doen ons die groote genegenheid en
geweldigen invloed begrijpen. Het is, voor zoover men dat van menschelijke
produkten zeggen kan, vlekkeloos werk. Het eene, het portret van een Earl of
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Pembroke, heeft in de lijnen van het aristocratisch gelaat en in de vouwen van den
roodbruinen mantel, iets onnavolgbaar sierlijks en statigs; het is in onderwerp en
uitbeelding van een zeldzame mondaine schoonheid.
Maar nog hooger toch stel ik het schilderij
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‘Portrait of a Knight’ geheeten en dat vermoedelijk Emanuel Philibert van Savoye
voorstelt. Iets zeer ongemeens heeft dit in de gematigde, welgekozen aanwending
en daardoor verhoogde werking van de kleur. De levensgroote, voor drie-kwart
gegeven figuur treedt naar voren uit een donkeren achtergrond. Het gelaat van den
ridder, hier afgebeeld in de kracht van zijn leven, is vol waardigheid en zelfbezit,
dat van een aan heerschen gewoon en tot heerschen geroepen mensch. Maar dat
domineerende in zijn wezen schijnt volkomen natuurlijk en gerechtvaardigd, het
heeft niets in zich wat op aanmatiging of pedanterie lijkt.
Niet minder dan in het gelaat heeft de schilder ons in het harnas, dat de ridder
draagt, een buitengewoon staal van zijn vaardigheid en zelfbeheerschende kracht
gegeven. Prachtig lichten de gouden tinten van het gedamasceerd harnas uit de
omringende donkerte op. Maar met een tempering van kleur en glans, die het effekt
ervan geheel ondergeschikt doet blijven aan den indruk van het gelaat.
Alleen de hand van den ridder zou men meer mannelijkheid toewenschen; het lijkt
een dameshand, - is dit affektatie?
Handen en voeten hebben bij meer groote schilders de hun toekomende rechten
niet gehad. Op het portret van Philips IV, door Velasquez, dat als een waardig pendant
van den Van Dyck in hetzelfde zaaltje hangt, is de hand van den Koning niet veel
meer dan een vleeschklomp. En de voeten van de Venus van Rubens zijn zeer bepaald
leelijk en grof.

REMBRANDT. MEISJE AAN HET VENSTER.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

Van de overige Vlamingen - Jordaens, Teniers de oudere en Teniers de jongere,
waarvan hier meer of minder geslaagde werken hangen, kunnen wij slechts terloops
melding maken. Bizondere aandacht verdient echter een Adriaan Brouwer - in den
catalogus tot de Vlamingen gerekend -: een herbergscène met een dozijn figuren
erop, zich onderscheidende door een diepgevoelige kleur, een groot compositietalent
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en een liefdevolle conscientieuze schildering - een kostelijk stukje, prachtig doorwerkt,
van een wonderbare fijnheid (zie bl. 202).
Een zonderling, een moeilijk te begrijpen mensch, deze Adriaan Brouwer. Het
begrijpen wordt ons niet gemakkelijker gemaakt als wij in den catalogus lezen dat
opvolgende biografen hem als mensch om beurten beklad en geprezen hebben. Want
hoe is het mogelijk vraagt men zich af, een zoo groot idealisme - want wat is deze
harmonie
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van samenstelling, dit fijn gevoel voor de schoonheid van kleuren en vormen, anders
dan idealisme? - hoe is het mogelijk een zoo groot idealisme zich vereenigd te
verklaren met den lust in de behandeling van zoo onsmakelijke onderwerpen, met
een realisme zoo vulgair, zoo onedel. Op dit stukje staat een man, die blijkbaar te
veel gedronken heeft, te kokhalzen, met zijn hoog-gestrekte rechterhand, leunend
tegen een de zoldering schragenden balk. Het is een prachtstukje van peinture, in
kleur en bouw, in den geheelen opzet van het geval - maar, of liever e n , na de
behandeling die dit door Brouwer ondergaan heeft, is het geen werkelijkheid meer.
Als we zulk een tooneel in werkelijkheid aanschouwden, we zouden ons met weerzin
afwenden. Nu fascineert het ons door de atmosfeer van schoonheid, waarin de schilder
de werkelijkheid geplaatst heeft, door het weefsel van schoonheid, waarmee hij de
werkelijkheid aan onze oogen onttrokken heeft. Het is ermee als een goudmist, waarin
de natuur een dor en desolaat landschap zou hullen. Want deze Brouwer is een
schepper, een toovenaar, een wonderdoener.
Het is een ander naturalisme dan van Zola. Zola gebruikt geen mooie woorden
om leelijke dingen aan te duiden - Brouwer doet dit wel.
Maar laten wij er dadelijk bijvoegen, klaarblijkelijk zonder zich daarvan bewust
te zijn, want dit is het wonderlijke, het is zoo echt, zoo doorwrocht, zoo doorvoeld
dit werk, met zooveel toewijding - en de toewijding van den kunstenaar sluit
waarheidsliefde in zich - behandeld. Er is niets oppervlakkigs aan dezen schilder.
Men blijft staan voor de vraag: hoe kan een man met een zoo sterk-ontwikkelden
zin voor schoonheid zich, in zijn aandacht en toewijding, bij voorkeur tot dergelijke
onderwerpen wenden. Er is in dit uiteenloopen van den ethischen en den esthetischen
zin iets onverklaarbaars. Deze mensch met zoo buitengewone gaven prikkelt den
menschkundige zich in zijn wezen te verdiepen. Mij ontbreekt de kennis van zijn
leven om hier een poging te doen het raadsel op te lossen.
Lest best, heb ik gedacht - met de Hollandsche schilders wil ik eindigen. Want - het
is maar zelden het geval in de wereld - in dit museum te Dulwich zijn wij nummer
één. En wij zijn dat vooral als wij er onze zuiderbroeders, de Vlamingen, bijrekenen.
Niet alleen bij Brouwer valt het moeilijk vast te stellen tot welk gedeelte van den
Nederlandschen stam sommige schilders eigenlijk gerekend moeten worden.
Van de Vlamingen sprak ik reeds, al moest ik mij hoofdzakelijk tot de behandeling
van het werk van Rubens en van Dyck bepalen, maar meer nog dan van de
Zuid-Nederlanders is hier werk van de Noord-Nederlandsche school.
Onder de stukken, die onderwerpen uit de Bijbelsche geschiedenis voorstellen,
verdient in de eerste plaats de aandacht, een kapitaal doek van Jan Victors ‘Isaac
blessing Jacob’. Het werk moet veel geleden hebben door overschilderen, maar het
heeft vooral in den kop van Izaak, krachtig, levendig van expressie, in den pijlkoker
op den rug van Jacob en in eenige andere gedeelten brokken van een meesterlijk
schildertalent, die het tot een waardig kunstwerk uit de school van Rembrandt
verheffen.
Een viertal kunstwerkjes van Adriaan van Ostade brengen ons in aanraking met
het echt-Hollandsche genre-schilderij. Het zijn fijne dingetjes van een treffende
levenswaarheid en allergevoeligste schilderwijze. Zich hierbij aansluitend vermelden
we: van Brekelenkam, een met teere en minutieuze aandacht geschilderd oud vrouwtje,
van Karel Dujardin, een landschap met eenige figuren om een oud paard gegroepeerd,
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waarin zoo opmerkelijk is de moeheid en ouderdom uitgedrukt in den kop van dit
afgeleefde beest; van Gerard Dou een dame aan het klavier, van een
bewonderenswaardige technische vaardigheid - maar toch - wat peuterig, wat
vervelend; van Cornelis van
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Poelenburg een dansende nimf met een paar andere naaktfiguren, in een boschrijk
landschap, waarin het levendig en gratievol bewegen der nimf goed uitgedrukt is;
van Godfried Schalken, een met zorg gekonterfeit oud vrouwtje met brandende
kaars....
Maar, waar zouden wij eindigen als wij al de kleine, en toch dikwijls zoo
waardevolle, stukjes van huiselijken of intiemen aard, de Hollandsche
genre-tafereeltjes en kabinetstukjes, die het Museum te Dulwich herbergt, met een
enkel prijzend woord wilden vermelden. Zij zijn met zooveel liefde geschilderd, dat
zij een liefdevolle beschouwing verdienen. Het is vooral door het gevoel dat zich uit
in de warme, diepe, verzadigde kleuren, waarvan deze Hollandsche schilders den
toover hadden, dat deze kabinetstukjes tot ons spreken. In tegenstelling met den, hier
ook zoo goed vertegenwoordigden, klassieken Poussin, schilder van het intellekt en
de lijn, is het de kleur, de diep-gloeiende, zacht-pralende, de heerlijklichtende of
welig-donkere kleur, de kleur vol intimiteiten en geheimenissen, die er hun blijvende
waarde aan geeft. Zonder wijdschheid of voorname gratie, zonder onstuimig
wilsverlangen of groote dadenkracht, zonder heroïsche strevingen zijn zij, maar hoe
knus en vertrouwelijk is hun wezen, hoe rustig en hoe diep. Een hartstochtlooze,
maar diep-schouwende afschaduwing van het leven, stil en onbewogen, zoel en innig,
als - op een na-zomerschen avond - de weerspiegeling van het omringend geboomte
in het glanzend watervlak van een ongerimpelden vijver. Het is geen kunst, waarin
de jeugdige dadenlust en het jeugdig machtsverlangen haar droomen belichaamd
ziet, maar het is kunst, die men liefkrijgt, als de stormen ons geteisterd hebben en
men den zwijgenden, volhardenden, vreedzamen arbeid heeft leeren waardeeren
boven de geruchtmakende, pralende, roemzuchtige daad.

ANTHONY VAN DYCK. SAMSON EN DELILA.
d

Foto Emery Walker I ., met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.
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ADRIAAN BROUWER. HERBERG-INTERIEUR.

Foto William E. Gray, met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

Genre en landschap loopen zoozeer in elkander dat eenige van de genoemde
schilders evenzeer landschap- als genre-schilders mogen heeten. De stukjes van
Dujardin en Poelenburg o.a. hebben uit beiderlei oogpunt beschouwd verdienstelijke
kwaliteiten. Het Hollandsche landschapschilderij vormt niet de minste der
aantrekkelijkheden van het Museum te Dulwich. Nergens trouwens heeft het landschap
als zelfstandig genre zich in de zeventiende eeuw breeder ontwikkeld en een grooter
rijkdom aan schoone kunstwerken voortgebracht dan in Holland. En zoowel op de
latere Engelsche als Fransche kunst heeft het een grooten invloed uitgeoefend. Er is
zooveel van deze soort in het Museum hier dat het een afzonderlijke studie zou
vereischen er behoorlijk recht aan te doen. Wij zullen ons dus uit den aard der zaak,
meer dan ons lief is, tot algemeenheden moeten bepalen.
Van Cuyp hangen hier niet minder dan vijftien schilderijen - in geen andere
verzameling zijn er zooveel. Nogal ongelijk van waarde zijn ze, maar eenige van
zijn beste doeken zijn er toch onder, waarin zijn talent zich op de meest aangename
en geslaagde wijze verwezenlijkt heeft. Een gezicht op Dordt over het stille watervlak,
een weg bij een rivier, met wat rustig herkauwende koeien op den voorgrond, een
heuvelig avondlandschap, waarover het licht der ondergaande zon hangt en waarin
zoo mooi uitkomt de figuur van een ruiter op een wit paard gezeten, een lichtende
noot van kleur en van leven tegen de gedempte tonen van weg en gebladerte: deze
en zooveel andere tafereelen getuigen van den rustigen, kon-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

203

ALBERT CUYP. KOEIEN BIJ DEN RIVIER.

Foto William E. Gray, met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

templatieven zin, de smaakvolle, harmonisch-gebonden samenstelling, de onvolprezen
wedergave van licht- en schaduweffekten in dezen verheerlijker van het Hollandsche
landschap. Het serene van de aanschouwingswijze en de toegewijde vaardigheid,
waarmee hij die vaderlandsche velden en stadjes, koeien en wateren tot een dikwijls
zoo bekoorlijke, saamstemmende, vredebrengende éénheid weet op te voeren, zijn
het zeer speciale eigendom van Cuyp - het geheim, waarmee hij na meer dan twee
euwen zijn gevoel van kalme vreugde en sterkende arbeidzaamheid in den
hedendaagschen toeschouwer doet overgaan. Een gevoel, dat wij des te meer
waardeeren in deze woeste, den-arbeid-en-het-schoone vertredende dagen, te midden
van het rumoer en gebral der elkander verscheurende volkeren, nu ons te allen kante
omgeeft het wreede spel van de moordende, vernielende passies.
Hij is niet alleen landschapschilder, Cuyp: er zijn hier o.a. een paar schilderijtjes,
waarvan paarden het hoofdmotief vormen, wier groote natuurlijkheid ons treft. Maar
al zijn er ook onder zijn koeien dikwijls mooie exemplaren, lang niet altijd heeft hij
als dierschilder de voortreffelijkheid, die hem als landschapschilder en hanteerder
van het licht beroemd gemaakt heeft.
Van den minder populairen Adam Pynacker is hier o.a. een groot schilderij, dat
om zijn mooi kleurschema en harmonieuze compositie niet onvermeld mag blijven.
Vooral een paar berkeboomen op den voorgrond treffen door den krachtigen opzet
en het
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groot-gezien verband, vereenigd met een zorgvolle waarneming en studieuze weergave
van hun bizondere, individueele kenmerken. Prachtig los staat het geboomte in de
atmosfeer en de kleur is rijker, heeft niet het bruin-gesauste van veel Hollandsche
landschappen van den tijd. De figuren daarentegen, een rijk uitgedoschte knaap en
eenige jachthonden, vertoonen te zeer het kenmerk eener bedachte, konventioneele
stoffage. Als dekoratieve vulling niet zonder verdienste werken zij toch eer storend
dan sterkend op onze waardeering van het geheel.
Ook van Adriaan van de Velde, van Jan Both, van Wijnants, van Philip
Wouwerman zijn hier verschillende stukjes, van Wouwerman zelfs een tiental. Er is
veel moois onder, zij het dan ook dikwijls meer in zekere partijen, in een koetje hier,
een paard en ruiter daar, een mooien lichtval elders, dan in het geheel hunner
composities, maar een gedetailleerde bespreking zou ons te ver voeren en wij kunnen
er hier dus slechts terloops gewag van maken.
Van Berchem telt de verzameling zes schilderijen, waaronder een stukje dat mijn
bizondere genegenheid heeft. Fijn en klein, het is waar, maar volkomen van
lieflijkheid. Het vertoont ons een heuvellandschap door een aardig vrouwtje op een
ezel, een mooi koebeest en eenige andere figuren, verlevendigd. Het is Italiaansch
van voorstelling en ook in de uitvoering openbaart het sterk den Italiaanschen invloed.
Maar dit neemt niet weg, dat het in de keuze en schikking van kleuren en stoffage,
in de waarlijk poëtische stemmingssfeer, waarin het ons verplaatst, een zeer
persoonlijk-gevoelige noot heeft en van expressieve werking is.
Van den grooteren Ruysdael, den breedsten en krachtigsten onzer oude
landschapschilders zijn er een drietal werken, waarvan een waterval in een
onherbergzaam, rotsachtig heuvellandschap het gevoel van eenzaamheid ademt, dat
ons uit vele zijner werken tegemoet komt en waarvan een ander schilderij ‘The edge
of a wood’, welks onderwerp de schilder aan de omstreken van den Haag ontleend
heeft, in de afbeelding van eenige reuzen van het Haagsche bosch, eiken en ander
geboomte, met een daarlangs loopenden door ruiters en voetgangers beganen weg,
een zeker niet minder voortreffelijk staal van zijn kunst biedt. In minder sombere
kleuren geschilderd dan de waterval is toch ook dit schilderij het werk van een naar
de afgetrokkenheid en de eenzaamheid, naar het melankolische neigenden geest.
Van gansch anderen aard, door een zonniger levenshouding gekenmerkt, is ten
slotte een ander landschap, waaraan wij nog enkele opmerkingen wijden moeten.
Het is van Meindert Hobbema en heet in den catalogus ‘Woody landscape with
watermill’. Hierin, althans wat het te Dulwich tentoongestelde betreft, is, dunkt mij,
het hoogste gegeven wat onze oude kunst in dit soort werk bereikt heeft (zie bl. 197).
Wat boomen en huizen aan een water - het onderwerp is eenvoudig genoeg, maar
hoe heeft de schilder hier alles in den warmen, gouden toover der minnende ziel
gezet en deze dingen van dagelijksch voorkomen daardoor opgevoerd tot een
onbreekbare éénheid van kunst, een geheel vol vreedzame bekoring. Van welk een
sterk gevoel voor de heerlijkheid der alles verjongende zon, van welk een edele en
veredelende vreugde, van welk een blijmoedige en vruchtbare levenskracht heeft de
geoefende hand van den schilder in deze lijnen en kleuren ons deelgenoot gemaakt.
Realistisch is ook dit werk maar het realistisch gegeven in kunstige volkomenheid
en beslotenheid herschapen door de idealistische geestesgesteldheid van den
kunstenaar; trouw aan de natuur is het, maar deze op zeer persoonlijke wijze gezien
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en verwerkt, omgetooverd en herboren in de zonnige verbeelding van den
begenadigden mensch.
In de keuze van het onderwerp en in de behandeling vormt dit schilderij een
tegenstelling met de daareven besproken Ruysdaels. Helaas, evenals zijn kunstbroeder

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

205
Ruysdael, die op een hofje bezorgd werd, eindigde Hobbema zijn leven in armoedige
omstandigheden. Het Hollandsche volk heeft zich maar zelden inzichtrijk en
edelmoedig betoond tegenover hen, die het meest bijgedragen hebben tot zijn roem
- de stille bouwers aan de werken van vrede en schoonheid. Zoo was het vroeger en
het is niet beter nu.
Maar dit is misschien niet zoozeer een Hollandsche, als een algemeen-menschelijke
eigenschap, in Holland alleen wat zwaarder drukkend op den kunstenaar door de
kleinheid der verhoudingen.

JACOB RUYSDAEL, WATERVAL.

Foto William E. Gray, met toestemming van het Bestuur der Dulwich Gallery.

Boven portret en genre en landschap uit staat de universeele persoonlijkheid:
Rembrandt. De Dulwich Gallery heeft drie werken, die wij in verband met dezen
groote bespreken moeten.
Er is een klein ‘Portrait of a young man’, een zorgvuldig uitgevoerd portret van
het jaar 1632, uit zijn jonger jaren dus - een fijn en bekoorlijk stukje van een levendige
aangename voorstelling, maar dat hier overigens tot geen bizondere opmerking
aanleiding geeft.
Anders staat het met de veel besproken ‘Jacob's Dream’. Het wordt betwijfeld of
dit tafereel - ook niet groot van omvang - van Rembrandt is en het heet daarom ‘van
Rembrandt's School’. Maar het is in zijn gedurfdheid en genialiteit van opvatting,
in het op dit beperkt stukje doek zulke grandioze, geheimzinnige vormen aannemend
spel van licht en donker, onmiskenbaar het werk van een grooten, oorspronkelijken
geest. Het g e e s t e l i j k gehalte, en daarop komt het toch ook bij de beoordeeling
van beeldende kunst in de eerste plaats aan, is inderdaad van zoodanigen aard, dat
men zich moeilijk een ander schilder dan de groote toovenaar van het chiaroscuro
als schepper van deze unieke voorstelling denken kan.
Het is geen direkt in het oog vallend schilderij als Murillo's Madonna del Rosario
of Rubens' ‘Venus, Mars and Cupid’, integendeel. Op het eerste moment ziet men
niets dan een zwartachtige massa met een tweetal verlichte plekken, in den
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linker-beneden en den rechter-bovenhoek. Wat nader tredend ziet men dat die
linkerhoek een slapend mensch bevat op een zacht-hellend stuk grond gelegen. Bij
scherp toekijken ontdekt men een paar boomstruiken en wat gebladerte achter hem.
Ook blijkt dan dat de donkerte achter slaper en geboomte niet vormloos is, maar door
een zeer fijne nuanceering ons de kam van een berg van den daarachter staanden iets
minder donkeren hemel doet onderscheiden. Opklimmend uit deze mijlen van
duisternis ontmoet ons oog dan ten slotte
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op een pad en onder een koepel van licht de beide engelen, waarvan de eene op
wolken staat en de andere schijnt neer te dalen tot den slapenden Jakob.
Noch de schildering van dien slapenden boer, noch die van dat ruig soort engelen
- op benaderende wijze met eenige haastige vegen op het doek gezet - maar de geniale
conceptie van het geval, het bijna roekeloos ondernemen in die kleine ruimte, op die
weinige decimeters doek, door een gradatie van duisternis een onmeetbaren afstand
te scheppen, de stoutheid en wijdschheid van visie, die aldus, door die duisternis en
dat licht daarboven ons een blik in de oneindigheid doet werpen; in deze op zoo
geheeleenige en onnavolgbare wijze vertolkte idee van den grooten mensch, meer
dan van den grooten schilder, ligt de beteekenis van dit schilderij. Technisch volmaakt
is het zeker niet; het is daarvoor te schetsmatig, te vluchtig behandeld: een lichtende
geestesvonk, in de nerveuze spanning van het oogenblik, in materieele vormen
verwezenlijkt. James Russell Lowell, die van een bezoek aan het Dulwich Museum
opgetogen over dit schilderijtje terugkwam, maakt in verband daarmee een opmerking
die het herhalen waard is: ‘De kennismaking met een groot genie zal mij dankbaar
stemmen. Wij ontmoetten Browning en zijn vrouw daar en Browning wees ons op
eenige rietpluimen achter Jakob, die er klaarblijkelijk met den steel van een borstel
ingekrabd waren, een blijk hoe haastig het geschilderd was’. En James Smetham,
een als schilder en schrijver welbekende figuur in de geschiedenis der Engelsche
kunst, geeft ons de volgende impressie van dit wonderlijk doek:
‘Het is altijd Jakob's Droom, die de vraag beslist of ik naar Dulwich zal gaan of
niet... Dat schilderij moet Rembrandt geschilderd hebben tusschen zijn ontbijt en
avondeten, op een laten Oktoberdag, terwijl de wind klaagde en de bladeren vielen....’
Technisch volmaakt, zei ik, is het niet. Dat is veeleer een van die bloemstukken
van Jan van Huysum hier, waarop elke dauwdrop en elk lieveheersbeestje met
weergalooze nauwkeurigheid, met onovertrefbare, pijnlijke, toewijding is
weergegeven. Maar hoe onontroerd laat ons een dergelijke technische volmaaktheid.
Toch, men begrijpe mij wel, al is een dergelijke volmaaktheid in het kleine en
afgeronde, het in nauwe grenzen beslotene, hier niet aanwezig, dit sluit niet uit - het
zal den lezer uit mijne beschrijving van de voorstelling reeds duidelijk geworden
zijn - dat hier enorme moeilijkheden van technischen aard op schitterende wijze
overwonnen zijn. Maar dit zijn moeilijkheden, die buiten den gezichtskring, buiten
het levensgevoel van een schilder als van Huysum liggen. Inderdaad, welk een afstand
ligt er tusschen van Huysum en Rembrandt, tusschen den bekwamen handwerker en
het genie, tusschen de vaardigheid in het stoffelijke en heel kleine, en de grootheid
van visie, de grootheid des harten, de grootheid van den geest.
Bron van de hoogste schoonheid zal altijd blijven de menschelijke ziel. En de
grootste schilder zal hij zijn, die de schoonste menschelijke ziel, haar hopen en
vreezen, haar liefde en haat, haar droomen en verlangens, het diepst benadert en voor
onze oogen open legt. Hier is het dat ethica en esthetica, dat zedelijkheid en
schoonheid elkander ontmoeten en één worden.
En dit brengt ons tot het laatste schilderij dat wij hier bespreken moeten: ‘A Girl
at the Window’ van Rembrandt. Als ik een keuze moest doen uit de meesterstukken
van het Museum van Dulwich, dan zou ik misschien aarzelen tusschen het ‘Portret
van den Ridder’ van Van Dyck of dit ‘Meisje aan het Venster’, maar ik geloof....
neen, ik weet.... dat ik dit laatste kiezen zou.
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Met dit simpele meisjeskopje - is het Hendrikje Stoffels als kind? - overtreft hij
Van Dyck, overtreft hij Rubens, overtreft hij Velasquez, overtreft hij Veronese - niet,
omdat het beter geschilderd zou zijn, want
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wat schitterende penseelvoering en pracht van uiterlijkheid aangaat is het met de
werken dier schilders, waarbij wij op onzen rondgang door het Museum met vreugde
een oogenblik vertoefden, niet vergelijkbaar - maar hij overtreft hen door het
menschelijk gevoel en de menschelijke liefde, door den eenvoud en de waarheid,
door de echtheid en diepte van innerlijkheid, hier in beeldvorm vereeuwigd.
Veronese, Velasquez, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, al deze schilders der groote
Renaissance, zij streefden naar de verheerlijking van het leven der werkelijkheid.
De angst voor het bovennatuurlijke, het bovenzinnelijke had zijn macht over de
geesten verloren; aan de kerkering van den geest door het middeleeuwsche denken
had de menschheid, in zijn leiders en kunstenaars, zich ontworsteld; een nieuw
levensideaal wierp zijn stralen over den oostelijken horizon.
Het geloof, waarvan de Divina Commedia het alles overschaduwend kunstwerk
blijft, beheerschte niet langer de verbeelding van het scheppend genie. De wereld
aan gene zijde van het graf verdween verder uit de gedachte, naarmate de eigen
wereld opbloeiend in kracht en vertrouwen, in kennis en schoonheid, dagelijks meer
aandacht vroeg. Met paradijs en vagevuur kon men voortaan slechts de kinderen
onder de menschen zoethouden of bangmaken en daarmee verdween de oprechtheid
van het godsdienstig schilderij van een Orcagna of Fra Angelico. Maar een rijker
begrip en grooter liefde voor het leven dezer Aarde, en zijn veelzijdigen inhoud,
kwam er voor in de plaats.
Uit de konventioneele en eng omsloten wereld van het middeleeuwsch
gedachteleven, uit de traditioneele vormen van het kerkelijk symbool en het kerkelijk
dogma, had ook de schilderkunst zich bewogen naar de zuivere natuuraanschouwing
en de nauwgezette observatie, naar een verbreede en verdiepte waardeering van den
mensch en zijn omgeving, naar een ruimeren geestelijken horizon. Vrij en sterk, als
redelijke, met intellekt begaafde, voor ontwikkeling vatbare wezens voelden ook de
schilders, die wij noemden, zich in het onkenbaar rijke en geschakeerde leven, het
leven dezer Aarde staan. Niet als een opvoeding voor den dood, niet als een
onbeduidend voorspel van het eeuwige, hemelsche leven, maar als waardevol en
heerlijk in zich zelve hadden zij dat leven leeren aanschouwen en liefhebben. En
ieder hunner - op wel zeer verscheiden wijs, maar toch hierin saamtreffend - streefden
zij naar de vertolking der schoonheden van dat leven. Rubens met een ongeëvenaarde
produktiviteit en levenskracht, een zijn boorden overschuimende, bloedrijke vitaliteit,
Veronese in edeler vormen, met meer reserve en waardigheid, Van Dyck als de
volmaakte gentleman, met aristocratische élégance en voornaamheid, Velasquez met
de stoutheid en grandezza van Spaanschen zwier en hoogmoed, maar Rembrandt
met een innigheid en diepte van begrijpend zieleleven, die hem van allen ons het
dierbaarst doet zijn.
Niet van sier of staatsie, niet van praal of pracht, niet van vorstelijkheid of weelde,
en ook niet van die edeler geestesstemming, die wij vroomheid of verhevenheid
noemen, niet daarvan in het bizonder althans, spreekt ons dit ‘Meisje aan het venster’.
Maar, boven alles en vóór alles, van d i e n adel, die ook de onkundige mensch en
het kleine kind in zich dragen kan, den adel van het natuurlijke, het levensware, het
echte, den adel, die haar bron vindt in de vertrouwende, begrijpende, liefdevolle ziel.
Dit simpele meisjeskopje is de triomf van het Museum van Dulwich.
L o n d e n , Oktober 1914.
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Iberische kunst,
door H.J. de Vries.
Een artikel over dit onderwerp van José Pyoan, Secretaris van het Genootschap voor
Catalaansche studies te Barcelona, voorkomende in het Burlington Magazine van
Nov. 1912, maar meer nog de foto's die het artikel illustreeren, brachten mij er toe
eens na te gaan wat er van de overblijfselen dezer vóór-Romeinsche kunst bekend
is.
De Spaansche lectuur over antiquiteiten van het Iberisch Schiereiland is zeer
uitgebreid. Van af de 16e eeuw verschijnen er geregeld boeken, manuscripten,
verhandelingen in de Spaansche bibliotheken uitsluitend over Spaansche
archeologische onderwerpen, maar slechts zéér spaarzaam treft men - voor 1869 daaronder werken aan, handelende over de overblijfselen der kunst, die bloeide vóór
de Romeinsche overheersching. Moeilijk kan verondersteld worden, dat de Spaansche
archeologen onbekend waren met het bestaan van deze oude kunst. Sinds onheuglijke
tijden toch stonden daar, op de hoogvlakte van Castilië die steenen kudden van
vreemde beesten, die stille getuigen van een kunst, welker oorsprong wellicht tot in
vóórhistorische tijden opklimt. Sinds onheuglijke tijden stonden die raadselachtige
dieren ook hier en daar verspreid over het overige deel van het Iberisch schiereiland.
De verhalen over hun oorsprong waren wonderbaarlijk - die van de archeologen
deden hierin niet onder voor die van de boeren, ook al waren de eerste meer historische
fantasieën en stonden de laatste meer in verband met spoken en andere
bovennatuurlijke wezens. De namen, die de boeren aan deze monumenten gaven,
zijn zeer welsprekend. Een van de meest bekende stond bij het dorpje Balazote en
werd door de boeren ‘la Bicha’ (de weerwolf) genoemd. Behalve deze beesten kenden
de archeologen zeker die reuzenbeelden van krijgslieden, voornamelijk voorkomende
in het oude rijk der Lusitaniërs. Zij waren stellig ook bekend met de ‘Despoblados’,
die eenzame ruïnen, overblijfselen van steden, die meerendeels reeds verlaten
bouwvallen waren toen de Romeinen zich in Spanje vestigden. Zij kenden zeer zeker
ook de overblijfselen van cyclopen werken, hier en daar in Spanje en Portugal te
vinden (zéér merkwaardig o.a. te Taragona) - en - ongetwijfeld was er bij het zoeken
naar Punische, Grieksche of Romeinsche oudheden wel eens een vaas, een brons of
een sieraad te voorschijn gekomen, dat noch van Punischen, noch van Griekschen,
noch van Romeinschen oorsprong was.
En toch, in weerwil van het feit, dat het materiaal slechts voor het grijpen lag,
keurde men blijkbaar al deze overblijfselen van de vóór-Romeinsche kunst geen
nauwkeurig onderzoek waardig, een wetenschappelijk, een systematisch onderzoek
bleef achterwege.
Eerst na 1830 is er sprake van, dat er e e n i g e aandacht werd geschonken aan
Iberische oudheden. Door toevallige omstandigheden kwamen er fragmenten van
beelden aan het licht, fragmenten die eenigszins het Grieksche type vertoonden.
Sterke watervloeden ontblootten op het landgoed van den Graaf van Montealegre
een vrij groot aantal beeldhouwwerken: koppen, rompen, architectonische fragmenten
enz. alle meer of minder beschadigd. De boeren uit den omtrek gebruikten een deel
daarvan om hun dammen, dijken en huizen te repareeren. Het minst beschadigde
werd door een horlogemaker uit Yecla: Señor Amat verzameld. Hij maakte er uit
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beschadigd materiaal wat nieuwe beeldjes bij, zich inspireerende op de beeldjes die
hij gevonden had en bood de geheele collectie, als ‘echt’ ten verkoop het Museum
te Madrid aan. Tot tweemaal toe kocht dit Museum een col-
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lectie Iberische oudheden (?), ter gezamelijke waarde van frs. 25.000. De door Amat
vervaardigde antiquiteiten waren echter zoo fantastisch, dat, behalve de Madridsche
Museumdirectie, er niemand inliep. Men wantrouwde zelfs sterk de echte exemplaren
uit de collectie; buitenlandsche geleerden gingen verder: zij noemden zoowel de
verzameling in het museum als de steenen beesten op de Castiliaansche hoogvlakten
en elders, als de Lusitaansche krijgslieden enz., enz., enz. Spaansche humbug. Men
nam deze antiquiteiten nergens au sérieux en men sprak er niet meer over.
In 1863 vestigt echter Dr. E. Hübner op een Spaansch archeologisch congres de
aandacht op de steenen dieren. Hij beschouwt ze aanvankelijk als oude grenssteenen
(Dr. E.H. Zur Alten Geographie von Spanien, Zeitschr: f. Allg. Erdk. 1863). Echter
is de ongelijke verdeeling over het Schiereiland (in het boven Taagdal tusschen
Toledo en Talavera komen zij in grooter getale, véél meer dan elders, voor) met deze
hypothese eenigszins in tegenspraak. - In 1871 verschijnt de ‘Memoria Sobre las
notables excavaciones hechas en el Cerro de Los Santos’ (Madrid 1871) van de
‘Padres Escalapios de Yecla’, waarin een overzicht gegeven wordt van hetgeen zij
opgroeven zoowel in Yecla als bij de Cerro de los Santos (heiligen heuvel, zoo
genoemd, door de boeren, omdat zij de daar gevonden koppen en fragmenten hielden
voor stukgeslagen heiligen beelden).
In 1871 benoemd het Spaansche gouvernement een commissie van archeologen
om de oudheden van de Cerro de los Santos te bestudeeren. Het rapport van deze
commissie bewerkt door Saviron (zie Museo Español de Antiguadades deel VI en
VII) is zeer belangrijk en bevat talrijke illustraties. In een adem met dit rapport kan
genoemd worden het mede rijk geïllustreerde werk van de la Rada y Delgado. Op
weinige uitzonderingen na zwijgt de geleerde wereld buiten Spanje over haar
vóór-Romeinsche kunst.
In 1876 schrijft Cartailhac: ‘Les âges pré-historiques en Espagne et en Portugal’,
waarin hij de beeldhouwwerken uit Yecla als werken der Gothen uit de Ve, VIe en
VIIe eeuw behandelt. In gelijken geest spreekt in hetzelfde jaar de Hongaarsche
archeoloog Henzelman er over op het Internat. antrop. Congres te Buda-Pesth (‘L'âge
de fer, étude sur l'art Gothique). In 1888 publiceert Dr. E. Büchner: ‘la Arquelogia
de España’, waarin hij met bewonderenswaardige omzichtigheid de klip van het ‘al
of niet echt van de Madridsche verzameling’ omzeilt.
De expositie van Iberische antiquiteiten door het Spaansche gouvernement op de
Intern. tentoonstellingen te Weenen (1873) en Parijs (1878) wekt hoogstens een zeer
matige belangstelling. Het tentoonstellings-comité geeft ze in 1878 een plaatsje in
een afzonderlijk paviljoentje onder 't hoofd: ‘c u r i o s i t é s espagnols’.
In 1888, dus 10 jaar na de tentoonstelling in Parijs, komt Léon Heuzey in Madrid
en ziet daar de heele collectie, waarvan een deel in Parijs tentoongesteld was geweest.
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Was zijn oordeel in 1878 niet gunstig, zijn meening ondergaat nu een geheele
wijziging. (L. Heuzey, Statues Espagnoles de Style Greco-Phenicien, Question
d'authenticité, Revued'Assyriologie et d'archeologie Orientale
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IInd vol. No. III 1891). Hij maakt aanstonds onderscheid tusschen echt en onecht en
meent op te merken dat de beeldhouwwerken het cachet dragen: ‘souvent rustique
et barbare, m a i s a v e c d e s r e m i n i s s e n c e s a s i a t i q u e s ’. In 1890 leest hij
zijn verhandeling over deze beeldhouwwerken voor in een zitting van de Academie
des Inscriptions et belles lettres (comptes rendus 1890 p. 125) waarbij hij de
beschikking heeft over een aantal afgietsels, welwillend door den Museumdirecteur
in Madrid voor dit doel afgestaan. Hij komt tot dit slot: ‘zijn al deze beeldhouwwerken
mystificaties - wat ik niet meer geloof - dan moet de zaak grondig onderzocht worden,
maar i s er een oude Spaansche (Iberische) kunst - wat ik nu wèl geloof - dan verdient
deze onze volle aandacht.’
Naar aanleiding van de verhandeling van Heuzey hebben zich twee Franschen
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de oud Iberische kunst t.w. Arth. Engel en
Pierre Paris. De laatste schrijft in het voorbericht van zijn Essai*), ‘dès que j'en eus
connaissance, je fus fortement convaincu que les historiens de l'art antique sont
injustes envers l'Espagne. Jamais ils ne parlent d'elle, jamais la plus petite place en
est accordée aux Ibères dans les livres archéologiques’. Zoowel Engel (‘Rapport sur
une mission archéologique en Espagne (1891) par Arth. Engel’ in ‘Nouvelles Archives
des Missions Scientifiques et litt. 1892) als Paris hebben een helder licht doen vallen
op de kunst van de oude bewoners van Spanje van vóór de Romeinsche
overheersching.
De falsificaties van Señor Amat zijn niet alléén oorzaak, dat er weinig of geen
vertrouwen, weinig of geen belangstelling bestond
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in de oud-Iberische kunst. Een belangrijke factor is ongetwijfeld ook, dat men zoo
weinig wist van het oude Spanje. Het verleden van het Iberisch Schiereiland is feitelijk
in nevelen gehuld. In scherpe tegenstelling met de uitgebreide kennis van het oostelijk
gedeelte der Middellandsche zeekusten c.a. is die van het Westelijk Gedeelte. De
klassieke schrijvers, de klassieke bouw- en beeldhouwwerken, de klassieke vazen
e.d. geven ons een helder beeld van wat Griekenland, van wat Klein-Azië eenmaal
was. Maatschappij, godsdienst, bevolking, zeden en gewoonten, nagenoeg niets is
er voor ons verborgen gebleven. We kunnen de geheele klassieke wereld - soms tot
in minutieuse onderdeelen - reconstrueeren. Welk belangrijk materiaal leveren ons
bijv. de keramische producten; de tafereelen geschilderd op vazen, kannen e.d. geven
ons telkens weer een kijk op het intiem klassieke leven. En welke overweldigende
hoeveelheid is er alleen al van dit materiaal voorhanden! Het Louvre bezit 8000, het
Britsch Museum 6000 Grieksche vazen uit verschillende tijdperken. Voegen wij
daarbij de verzamelingen in Berlijn, Munchen, Rome, Athene (ook Leiden bezit een
*) Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne premitive 1903.
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interessante collectie) enz., enz., enz., dan zien we dat alleen voor dit onderdeel wij
over een bijna onuitputtelijke bron van studie kunnen beschikken. En tegenover
dezen overgrooten rijkdom van materiaal, tegenover een uitgebreide litteratuur
betrekking hebbende op Griekenland c.a. kunnen wij slechts plaatsen de producten
van de
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nog steeds vrij onsystematische opgravingen in Spanje en Portugal, waarbij
authentieke litteraire toelichting ons niet dan zéér sporadisch ten dienste staat. De
onbekendheid met het verleden van het Pyreneesch Schiereiland heeft de
belangstelling voor de oude kunst zeer zeker in den weg gestaan.
De oude Grieksche geografen geven eenige mededeelingen van het land, vaak
onjuist, vaak zonder eigen onderzoek opgeteekend uit den mond van anderen, vaak
incorrect overgenomen uit andere werken. Ik noem slechts het uittreksel van
H e m o l a o s van het werk van S t e p h a n o s van Herakleia, die zijn werk
compileerde o.a. met gebruikmaking van 't werk van H e r o d o r o s van Herakleia.
De meest interessante mededeelingen omtrent het Pyreneesch schiereiland vinden
wij bij Strabo, Antimedoros, Polybios, Livius en Rufus Festus Avienus, 4e eeuw
n.Chr., welke welke laatste in zijn “Ora Maritima” (449-482) over Spanje en zijn
oude bewoners spreekt. De laatste opgravingen hebben bewezen dat hij over goede
bronnen beschikt heeft en dat hij, met betrekking tot de oude bevolking van Spanje,
dichter bij de waarheid was dan Herodoros.
Al de fragmentarische mededeelingen van Grieksche en Latijnsche schrijvers zijn
tot een geheel vereenigd door Edouard Philipon in zijn werk “les Ibères, Paris 1909”.
De hypothese waartoe hij komt: dat de bevolking van het schiereiland, wat betreft
het Z. en het O. gedeelte, oorspronkelijk uit het Oosten is gekomen, vond ik ten deele
(wat de Iberiërs betreft) in een boekje van Dr. S.F. Hoffmann “die Iberiër im Westen
und Osten” 1838, waarin H. op grond van overeenkomsten in taal en zeden en
gewoonten aantoont dat de Iberiërs afkomstig zijn uit het Klein Aziatisch Iberia
(begrensd door Kolchis, de Kaukasus, de Alazonios en Armenië), het land nu bekend
als Georgië. Philipon onderscheidt twee verschillende volken: de Iberiërs, van de
Pyreneën tot in het dal van de Ebro en de Tartessiërs in Oost (bezuiden de Ebro),
Z.O. en Z. Spanje. De laatste zijn waarschijnlijk over de Straat van Gibraltar in Spanje
gekomen en kwamen uit het Oosten, vermoedelijk uit Klein-Azië. Wat Paris, Engel
en zooveel andere de M y k e e n s c h e invloed op de Tartessische kunst noemden,
een invloed die waargenomen wordt langs alle kusten der Middellandsche zee, is,
volgens Philipon, bij de Tartessiërs niets dan een uiting van hun aard. Suivant moi
(Ph.) les ressemblances que l'on a signalées avec raison entre la céramique Tartesse
et la céramique Mycénienne proviennent de ce qui l'une et l'autre ont eu leur berceau
en Orient sur les côtes de l'Asie mineure ou dans les îles de la mer Egée. La céramique
primitive de l'Espagne n'est pas la fille mais la soeur ainée de la céramique des
Mycènes’. Philipon ontkent zelfs de mogelijkheid van eenige handel of
scheepvaartconnectie tusschen de Mykeners en de oude bevolking van Spanje. De
Mykeensche kunst eindigt ongeveer in de X eeuw v.Chr. en eerst tegen het midden
van de VII eeuw v.Chr. beginnen de Egëers hun belangrijke zeetochten in Westelijke
richting uit te strekken. Wel is waar grondt zijn hypotheose op de mededeelingen
van de oude geografen en historici, maar de, in Spanje gevonden specimen van
ceramiek, wijzen op een veel inniger verband met het moederland. De geleidelijke
ontwikkeling en de wijzigingen in de ornamentatie van het Mykeensche aardewerk
zooals wij dit waarnemen in Griekenland en in Klein-Azië komen treffend overeen
met die van het aardewerk in Spanje gevonden en zóó sterk is zelfs de overeenkomst,
dat een man als Fürtwängler een Spaansch fragment voor een Mykeensche scherf
hield. Het verband w a s inniger, en elke nieuwe opgraving, elk nieuw onderzoek
bevestigt dit. S i r e t schreef in 1893 (L'Espagne pré-historique. Revue des questions
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scientifiques, Oct. 1893) over het verband tusschen het O. en W. bekken van de
Middellandsche zee:.... ‘d'autres analogies
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sont à signaler: les acropoles, le plan des sépultures, les colonnes, l'ambre, l'amethyst,
la terre emaillée, les peintures murales, les vases peints, les idoles peintes, le
développement de la metalurgie, etc. - il y a tout une serie de choses qui montrent
que les deux extrémités de la Méditerranée subissaient une même influence générale
et profitaient quoique dans une mesure très inégale des progrès de la civilisation. Si
a tout cela on joint les nombreuses preuves d'une commerce maritime très actif, on
peut affirmer que chaque découverte nouvelle montre un lien de parent de plus entre
le dernier âge de pierre de nôtre occident et les vieilles civilisations orientales’.
Er is dus strijd over den invloed die de Mykeners zouden gehad hebben op de
kunst in Spanje, meer speciaal over den invloed op de Tartessische. Waar echter
geen strijd over is, waar over geen strijd kan bestaan. dat is over de kolonies van
vreemdelingen - de gevonden ruïnen n.l. wijzen het uit, gezwegen nog van de
mededeelingen der geografen en historici - waar Grieken, Pheniciers en Karthagers
hunne vestigingen hadden. De geheele kustlijn van de Pyreneëen tot aan Cadix was
één keten kolonies, slechts op een plaats onderbroken. Van uit Marseille (Massilia)
koloniseerden de Phokaïers (de Grieken die Massilia stichtten) langs de kust tot
Denia (Hemeroscopion). De stichting van enkele van deze kolonies wordt ook aan
de zeevaarders uit Rhodus toegeschreven. Daar Massilia gesticht werd in de VIe
eeuw v.Chr. ongeveer, mag men veilig aannemen dat al deze kolonies jonger zijn.
Van Denia tot Carthago nova wordt de keten onderbroken, maar daarna verder
voortgezet tot aan Gades (Cadix) welk gedeelte eerst door de Pheniciers - later door
de Karthagers, die hun plaatsen innamen als basis voor handels-operaties werd
gebruikt. Dat Grieken, Pheniciers en later de Karthagers zich beijverden kolonies
langs de kust te stichten, kan geen verwondering baren, wanneer wij weten, dat het
‘Dorado’ voor de volken der oudheid Spanje was - Spanje met zijn groote rijkdom
aan mineralen: koper, zilver, lood, kwikzilver werd in groote hoeveelheid uitgevoerd.
Het rijke Zuid-Spanje - voornamelijk de Sierra Morena - was als het ware één groote
mijn. De koper bevattende mineralen waren b.v. zóó rijk dat zelfs in den Romeinschen
tijd een opbrengst van 10 à 12% zuiver koper verkregen kon worden uit de mineralen.
De Heer Horace Sandars - mijn ingenieur - aan wien de Spaansche Archeologie
veel te danken heeft en die verscheidene jaren nu reeds bezig is de oude mijnen en
hun omgeving in Zuid-Spanje, archeologisch te onderzoeken, deelde mij mede dat
de Grieksche en Phenicische kolonies zich strikt tot de kust bepaalden. met
uitzondering van de Baetis vallei. (Baetis = Guadalquivir). In de mijndistricten toch
is van deze volken niets gevonden. Zij bearbeidden de mijnen dus niet zelf, maar
lieten dit over aan de bevolking. Hun doel was alléén handel te drijven. Echter is er
bij die oude mijnputten ook van de Tartessiërs nagenoeg niets gevonden en de Heer
Sandars schrijft dit toe aan de zéér primitieve wijze van mijnexploitatie. Men had,
om zoo te zeggen de schatten maar voor het oprapen en het lag dus voor de hand dat
er geen sprake van was, dat ‘mijnwerkers’ zich vereenigden tot mijnwerkers kolonies.
Van een bepaalde mijnontginning is eerst in den Romeinschen tijd sprake en uit dien
tijd worden dan ook overblijfselen gevonden van bepaalde mijnwerkers kolonies.
Coto minoro is het eenige mijndistrict waar men tegelijker tijd Romeinsche en
Iberische oudheden heeft gevonden. ‘On the rise of the Deer-Horn Pick in the Mining
operations of the Ancients’ bij Horace Sandars F.S.A., uitgegeven door the Society
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of Antiquaries of London, 1910, bevat zeer interessante mededeelingen over het
oudste mijnwezen in Spanje.
Behalve nu deze keten van kolonies langs
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de kust, waardoor de Iberische en de Tartessische bevolking contact had met
vreemdelingen was er een groote verkeersweg - d e weg van Rome naar Gades,
beginnende aan de Oostkust, tusschen Denia en Carthago Nova, loopende door het
Tartessische rijk, over Cartulo in het begin van de Baetisvallei, en verder langs de
Baetis naar Gades. Juist langs deze weg zijn de meest belangrijke opgravingen gedaan.
Elche, Yecla, Cerro de los Santos en verder het land in bij Castulo: Despeñaperros
hebben schatten opgeleverd.
De Tartessiërs - méér dan de Iberiers - waren zeer ontvankelijk voor kunst. Zonder
hun eigen karakter in kunst-expressie te verliezen, komen zij onder den invloed van
de Grieken door de Noordelijke - onder die van de Pheniciers (en daardoor van het
verre Oosten) en later van de Karthagers door de Zuidelijke kolonies. Bij het zien
van de Tartessische en ook van de Iberische kunst worden wij telkens herinnerd aan
bekende vormen die wij vroeger in Griekenland, in Klein-Azië, in Chaldaea, in
Assyrië meer gezien hebben, maar 't is slechts een herinnering, meer niet. Steeds
zien wij zelfstandige interpretaties. Andere plaatsen dan die - in de nabijheid van
bovengenoemde verkeersweg gelegen, waar wij vóór Romeinsche, inlandsche kunst
kunnen vinden, zijn de ‘Despoblados’ de oude steden-ruïnen - waaronder er zijn die
dagteekenen van vóór de Romeinsche overheersching. Reeds de Romeinen kenden
die uitgestrekte, verlaten, tot ruïnen verworden steden.
Waltz beschrijft in ‘Trois villes primitives, nouvellement explorées’ (Bulletin
Hispanique II) zoo'n oude stad. De pré-historische periode was lang voorbij toen de
bevolking in steden samenwoonde. Door de keuze van ligging, door de groote blokken
dicht aaneengebouwde huizen, door de verdeeling in straten en wijken, door het
aanwezig zijn van putten, riolen en door de geplaveide straten hebben wij hier een
stedentype voor ons, dat bijna doet denken aan een moderne stad, een type dat door
haar geheele inrichting verscheiden steden uit de middeleeuwen ver vooruit was.
Alles wijst hier op een vergevorderde beschaving. En die oude steden - wier aantal
zoo groot was - zij zijn als van de aarde weggevaagd. Ternauwernood wijst een kleine
ophooging van den bodem de plaats aan, waar eens een bloeiende stad stond waarin
menschen leefden, liefden en leden, ze is als het ware één geworden met den bodem.
In het dal van de Baetis zijn zij talrijk, maar G. Bonsor - de bekende archeoloog vond daar slechts Grieksche oudheden. Hij schrijft dit toe aan de groote voorliefde
van de bevolking voor Grieksche beschaving. Niet alleen dat Grieksch vaatwerk,
Grieksche sieraden, enz. in grooten getale geïmporteerd werden, maar men nam ook
Grieken aan om de kinderen op te voeden.
Noemen wij ten slotte nog als plaatsen waar Tartessische of Iberische kunst
gevonden kan worden de acropolen, waarvan de voornaamste zijn: die van Meca,
aan drie zijden door steile rotsen, aan de vierde zijde door een muur in opus
reticulatum omgeven, en die van Osuna (meer bepaald een fort) waar zeer interessante
bas reliefs zijn gevonden - en de begraafplaatsen. Deze laatsten komen voor òf als
uitgestrekte urnenvelden o.a. in Portugal: Alcalar-disrt. Villa Nova de Portimbo, de
z.g.n. Lusitanische necropolis, in Spanje: een bij Osuna, een aan de voet van de Cerro
de l'Amarego, een ten N.W. van Boneta (La mata de la Estrella) enz. òf als
bouwwerken van de Mykeensche type (Schatkamer van Atreus).
In Boletin de la Real Ac. de la Hist. 1905, deel XLVII’ vond ik een merkwaardig
artikel van Gomez Moreno over deze graven. Hij beschrijft een heele reeks. Twee
typen zijn er: het Mykene type, een rond vertrek, overdekt met een pseudo-gewelf,
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of een vierkant vertrek overdekt met platte monolieten. Het eerste komt voornamelijk
in Z. Oost Europa voor, het tweede in het Westen van Spanje, tot in het Noorden van
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Schotland toe. In beide gevallen verleent een lange, overdekte gang toegang tot de
grafkamer. Echter vond ik niet vermeld of er in de graven gezocht was naar beenderen,
urnen, wapens, etc. Volgens Pierre Paris - die twee urnenvelden grondig onderzocht
- is het aantal oude begraafplaatsen in Spanje en Portugal legio.

BICHA VAN BALAZOTE, NU IN HET MUSEUM TE MADRID (FOTO P. PARIS).

Bijna alle beeldhouwwerken zijn uitgevoerd in een niet al te harde kalksteen.
Slechts enkele in graniet (de beesten op de hoogvlakte, van Castelië bijv.) en het is
voor een deel aan de zachtheid van het materiaal toe te schrijven, dat de meeste
sculpturen er zoo geweldig gehavend uitzien. Echter moet hierbij ook aan vandalisme
gedacht worden. Het is moeilijk te verklaren op welke andere wijze de vernieling
plaats heeft moeten grijpen, die bijna stelselmatige vernietiging. Er zijn gevallen,
die duidelijk wijzen op verweering, maar er zijn er ook waarbij vandalisme de oorzaak
moet zijn. Koppen bijv. met afgehouwen neuzen, met blutsen in het gelaat, met
afgeslagen lippen enz. doen vermoeden, dat ze in vroegere tijden door ongeoefende
handen met een bijl bewerkt zijn. Er zijn reeksen van onderstukken van beelden
gevonden, afgehakt ter halverhoogte van het onderbeen, gewelddadig vernield. Men
vindt bijna onafzienbare schervenvelden zonder één gaaf stuk aardewerk. Zelfs van
een klein bronzen ruitertje (Louvre) is zóóveel afgehakt als maar even mogelijk was:
de 4 pooten van 't paard en de kop van het mannetje.
Nergens heeft men bij ontgravingen zulk een beeld van ruw vandalisme gevonden
als in Spanje. Men moge voor een deel dit vernielen schrijven op rekening van
oorlogen, op rekening van roofzuchtige benden, die eeuwen lang Spanje overstroomd
hebben, vooral de vruchtbaarste gedeelen ervan, de steenen beesten in Centraal- en
Noord-Spanje dragen echter eveneens de sporen van gewelddadigheden.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat vele daden van vandalisme dateeren van de laatste
eeuwen, tot op dezen tijd. Met het zoeken naar Romeinsche en Grieksche sieraden
van edel metaal, naar sieraden met edelgesteenten hebben de Spaansche boeren
eeuwenlang vandalisme gepleegd. Zij woelden den grond op de meest ruwe wijze
om. Aardewerk en sculpturen waren waardeloos voor hen en werden als zoodanig
behandeld. Werkelijk gave exemplaren van Iberische kunst worden niet dan bij hooge
uitzonderingen gevonden.
De grove korrel van den kalksteen verleent aan al het beeldhouwwerk een
eigenaardig aspect. Het meest gave exemplaar wat tot dusverre gevonden is, nagenoeg
volkomen gaaf, de vrouwenbuste van Elche, doet eer aan een boetseerwerk dan aan
een beeldhouwwerk in steen denken (zie bl. 208). Soms is de korrel zóó grof (soldaten
fries uit Osuna) dat men de gezichten een fijne couche van gips gaf ten einde ze met
succes te kunnen polychromeeren.
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Zooals reeds in den aanvang gezegd is, zijn de Iberische oudheden, die eeuwen door
in Spanje bekend zijn geweest, de groote steenen dieren. Ruim 50 jaar geleden heeft
men een lijst opgemaakt, een soort inventaris van Spaansche antiquiteiten en daar
op staan er 300, over het geheele schiereiland verspreid. Echter is deze telling niet
juist geweest. Men heeft, sinds dien, er 1000 geteld en ook dit aantal denkt men te
klein. In de despoblados en op de hoog-
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vlakte van Castilië vindt men de meesten. Heel vaak is de juiste vorm moeilijk meer
te onderkennen. Vandalisme en klimatologische invloeden hebben gezamelijk het
hunne er toe bijgedragen, om van deze beeldhouwwerken soms vormlooze
steenklompen te maken. Er zijn wilde zwijnen en beren, eenige lijken veel op stieren,
er zijn ook olifanten, 'k zag een foto van een zeer typische, uitstekend van karakter,
pooten en snuit waren echter afgeslagen en de eerste vervangen door 4 zuiltjes, maar
lichaam en kop waren uitmuntend (necropolis van Carmona). Hoogstwaarschijnlijk
echter zijn de beesten van deze necropolis van Romeinsche oorsprong. Zij zijn van
een ander type, meer geacheveerd. Een van de merkwaardigste is een groot beest,
het lijkt een beer, met sterk gekromde rug, die tusschen voor- en achterpooten een
groote schijf geklemd houdt (Durango).

LIGGENDE STIER MET MANNENHOOFD. CHALDEEUWSCH. LOUVRE (FOTO L. HEUZEY).

De goed geconserveerde exemplaren doen zien dat alléén de groote vorm, de massa
is aangegeven, geen détails, ze doen mij even denken aan de ingekraste dierfiguren
op been, uit den vóór-historischen tijd, zoo in een enkele omtrek, sterk het type weer
gevend, opgezet. Een groep, een wolf een ram verslindend (necropolis van Carmona)
is wat meer gedetailleerd.
De beesten staan òf geïsoleerd òf in groepen. In het laatste geval, bijv. de groep
bij Guisando (bij Avila) staan ze in twee evenwijdige rijen. De lengte van de beesten
bij Guisando is 2.70 M. Eenige dragen tusschen de voorpooten een inscriptie of in
't Iberische of in 't Latijn, waaruit men zou kunnen afleiden, dat deze
beeldhouwwerken uit den Romeinschen tijd dagteekenen. Echter is men algemeen
van gevoelen, dat deze Latijnsche opschriften er later op zijn aangebracht.
Er bestaat eenige grond om te vermoeden dat deze dierfiguren in verband staan
met het bijzetten van dooden, met begraafplaatsen.
Een onderzoek in de nabijheid of onder deze dierfiguren, waaruit de gegrondheid
van dit vermoeden zou blijken, heeft tot dusverre nog niet plaats gehad. De stand
der dieren, in twee rijen, doet José Pyoan denken aan de Chineesche keizersgraven.
In ‘E. Chavannes, Mission archéologique dans la Chine septentrionale’ komen eenige
afbeeldingen van zulke keizersgraven voor. Vooral de graven van keizer Kao-Tsong
en dat van keizer Jeutsang (1063 v.Chr.) bij Konghien in de prov. Ho-nan zijn
prachtig. 't Laatste is vol majesteit: midden op een onafzienbare vlakte staat een
dubbele rij dierfiguren, zittende leeuwen, paarden enz. groot van afmeting, groot van
vorm. De dieren worden telkens afgewisseld door kolossale mannenfiguren. Deze
beeldenlaan voert naar een betrekkelijk eenvoudig gebouw, dat de graftombe van
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den keizer bevat. De figuren zijn alle in rust, geen is er in actie, 't is als wachten zij
nòg op den dooden keizer, die voorbij moet komen, het gelaat van de mannen is vol
ernst, vol waardigheid. Het geheel is in treffende harmonie met de groote vlakte
rondom.
Of, zoo 't vermoeden van Pyoan waarheid bevat, deze dubbele dierenrij op de
hoogvlakte van Castilië eeuwen geleden óók dien indruk maakte, die de graflaan,
voerende naar de laatste rustplaats van den Chineeschen keizer nu nog bij ons wakker
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roept, ik durf het niet beslissen. Ik zou denken van niet; mij lijken zwijnen, beren
enz. niet de geschikte dieren voor dit doel. Het is volstrekt niet onmogelijk, dat wij
hier met een gewone begraafplaats te doen hebben (zooals reeds hier boven vermeld,
worden ook deze beesten in de necropolis van Carmona aangetroffen).
In het Archeologisch Museum te Madrid staan eenige specimen van deze steenen
dieren. De collectie mag niet aanspraak maken op volledigheid, ze geeft geen overzicht
van de verschillende voorkomende vormen, maar ze is daarom niet minder
merkwaardig. Onder de dieren is er een, de z.g.n. ‘Bicha’ van Balazote (reeds vroeger
vermeld) die geheel afwijkt van de andere. De laatste n.l. ligt, de anderen staan; de
laatste is een stier met een mannenhoofd, de andere zijn gewone dierfiguren. Deze
‘Bicha’ behoort tot een heel andere groep en hoogstwaarschijnlijk, vrij zeker zelfs,
zullen wij den oorspronkelijken vorm in Chaldaea moeten zoeken en hebben wij hier
een derivatie van de dorpelwachters, de dierkolossen met gebaarde mannenhoofden.
De verandering van de staande stier, de Assyrische dorpelwachter met 't fier
opgeheven hoofd, in de liggende figuur nemen we in Chaldaea waar. Er bestaan
slechts twee exemplaren van deze liggende stierfiguren met 't gebaarde assyrische
mannenhoofd, beide afkomstig uit Chaldaea, beide door Léon Heuzey voor 't Louvre
aangekocht. Ze zijn niet grooter dan presse-papiers 10 c.M. hoog, 14 c.M. lang en 8
c.M. dik. Waarschijnlijk zijn 't dragers van goden beeldjes. Verder is een exemplaar
gevonden in de ruïnen van het paleis van Minòs op Creta. Echter wijkt de algeheele
opvatting van de Cretenser Sphinx meer af van de Chaldeeuwsche dan de Bicha. De
laatste komt dichter bij de oorspronkelijke type, alleen, ze is belangrijk grooter 0.90
M. hoog en 1,20 M. lang. 't Is feitelijk een sterk relief (de kop ‘en ronde bosse’) op
een fond, en vrij zeker heeft men hier te doen met een architectonisch onderdeel. Het
hoofd is door een horizontale doorsnijding gescheiden van den romp. Heuzey
veronderstelt, dat deze doorsnijding overeenkomt met een steenlaag van het
metselwerk, waartegen het beeldhouwwerk was aangebracht. De mogelijkheid bestaat,
dat de Bicha dus ook een soort dorpelwachter was, wellicht deel uitmaakte van een
tympanon behoorende bij een tempeltje of een gebouwtje voor den eeredienst bestemd.
Er zijn in 1895-1907 en in 1908 (zie voor deze laatste ‘Anuari de l'Institut d'etudis
Catalans 1980’) nog drie knielende stieren gevonden, waaraan de kop ontbrak.
Waarschijnlijk heeft men hier te doen met een niet zoo zeldzaam voorkomend
architectonisch détail. De houding van lichaam en pooten is bij allen dezelfde. De
Aziatische afkomst valt telkens onmiddellijk op.
(Wordt vervolgd).
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De wankele wereld
door J.L. Walch.
Er is een vreemde levendheid
die fleemend om mijn wezen glijdt,
en fluistert met een schrillen wil,
wat kómt, in een wit licht-geril....
De dagen die daar treden aan,
gaan als verlaten straten staan;
door looden luchten drijft er langs
één zwarte wolk, gebold van angst.
Door de verstorven stede treed
ik in zwart-ijzer blinkekleed;
er breekt een gieren door de lucht het is mijn waanzin die daar zucht.
Toch door het wankel wereld-al
klinkt van mijn stap de stage schal.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

219

De aandachtige
door J.L. Walch.
MEMLING: Een lid van de familie van Croy.
Koninklijk Museum te Antwerpen.
Gij staart mij tegen uit der eeuwen nacht,
een witte vlam. Uw zacht geloovige oogen
zijn stil en heel aandachtig; o, er wacht
iets in u, tot het wordt naar God getogen
in sterken trek. Uw mond is vroom. Gij tracht
één letter van Zijn naam, naar menschvermogen,
te spellen. Ook uw handen, spits en zacht
blijve' in hun biddend reiken onbewogen.
Duister zoo is Uw harenkap. O mensch!
wiens licht gelaat te klaarder blinkt van 't Leven,
waar dat door 't doovend mensch-zijn wordt gedekt,
Mij zijt ge een licht in nacht; een helle wensch
om alles van dit leven weg te geven
en uit te stijgen naar Hem die ons wekt.
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De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek
door Frits Hopman.
(Vervolg).
O p d e N o o r d z e e . 15 S e p t e m b e r . Vanmorgen ben ik om half zeven van
Leiden vertrokken en na een lange en saaie reis te Vlissingen aangekomen. Daar
werd de dag op het onverwachtst interessant. Neen, dat was niet Hollandsch meer,
dat bedrijf aan het station en den steiger. Vlak na de Zeeuwsche boerinnetjes en de
windmolens en den ouden veldwachter op de kade, de Duitschers, Engelschen en
Amerikanen, vrouwen die de modes durven dragen van de Fashion-plates, mannen
met oogglas, Trieder binocles en witte slobkousen; uit de vaderlandsche plassen in
den cosmopolieten golfstroom van den vooruitgang. Ja, dit is de sfeer van de
menschen die ‘bij’ zijn, van petroleumkoningen en globetrotters, van mailbooten,
hôtels, sky-scrapers, werkstakingen, la haute finance, wereldpolitiek,
marconigrammen, trusts, vliegmachines. Het was een beetje intimideerend. Toen ik
van het sloependek stond te kijken naar de brievenzakken, die in het ruim gleden,
had ik het gevoel van onmacht, van erg onbeduidend te zijn. Het was alsof de
levensleiding uit mijn handen was genomen. Ik had moedwillig de oude sleur
verbroken; ik had ingegrepen; ik had een daad gedaan; het was niet langer mogelijk
om met toekomstplannen te flirten.
‘Attentie’, riep de kapitein van de raderkast. Het was de gezagtoon van iemand,
die verantwoordelijkheid draagt en het gaf moed.
‘Attentie’ tinkelde de telegraaf op de brug.
‘Halve kracht vooruit’.
‘Nou is het onherroepelijk’, dacht ik. ‘Maar het wordt ondernomen voor mijn
koningin.’
2 u u r . Ik heb de lunch op en ben aan het rondkijken geweest. De Hollandsche
witte duinen zijn al lang uit het zicht en ik heb geen spijt. Wij zijn een paar boeien
en een lichtschip voorbij gestoomd en die leken zoo reëel. Waarom reëeler dan, laat
ik zeggen, een biljart of een collegezaal, weet ik niet. Maar misschien is het de ernst
van de zee. Die heeft mij altijd getrokken met een soort van hypnotische bekoring.
Als ergens in het landschap het kleinste strookje zeewater glinstert, daarheen gaat
dadelijk onze aandacht, daar is het zwaartepunt van liefde en vrees; wij voelen de
ontzaggelijkheid en het noodlot, die het vertegenwoordigt. Als wij in de verte de
golven hooren - ze laten ons geen rust; wij moeten ze zien breken op de rotsen of
uitzwalpen over het strand. Wij zoeken het wijde, frissche vlak en ademen lichter en
zijn bevredigd, maar vergeten nooit geheel het gevaar. De zee is een prachtig
verraderlijk dier.
Ik heb staan te kijken naar het fascineerend schuim achter de schepraderen,
sopflodders en schuimdraden, ragweefsel en slierten, die opspatten en terugvielen
in den wervelenden poel van dikgeklotst water, vervormend levend lofwerk, slangen
en vlammen boven matglazen welvingen.
Er waait een bolle wind met den onbeschrijfbaren, zilten geur van de zee. Die is
diep pruisischblauw met scherpbelijnde, bruingroene likjes in de veranderlijke
schaduwen. Het wijde water heft zich kam na kam loom, maar door louter massa
onweerstaanbaar, in zwaar aanstuwende rondruggen, ruig uitgeschulpt in even
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schuimende golfjes. Een breed maar volstrekt niet eindeloos schijnend vlak, in
gestadige uitwisseling van vallei en heuvelketen, een trage, bijna vaste, half opake
eenheid, zoo verschillend van het onsamenhangende, dunvloeibare, doorzichtige
water der alledagservaring.
Een enkele maal komt een ander vaartuig voorbij. Wij hebben zoo juist een
Noorsche houtbark gekruist. De schaduwstrepen van de masten waren scherp op de
bolle, room-
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kleurige zeilen afgeteekend en terwijl ik schrijf halen wij een lichter van Gravesend
in, die in de diepte, op den korteren golfslag steigert als een hobbelpaard en het geluid
van het windas en neergegooide kettingen komt met verwonderlijke scherpte over.
Er zijn een paar keurige specimens van Engelschen aan boord. Een dorre man met
taaie halsspieren en weerbarstig, grijzend stoppelhaar, gekleed in een gele reisjas,
welke onder de knieën met riempjes is vastgemaakt, loopt blootshoofds in zon en
wind op en neer met onbedoelde danspassen als het schip slingert. Een ander in een
ruim grijs pak zit in de schaduw van het tentzeil en een reflexlicht trilt op zijn
sherry-en-rosbief gezicht.
Die Engelschen, wat weet ik eigenlijk van ze? Waar haal ik mijn kennis vandaan?
Uit een plank met romans, een paar jaargangen van ‘the Graphic’, de toeristen, die
den Burcht en het Stadhuis komen bezoeken en dat zijn mogelijk Amerikanen geweest.
Toch heb ik een voorstelling, een aantrekkelijke voorstelling van het Engelsche leven
en ik zal nu gaan zien in hoeverre die juist is. Wanneer ik denk aan dat machtige
Britsche volk, dan zie ik - mal genoeg - eerst geïllustreerde advertenties van groote,
glanzende auto's, afgewerkt als chronometers, heldere porceleinen badkuipen met
roodkoperen douchebuizen, verstelbared ik-bekussende ruststoelen, deugdelijke
reiskoffers, regenjassen, rijgschoenen, tennisrackets, houten pijpen. Ik zie de
steno-typisten en zakenmannen in trein of 'bus op weg naar hun werk; de propere
nurses met koket bestrikte hoedjes achter kinderwagens in de parken; de mooie
actrices van de musical comedy aan het dansen voor geel voetlicht; de upper ten bij
de wedrennen en in de balzaal; de roodgerokte jagers en honden, die over hek en
door het water hert of vos vervolgen; studenten in flanellen cricketjasjes, die lui
liggen te rooken in punters en meisjes (met een groote wrong van blond haar), die
ze voortboomen. Wat is er allemaal nog meer? Stoere politieagenten uit de City,
zalmhengelaars in Norfolkpakken, clubmannen in avondkleeding, roode soldaten,
Dreadnoughts, ontzaggelijke krantenlappen, golfballen, boys-scouts, het Leger des
Heils.... Maar er is een veel sympathieker facet: De ingenieur met zijn bruine,
koortsvermagerde gezicht onder witten zonnehelm standvastig op zijn post bij de
irrigatiewerken van de Indische woestijn; de adelborst met een sabel in zijn
rechtergreep en een revolver in den linker pezigen knuist, die den aanval leidt van
een handvol athletische matrozen op verschanste zeeroovers; de arme jongen zonder
vooruitzichten uit de boeken van Smiles, die zich opwerkt tot bankier of parlementslid,
opperrechter of vlootvoogd, of wat hij wezen wil.
Dat zijn de menschen, die mij kunnen leeren wat mij ontbreekt. Die rustige
onverzettelijkheid, waarmee alle bezwaren worden overwonnen; die sobere, zich
onbewuste heldenmoed, ongezien stralend; het dadenleven, de nuchterheid, de kracht.
Het is zoo verheffend en sterkend. Ik bewonder alles wat Stoïsch, Spartaansch,
Romeinsch is. Want zoo is mijn lief en zoo begeer ik te worden.
L o n d e n . Londen! Ik zit veilig en gezond op de vierde étage van het Holborn
Viaduct Hôtel. Ik ben een beetje moe, maar wil toch probeeren nog eerst de rest van
de reis te beschrijven.
Toen ik na het eten weer aan dek kwam, waren in de schemering naar het zuiden
de blanke krijtrotsen te zien. Langszij glooide een lange reep van het nabije kustland
met lichtjes bespikkeld. Vreemd genoeg, gaf die afperking de verlangde diepte en
wijdheid aan de zee. Flauw zag ik groene heuvels en huizen en boomen en een
spoortreintje met een langzaam vervormenden stoomstaart. Dicht bij den oever
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dobberden kleine visschersbooten onder een enkel vreemdvormig zeil. Plotseling
had ik het onaardsche, vaak beschreven gevoel, of ik dit alles vroeger reeds gezien
had in een vergeten bestaan, zoo lang geleden, dat de herinnering geen
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grooter stelligheid had dan die van een droom. Reizigers en sjouwers met hun bagage
stoorden mijn overdenkingen. Wij naderden den haven. Verscheiden groote grijze
oorlogschepen vol gekleurde seinlampen, lagen geankerd op de reede en hoorn- en
fluitsignalen woeien over. Ginder was het havenhoofd en toen, terwijl de boot zwenkte
uit de lang gevolgde richting, die nog door een breede baan van zog werd aangegeven,
kwam de landingsplaats, bezet met lantaarns, in het zicht. De hooge steiger stond
vast in het slib geplant op een samenstel van zeer zware balken, geschaafd en
gesplinterd waar de booten plegen aan te leggen. Tegen de dukdalven, waarvan het
vette wierhaar druipend neerhing, spuwde en schurkte het wiebelende zwartglimmende
water. De vervaarlijke stoomkraan van verweerd ijzer met ingewikkeld samenstel
van stangen, kettingen en katrollen (een bizar zwart geraamte-silhouet tegen den
droomerigen avondhemel) de lange loodsen en hangars van gegalvaniseerd ijzer,
zelfs de leege goederenwagens weerkaatsten iets van de gevoelens van vrijheid en
ontzag, die de zee losmaakt.
Een troep groote kerels in blauwe jerseys en beambten in onbekende uniform
stonden zwijgend aandachtig op de aanlegplaats. Van boord wierp men kabels, die
behendig opgevangen en zonder drukte of verwarring vastgemaakt werden. Een paar
mannen met een voet schrap gezet tegen een balkkop en achterwaarts geworpen
bovenlijf trokken de loopplank op den wal. De overtocht was volbracht.
In de douanenloods, in den ongemoedelijken windtocht en onder het onmachtige
licht, te midden van vreemden gehuld in een ondoordringbare nationale middenstof,
en gejaagd naar uitdrukking zoekend in een ontoereikende sorteering van woorden
(en die nog maar half gekend en van onberekenbare uitwerking) had ik mijn eersten
aanval van heimwee.
Het werd snel donker en van het landschap heb ik weinig gezien. Ik herinner me
een kerkje met stompen toren op een heuvel en hooge muren van verweerden
kalksteen, roeterige tunnels en een fabrieksstad met terras boven terras van leigedekte
arbeidershuisjes tegen de berghelling, steeds hooger en schimmiger in den mist en
walm uit al de hooge schoorsteenen. In Chatham hoorde ik het volgende brokstuk
van een gesprek tusschen een stoeren sergeant van de mariniers en een pootigen
kaartjescontroleur.
‘Ik wil mijn retour terug hebben, mijnheer’, koel beslist.
‘Uw retour krijgt u niet terug, mijnheer. Ik sta er voor in dat ze u doorlaten’,
majestueus.
‘Dat is geen voldoende waarborg voor mij, mijnheer’.
‘Het zal toch voldoende voor u moeten zijn, mijnheer’.
‘Ik zal je gehangen zien, mijnheer, voor ik mijn recht opgeef’.
‘En ik zal je verdomd zien, mijnheer, voor ik van mijn voorschriften afwijk’.
Toen begreep ik, dat ik niet langer onder mijn landgenooten was.
Londen kwam nog onverwacht. Kleine villa's met aardige tuintjes en nette gazons
werden gevolgd door steeds armelijker en goorder arbeiderswoningen, die
samengroeiden tot hooge blokken. De spoordijk was gestegen. De trein reed nu op
de hoogte van wijde, naargeestige velden van lei, waaruit de eenvormige
schoorsteenen in convergeerende rijen opstaken. Ik zag neer op zwarte binnenplaatsen
en leege straatravijnen, verwazend in grauwen nevel. Onze sneltrein haalde een locaal
in en reed ratelend voorbij. Een andere kruiste op een lager niveau. Nog dieper gleed
een electrische tram van een helling. Toen kwamen vierkante fabrieksschoorsteenen
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en de muurvlakken kregen brutale reclame-biljetten. De emplacementen verbreedden
zich, wij reden onder ijzeren raamwerk met semaphoren en toen kwam de groote
spanbrug, die, geheel onverwacht, uitzicht geeft op den machtigen Theems met al
het veelmastig, stoomgepluimde scheeps-
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vertier en de schim van St. Paul's koepel rustig en fijn boven het huizengewarrel op
den noorderoever.
Ik kwam zeer onder den indruk. Het was prachtig en grootsch, maar ook
ontmoedigend. Wat leek ik onnoozel en mijn onderneming ondoordachte waaghalzerij.
Met inspanning evenwel hervond ik mijn vertrouwen. ‘Voor mijn lief met hulp van
den Aleenigen’, zei ik. Zoo eindigt deze belangrijke dag.
En nu zit ik deze aanteekeningen te schrijven, met een portretje van haar voor mij.
16 S e p t e m b e r . Ik werd vanmorgen verkwikt wakker en vol moed. Wat zou de
dag brengen? Ik besloot, hoe hard het ook valt om geen enkelen dag te gebruiken
om de stad te bekijken, maar dadelijk werk te zoeken. Na het ontbijt (drie gangen
opgediend door twee kellners in een groote, drukgedecoreerde eetzaal) ging ik
onmiddellijk uit en zag voor het eerst een drukke Londensche straat. Ik had 's morgens
op een portaal waar het raam open stond het rumoer al gehoord, het loeien en den
snik van aanzettende taxi's, het stoomsuizen en rammelen der motorbussen en het
gonzen of driftig zuigerkloppen van zwaar aandreunende vrachtauto's, het kletteren
van tuigkettingen en hol gehamer van paardenhoeven op asphalt en het balken van
toethoorns; dat verontrustend geluid, dat in een onafgebroken lallen langs de
huisgevels uit de diepe straatkloof opwolkt, overstemmend en zinloos als het geplens
van een waterval.
Ik bleef een beetje beduusd op de trottoir staan kijken naar dat druk bewegend,
langssmeurend vertier; naar de volle gelederen van voertuigen, die maar bleven
aanstuwen in vermoeiend snelle opvolging - elke bestuurder nerveus speurend naar
een kans om zijn voorman de loef af te steken. Ik kan niet zeggen wat ik zag; het
was een verward vizioen van glimmend lakwerk op paneelen, van gezichten tot in
kleinigheden omvat in één flitsende secunde en voor altijd vergeten, van het trillend
spetterend glimlicht op snel wentelende spaken, van zijige glansstreep in een
paardelies, het pruimkleurig gezicht van een hooggezeten hansomkoetsier (Gô, daar
hei-je nou zoo'n gek ding), een grove rooie hand op een vettig stuurwiel.... En
temidden van dat alles zag ik mijn eigen schim, telkens herlevend in het spiegelglas
der langsjakkerende, veerenschommelende motorbussen.
Toen naderde langzaam, een weldadig overblijfsel van het oude Britsche flegma,
een kar met grof grint op twee groote wielen met gele leemkluiten aan de spaken,
een vuile spade tusschen het houtwerk gestoken en een ruigen haverzak van touw
ter zijde bungelend. Op het voorschot zat de bestuurder in een bombazijnen pak,
waarvan de broek onder de knieën met riempjes was aangesnoerd. De blauwe
hemdsmouwen, die boven den elleboog waren opgerold, lieten de bruine taai gespierde
armen vrij, versierd met indigo tatoeëerteekens. Het rechter polsgewricht was door
een breeden leeren band beschermd. Hij klapte aanhoudend met zijn zweep en dreinde
een liedje. Het paard was groot en zwaar van botten. Bij iedere stap trok de glanzende
huid rimpels over de bilspieren en dan flapte de leeren schutlap voor het net opgerolde
geruiten dek en knikte de grove kop. Van de slapen naar den halster met zijn uitwaarts
gebogen koperen horens glinsterde een rij van ronde metaalplaatjes en tusschen de
goedige, droomerige oogen hing de voorlok, keurig gevlochten en wuft met een rood
lint gebonden, neer op het breede voorhoofdsvlak. Terwijl ik het gevaarte stond na
te kijken, bonkte iemand tegen mijn schouder en toen ik boos omkeek, op mijn
provinciale manier, om te zien wie zoo lomp was, liep ik tegen een man met doozen
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op, die zich kort en treffend uitte. Zoo werd ik ingewijd in het Londensche straatleven
en ik heb verder vandaag mijn gedachten bij mij gehouden.
De twee dingen, die mij ten slotte nog het meest hebben getroffen, zijn de ellende
op
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straat en de Londensche atmosfeer. Die laatste is een lauwe, vochte lucht vermengd
met steenkoolrook en een geur van benzine der auto's en koolteer uit het houtplaveisel.
En de ellende komt niet zoo zeer van de havelooze kinderen op bloote voeten en
bedelaars uit een melodrama of een roman van Sue, als van de vele zieke menschen
flebberig bleek of caricatuurachtig vermagerd, met woekerende gezwellen of open
wonden. Maar het vreeselijkst zijn die sjofele mannen, die ze hier ‘shabby genteel’
noemen. Ze dragen rosse, onwaarschijnlijk glimmende cylinderhoeden en diplomaten,
die groen worden op de schouders, vuile boorden en rafelige broekspijpen. Het wordt
mij waarlijk wel goed voorgehouden, dat mijn onderneming geen kinderspel is. Soms
vliegt de angst mij plotseling aan, maar dan denk ik maar aan mijn harteke, voor wie
dit alles begonnen is en dan kan ik mij beheerschen.
Het is het beste, dacht ik, om te probeeren werk te vinden bij een tooneeldecorateur.
Ik ging dus naar een postkantoor en maakte een lijst van firma's, die ik in het
adresboek opzocht. De meeste woonden op de ‘Surrey side’, dat is aan den overkant
van het water.
Op weg naar de eerste kwam ik langs een arbeidsbeurs. Een kluitje werklui stond
te kijken naar de kaarten met vacatures op de groen saaien borden: politoerder, pakker
voor exportzaak, chauffeur, passementmaker, liftjongen, ivoordraaier,
grofsmidsleerling, schakelbordman, allemaal niks voor mij, maar ik liep er toch maar
in. Binnen moest ik lang wachten, omdat het heele personeel, te weten: drie mannen
en een vrouw bezig waren, ieder in een andere taal en met andere taktiek, de wenschen
van een zuidelijken vreemdeling te ontraadselen, die in de bedenkelijke
spraakverwarring en het beminnelijk kruisverhoor zijn tramontane kwijt raakte en
het huilen nabij was. Toen ik eindelijk aan de beurt kwam, liet ik mij brutaalweg als
decoratieschilder inschrijven. Twee van de klerken, nog warm en moe gingen aan
het snorren in boeken en smoesden achter een ruit van ribbelglas. Neen; er was op
het oogenblik geen aanvraag, maar hier was een roode kaart, die ik iedere week moest
laten viseeren, zoolang ik geen werk had en een blauwe om dadelijk in te zenden
‘ongefrankeerd, hoeft geen postzegel op, kosteloos, begrijpt-u-wel, doet hem zoo
maar in de bus’, als ik plaatsing had gevonden.
Van de Blackfriars Bridge, zag ik voor het eerst - bij vollen dag, het nooit volprezen
grisaille van den Theems. Ja, dat was grootsch en sterkend en mooi. Ik stond lang te
kijken naar het breede panorama, dat zich naar alle zijden in een fijnen mist verliest,
naar het sterk bewogen water met de kloeke sleepboot, donker in de ijle grijsheid
boven haar onstage, olijfgroene weerspiegeling. Ik weet, dat ik hier dikwijls komen
zal, als ik in zorg ben.
Ik heb de herinnering behouden aan een breede, open straat, met nuchter vol licht
van boven en geplaveid met keien, als bij ons. Vele hoog geladen vrachtwagens met
hun driespan of vierspan logge paarden kwamen langs en daartusschen gleden sjofele,
electrische trams van twee verdiepingen. Stof, kaf en papieren wervelden uit donkere
portieken, waar vrouwen met papiljotten in het haar en gore knipperoogende
zuigelingen op den arm stonden te babbelen. Tegen den trottoirband zag ik een
handkar met vruchten, fel oranje chinaasappelen, kanariegele citroenen en groene
bananen op roze vloeipapier en die brachten een heerlijk element van kleur en
sappigheid in de dorre, stoffige omgeving. In de schaduw onder het oliedoek van
een kraampje achter tobben met glibberige oesters in schelpen en alikruken in
slakachtige hoorntjes, zat een vrouw in een getailleerden mantel van geplet zwart
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fluweel; zij wipte met een behendigen draai van den breeden knokigen pols gekookte
mosselen uit hun blauwige schalen en lei ze op een bord met groezelig water. Voor
de deur van een kroeg waaruit de weeë geur van bier en het schetteren van een nasale
grammophoon kwamen, stonden jonge kerels te spuwen en
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vechtende honden aan te hitsen. Het scheen een buurt van goedkoope nachtverblijven.
Ze zagen er vrijwel allemaal hetzelfde uit. Een pui van baksteen onder een dikke
roetlaag, waar door de regen was neergesijpeld, berookte rolgordijnen en
verkommerde aucuba's in hekjes voor de ongewasschen ramen. Zou ik daar nog eens
komen slapen voor sixpence per nacht? Ik keek de donkere gang in, waar het
bruinverniste behangsel in lappen naar beneden hing en rilde. Uit een goedkoop
eethuis woei een walm van ransige bakolie. Het scheen een prettige buurt waar ik
moest belanden. Twee havelooze schofjes met ongesnoten neuzen en de armen
broederlijk om elkaars schouders stonden voor een snoepwinkel en ademden tegen
de ruit, waarachter het lekkers lag, (stoffig rood suikerwerk, bekraste reepen chocola
en beduimelde toffee) en trokken lijntjes van spuug met vuile kleine wijsvingers.
Toen verbeeldden zij eensklaps twee vurige paarden en huppelden hinnikend weg.
Er volgden schuttingen vol kleurige plakbiljetten van melodrama's, bokswedstrijden,
tingeltangels en cinema's, de meeste reeds verbleekt en alle dicht bespetterd met
modder.
Ten laatste vond ik de werkplaats, die ik zocht: een groote onzindelijke stal, naar
het leek, met ramen hoog boven den grond. Er was een deur, maar geen bel of klopper,
zoodat ik met mijn vuist moest bonzen. Na mijn derde poging kwam een man in een
vuile schildersjas en op zware stramienpantoffels aanklotsen. Ik vroeg om den
directeur te spreken. ‘Ik ben de directeur’, zei hij uitdagend. Ik liet mij niet uit het
veld slaan, maar informeerde of hij ook een décorateur kon gebruiken. Hij maakte
een boos ongeduldig gebaar, keek mij aan met echte, ongeroomde volvette minachting
en sloeg de deur dicht. Mijn eerste opwelling was om die in te trappen, maar ik
bedacht, dat mijn proeftijd was begonnen. Die dolle trots moet maar eens uit zijn,
zei ik, het leven hier zal een goeie opvoeding wezen. Toch moest ik naar het portretje
kijken voor het binnen stil werd.
De tweede firma huisde een heel eind verder en hoog boven den grond. Ik moest
eindelooze, uitgesleten trappen op en door gangen waar vele, lang reeds verscheiden
geslachten met vette schouders tegen de witkalk geleund moeten hebben. ‘De directeur
is op reis. Kom de volgende maand maar eens hooren’.
Toen liep ik dan maar weer gemoedereerd naar het derde adres van mijn lijst. Het
atelier kwam uit op een plaats, waar een oude timmerman blanke krullen van een
plank schaafde. De deur stond open en ik kwam in een gewit lokaal met helder
bovenlicht. Ontzaggelijke doeken hingen evenwijdig achtereen van den zolder neer
en potten en emmers stonden in de nauwe doorgangen daartusschen. De meesterknecht
stond mij te woord met een aangegeten boterham in zijn hand. ‘Op het oogenblik
hebben we geen lui noodig’, zei hij rustig kauwend, ‘loop tegen Paschen maar weer
eens aan. Dat is de goeie tijd’. Achter zijn rug stond een werkman veelbeteekenend
tegen mij te knipoogen. Hij schreef letters in de lucht en sprak geluidlooze woorden
met overdreven liparticulatie. Ik begreep er niets van; maar toen ik weer over de
binnenplaats liep, hoorde ik hem achter mij kuchen en zacht fluiten. ‘Ik wou je maar
even vertellen, dat ze bij Fairford in de Old Kent Road dikwijls tusschentijds losse
werklui kunnen gebruiken. Maar het gaat een ander niks aan, wat ik tegen je zeg’ en
hij wees mysterieus met een hoornigen duim over zijn schouder. Ik bedankte hem
hartelijk en wandelde naar de Old Kent Road. Fairford was een heel superieure
inrichting. Ik moest wachten in een zindelijk kamertje met compleete
poppentooneeltjes op een plank en ontwerpen voor achterdoeken netjes in lijsten aan
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den muur. Ik werd beleefd ontvangen door een modisch gekleeden jonkman, die
mijn bezoek blijkbaar een allergewenschte afleiding vond. Spoedig kwam een tweede
klerk bij ons zitten en toen nog een. Zij waren allerhoffelijkst en spraakzaam onderhoudend
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mag ik zeggen - maar zoodra ik het gesprek op zaken bracht (was er ook een vacature,
of uitzicht of plaatsing bij de firma?), schudden ze alle drie droevig het hoofd, maar
met een zweem van een glimlach, als vonden ze het toch een beetje belachelijk dat
een volwassen man de wereld nog niet beter kende.
Daarop heb ik het eens in het West End geprobeerd. Ik vond een bloedarm meiske
in het kleine kantoor en toen ik zei, waarom ik kwam was ze dadelijk een en al
sympathie en bereidwilligheid. Ze zou dadelijk Mr. Tonti gaan zoeken. Ik beken, dat
ik zeer getroffen was door dit tweede bewijs van belangstelling in mijn zaken. Die
stakkers wisten blijkbaar wat werkloosheid beteekent.
Mr. Tonti kwam uit de werkplaats aanloopen. Hij was een oude Italiaan met een
grijzen krulkop en kruiperig liefdoende manieren; hij sprak zijn gebroken Engelsch
niet, maar zong het recitativo. Het speet hem ontzaggelijk; neen, op het moment was
er geen gebrek aan krachten. Wat trof dat ongelukkig. Maar in de toekomst, zeker,
natuurlijk, zou er een plaats zijn, Hij zou om mij denken. Ik zou het eerst in
aanmerking komen. Wanneer? Ja, dat was moeilijk te zeggen. De volgende week al
misschien. Morgen, wie weet? Hij blies de cigarettenrook door zijn neus en glimlachte
minzaam.
Ik bemerkte, toen ik weer buiten stond, dat ik duchtig moe en hongerig was. Ik
keek op mijn horloge. Vier uur; en ik had sedert het ontbijt niets gehad. Op een
straathoek in de nabijheid vond ik een goedkoope restauratie en daar heb ik mij te
goed gedaan aan ossevleesch met aardappelen en een pint bitterbier.
Na bij nog drie firma's mijn neus te hebben gestooten, kwam ik tegen negenen in
mijn hotel terug, moe, teleurgesteld, maar heel wat wijzer dan 24 uur geleden. En ik
heb vandaag genoeg gezien om te weten, dat mijn liefde voor Londen duurzaam zal
zijn en dat geen ontgoocheling mij kan vervreemden.
17 S e p t e m b e r . Ik werd wakker en zag met schrik, dat het negen uur was. Maar
ik had van Laura gedroomd en voelde mij krachtig en vol moed. Ik begon maar weer
naar werk te zoeken en vond het heden bij mijn eerste poging. Het was in een kleinen
winkel in de bakolie-en-bierbuurt en voor de ruit zag ik domino's en maskers onder
de dikke laag van het bruine, vettige stof van Londen. Tusschen tooneelsnorren op
karton en cotillon-mutsen vol vliegenspikken, stond een olieverfportret van een
burgerman op zijn Zondagsch met een misteekenden mond en een verzakt linkeroog.
Ik ging binnen en de ouderwetsche deurbel lawaaide en tinkelde wippend op zijn
veer al zwakker en zwakker en scheen ten laatste versmoord in de soezelige, saaie
stilte en mistige somberheid van het voorhuis, dat zijn licht door de volle étalage
heen kreeg. Het leek of er nooit iemand zou komen om mij te woord te staan. Ik had
allen tijd om rond te kijken. De oude winkel (wie had kunnen denken, dat er zulke
in een stad als Londen waren?) was niet haaks gebouwd, maar stond onder een
scherpen hoek op de rooilijn. Er lag een stoffige rommel in de donkere hoeken,
spieramen, verroeste gordijnroeden, gedeukte cartondoozen en kisten, waaruit pruikjes
houtwol puilden. In glazen kasten aan den muur hingen verschoten en verfomfaaide
carnavalscostuums en op het raamwerk waren gelig verbleekte foto's gespijkerd van
vergeten tooneelvoorstellingen. Daaruit vloeide die vreemde weemoed, welke aan
verleden vreugde is.
Eindelijk kwam Mr. Miller een trapje afgehakkeld en om hem was een aura van
zorg en ontmoediging. Hij was een dertiger met een knobbelig kalen schedel, waarover
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wat vettig haar van het achterhoofd was gekamd. ‘Ik heb een man noodig’, zei hij
langzaam en twijfelachtig en hij wreef met een vuilen vinger, waarin de kleuren van
jaren schilderwerk waren gebeten, in zijn waterig ontstoken oog. ‘Ik heb een man
noodig, maar hij moet zelfstandig ontwerpen kunnen maken’. Ik liet mijn teekeningen
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zien: een paar landschapaquarellen en portretstudies in rood en zwart krijt. Hij ging
er mee naar de deur en stond ze te bekijken, een donkere gebogen vorm tegen het
daglicht, dat hoornig geel door de papieren scheen, welke hij op armslengte hield.
Er was een kille reflex op zijn gezicht met de puilende onderlip van een aandachtige.
‘Dat is goed werk’, zei hij eindelijk met een zucht. ‘Ik heb ook mijn aspiraties gehad’
en hij knikte met zwak oplevenden trots naar het jammerlijke portret in de uitstalkast.
Het ging mij door het hart. ‘Het is hier maar een kleine zaak. Ik kan het werk af met
één bediende. Mijn laatste is verleden week aan maagkanker gestorven. Als het erg
druk is, werkt mijn vader mee - maar het is nooit heel erg druk in de laatste jaren. Ik
geef een shilling per uur; meer kán ik niet geven’, zei hij plotseling uitdagend, als
om zich bij voorbaat tegen mijn mogelijke eischen te verzetten.
‘Dus u kunt mij gebruiken?’
‘Wel, als het niet te min voor je is. Ik kan niet meer geven; geen duit. Maar met
jouw talent behoor je wat beters te vinden in Londen’. Ik probeerde niet zoo gelukkig
te kijken als ik was.
‘En wanneer zal ik komen?’
‘Laat eens kijken. Het is vandaag Vrijdag. Kom Maandag. Het is niet druk. Hoe
laat? O, acht uur, negen uur. Zoo precies gaat het hier niet. Ik ben maar een klein
baasje’. Weer zuchtte hij diep.
Terwijl wij nog praatten, kwam Mrs. Miller in den winkel. Met dat prachtige
modelee van rondende kin en hoogen, fijnen neus, moet ze een knap meisje geweest
zijn, maar er waren blauwige blazen onder haar domme oogen gekomen en spijtige
lijnen om den mond. Ik vroeg haar, of ze in de buurt ook een goedkoop kosthuis wist
en er volgde een korte interlude van stil spel tusschen de echtelieden; ik zag natuurlijk
niets.
‘We hebben een heel nette slaapkamer boven’, zei Mrs. Miller, ‘als u zich wat
behelpen wilt. Vijftien shillings met den kost, eenvoudige burgermanspot. De wasch,
hm, daar zouden wij het makkelijk over eens kunnen worden. Wilt u eens komen
kijken?’
De ‘heel nette slaapkamer’ was boven in het huis, achter een droogzolder, waar
oude décors hangen, en zag uit over daken en schoorsteenen op een gasfabriek. Er
was een ijzeren bed, een kapotten stoel en lampenglazen, nog omwikkeld met bruin
vloeipapier in een hoek. Maar natuurlijk het zou alles netjes schoon gemaakt worden
en een tafel, zeker, een tafel zou er komen en een andere stoel en een gordijn hier
voor de kleerenknoppen.
Ik was maar al te dankbaar om toe te happen. Wat een bof! Werk en onderkomen
op één morgen. Een prachtig begin! En Zondag kan mijn kamertje op orde zijn. Dat
laat mij bijna twee volle dagen om wat van de stad te zien, voor ik in het gareel kom.
19 S e p t e m b e r . Ik arriveerde hier vanmorgen met koffer en tasch in een taxi. De
Millers ontvingen mij plechtig in Zondagskleeren; hij in een diplomaat met de korte
panden uit de negentiger jaren; zij in een zwart satijnen japon, die ook een ervaringrijk
verleden achter zich scheen te hebben.
Mijn kamer boven viel erg mee. Er is grondig schoon gemaakt; vitrages (wel is
waar met groote gaten) zijn opgehangen en het beddegoed was helder, ofschoon
gerafeld en versteld. Ik had heel wat erger te pas kunnen komen.
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Om half twee was het middagmaal, waar ik ook niets op had aan te merken; een
zindelijke Hollandsche huismoeder zou waarschijnlijk niet zoo tevreden zijn geweest.
De oude vader woont bij de Millers in. Het is een onsmakelijke man met ‘handen
als torren’ zou Laura zeggen. Bij het ademen is er in zijn borst een samengesteld
geluid (waarom hoort men zoo iets nooit bij meer beschaafden; ongesteldheid is toch
geen zaak van convenance) dat mij doet denken aan het dreinen van een defecte
stoommachine en het gegorgel van water in bui-
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zen. Het schijnt hem niet te hinderen of te verontrusten en eindigt in een drogen kuch
en gesmak en de gezichtsuitdrukking van iemand, die na lang wikken tot een
allergewichtigste gevolgtrekking is gekomen. Dat treft mij altijd weer bij oude
menschen: dat diepzinnig lijkend gemijmer, dat ten slotte blijkt geloopen te hebben
over een krommen spijker in den muur, waaraan iemand zijn kleeren wel eens zou
kunnen ophalen.
De Millers hebben één kind, een jongen van een jaar of vier, Eric, met leuke bruine
rekeloogen en flossig rood krulhaar. Eindelijk is nog de hond te vermelden: een
verwaarloosde vette fox-terrier, genaamd Timothy of kortweg Tim.
Mr. Miller knoopte zijn servet om en viel aan zonder complimenten. Mrs. Miller
at aanvankelijk delicaat met een koket opgehouden pink, maar spoedig was het een
algemeen geslobber, gesnuif, gesmak en gehik aan tafel, waaraan ik met moeite zal
wennen. Eric, gezeten op drie oude jaargangen van de ‘Sphere’ maakte rijkelijk
gebruik van zijne kleine vingers, als hij dacht dat niemand keek, omdat een
groote-menschen vork en mes wel deftig zijn maar toch zwaar te hanteeren. Bij opa
liep de jus over de slecht geschoren kin op het vette vest. Toen mama naar de keuken
was om het nagerecht te halen (papa staarde naar den bruinberookten zolder, terwijl
hij rustig en systematisch zijn tanden uithaalde met een toegespitsten lucifer) wou
Eric het zoutvaatje van geslepen glas, dat ver buiten zijn bereik stond van de tafel
pakken; ik denk om er doorheen naar het gaslicht te kijken. Maar de boeken gleden
onder hem uit en hij tuimelde van den stoel en een tumbler met water viel om en
brak rinkend op den grond. Mama kwam de trap opgestormd, al in de diepte roepend
‘Wat is dat? Wat is dat?’ Toen ze zag wat het was, nam ze Eric bij den rug van zijn
trui en gaf hem, zonder vorm van proces een flink pak voor zijn broek.
‘Nou, nou; zoo kan het wel’, zei Mr. Miller, pruttelig. Mrs. Miller bruischte op.
Alle deftigheidskomedie werd in een hoek gesmeten met haar servet.
‘Zoo, moet dat kind maar in het wilde opgroeien en net zoo'n lomperd worden als
jij? En mijn schoone tafellaken. De heele boel drijft. Kijk eens. Net ben je netjes of
die lamstraal....’ Ze keek zoo dreigend, dat Eric zeker opnieuw gehad zou hebben,
als de nieuwe kostganger er niet geweest was. ‘Had dan op hem gelet! Ik kan ook
geen oogenblik mijn hielen lichten of er gebeurt wat. Ga jij den boel dan halen, als
je dat kind nog niet eens aan kan’.
Mr. Miller keek verongelijkt en steunde nijdig zijn hoofd op zijn elleboog, terwijl
hij ver over tafel leunde. De oude vader hield afwerend een magere hand met bruine
ouderdomsvlekken op en riep werktuigelijk: ‘Hush, hush!’
‘Met slaan krijg je het er in ieder geval niet uit. Het is geen kunst om een weerloos
kind te slaan’. Eric brulde des te harder.
‘Welzeker! Trek jij maar partij voor dat kind! Wij zullen eens zien wat er van hem
terecht komt, als papa hem maar altijd de hand boven het hoofd houdt. Dat eindigt
in de gevangenis, wat ik je vertel! En dan helpt geen berouw, Mr. Miller. Aha!’
In de elektrische stilte die volgde zat grootvader droomerig zijn kiezen uit te zuigen
met een zoenachtig smakgeluid, zoodat telkens de hond kwam aanloopen, die dacht,
dat hij geroepen werd.
Na afloop van het maal gingen wij naar de voorkamer boven. Wij huizen in een
alkoof achter den donkeren winkel en daarvan door een groot raam gescheiden. Het
is een soort van insteek, half onder den grond, waar den heelen dag het gas moet
branden. Maar Zondagsmiddags schijnen ze in de ‘salon’ te zitten. Mrs. Miller, die
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zichzelf weer was, voerde me rond, opdat mij geen kruimeltje zou ontgaan van de
poovere voornaamheid der oude dagen waaruit haar levenskracht was. Er hing een
groote, goedkoope portretgroep van de Miller trouwpartij. De bruid in het wit, een
knap, dom
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meiske; de bruigom glunderend en zelfbewust boven de gekke puntboorden, die ze
toen droegen. Om het paar waren de onvermijdelijke betrekkingen geschaard: de
vader, blijkbaar door vreemde handen voor de gelegenheid verfraaid; de dikke,
grappige oom, wien het voor den wind is gegaan; het broertje dat niet stil kon zitten
en daarom als een onhandig geretoucheerde vlek verscheen; de zwaar-besnorde
zwager en zijn ziekelijke vrouw, en de twee arme nichten schuw op den achtergrond.
De trouwbouquet van bruine, papierig verdorde rozen, op dunne ijzerdraadjes - zoo'n
ding hoort op een grafzerk thuis - stond in een glazen hoorn op de mahoniehouten
étagère.
‘Deze vazen zijn een cadeau van een vroegeren bewonderaar van mij. Als ik dien
getrouwd had, was ik heel wat beter af geweest dan nou’, zei Mrs. Miller en probeerde
tersluiks met haar voet een speelgoed automobieltje van Eric achter een prullenmand
te schuiven. ‘Maar hij was een Papist en mijn vader wou er niet van hooren’.
Toen ging ze aan de piano zitten (ik mocht blijkbaar niet te min van haar opvoeding
denken) en zong liederen uit haar meisjesjaren. Het was erbarmelijk - een defecte
speeldoos; ze had geen stem, geen voordracht, geen grein gevoel zelfs; het waren
sentimenteele tingeltangel balladen, tien jaar oud en dat er geen enkele nieuwe was
bijgekomen, sprak boekdeelen. Ik had groote moeite om mijn tranen in te houden.
Mr. Miller zat voor het raam en sloeg zonder belangstelling de bladen om van
koningin Victoria's Jubileum Album. Hij gaapte en rekte zich en stond eindelijk op,
om, naar Engelsch gebruik, zijn Zondagmiddagslaapje te gaan doen. ‘Dat is nou mijn
Zondag’, zei Mrs. Miller verdrietig. ‘De heele week moet ik sloven en den eenigen
middag, dat ik vrij ben, gaat mijn man slapen’.
De arme Eric was ook niet gelukkig. Met zijn Zondagsche trui aan, mocht hij niet
op straat spelen. Hij was dreinerig en lastig en bedreef allerlei kattekwaad.
‘En dat kind! Ik zou het wel lam kunnen ranselen’.
Daarop kreeg ik lange verhalen te hooren over den bewonderaar, die zoo'n knappe
vent was en haar zoo goed begreep en nou zoo'n prachtige betrekking had (ze klokte
smachtend met de tong) als oberkellner in een hotel te Brighton.
Na de thee maakte ik een langen loop naar Hyde Park en was met avondeten weer
thuis. Ik ging vroeg naar bed, maar werd uit den slaap gehouden door de half dronken
chauffeurs van een taxi-garage achter het huis. Het ding is ook 's nachts open en ik
hoorde mannen den heelen nacht door zingen en lachen.
20 S e p t e m b e r . Vandaag is het tweede bedrijf, getiteld: ‘Het leven overwonnen’,
van mijn levensdrama begonnen. Ik ben dit voorjaar de wereld uit den weg gegaan
om de stilte te verwerven, waarop ik geen recht had. Nu komt de strijd. Wat maak
ik toch veel door! Het beteekent allemaal groei. Eerst staan wij machteloos tegenover
iedere nieuwe gestalte van de eindelooze werkelijkheid. Dan werken wij ons in door
zorgvuldige ontleding en rangschikking en de gedrukte stemmingen verdwijnen. Ten
slotte nemen wij op, wat wij behoeven voor ons zielsorganisme; het waardelooze
wordt verworpen; de dingen hebben hun tyrannie verloren en hun onderwerping aan
de ikheid is verzekerd.
Het atelier is natuurlijk niet interessant. Het is ongemoedelijk door al dat brute
licht, als in een laboratorium, een operatiezaal, een leege serre. Er ligt veel stof, er
hangt veel rook uit Mr. Miller's vuile pijp en het eene potkacheltje zal het er niet
warm kunnen stoken. Ik heb er twaalf uur gewerkt vandaag, van achten tot achten
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(de schaften gaan er natuurlijk af) en ik kan het duchtig voelen. Wij maken een
achterdoek voor een photographisch atelier; een vijver met een bosch en op den
voorgrond de gebruikelijke ballustrade met bloemenvaas - alles in wit
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en grijs. Het staan en drentelen is erg vermoeiend, maar dat zal wel wennen. Ook
het werken met zulke groote kwasten en de behandeling van de tempera-verf, die
droog zooveel lichter lijkt dan wanneer nat opgestreken, moet geleerd worden. Mr.
Miller heeft voor verschillend aanbesteed werk ingeschreven.
23 S e p t e m b e r . Dit is een goedleven, een normaal, compleet leven. Dit zal de
zoozeer begeerde mannelijkheid geven, de ziels-gehardheid. De kwijnende
schoonheidsdroomer, de angstvallige levensamateur is dood. Ik ben de wereld in
gegaan om mijn lief en zal daar voor haar mijn lessen leeren. Er is bevrijding in het
moedig aanpakken, in het uitrichten, tot stand brengen, betasten van de werkelijkheid.
Er is een charme juist in de inspanning, de kleine ontberingen, in de banale omgeving.
Dit is alles waarachtig! Hier is geen ziekelijkheid mogelijk, geen zelfbeschutting,
geen excessen van kunstbestreving en ten uiterste gedreven intellectualiteit, geen
zwaartillende, theoretiseerende levenskunst. Ik ben mijn medemenschen niet langer
ontrouw, maar vecht mee. Ik leef!
Als ik 's avonds moe op mijn bed lig, met mijn groote liefde, dan komt er ik weet
niet wat voor zaligheid over mij en ik weet dat alle slechtheid een waan is. Dat is de
groote vervulling - er blijft niets meer te wenschen.
25 S e p t e m b e r . Toen ik vanavond op mijn kamertje zat en terug zag op de week,
was ik dankbaar en stil gelukkig. Die voortdurende bezigheid zonder getob of
aanstellerij, is net wat ik noodig had. De oude besloten zelfbeschouwing heeft
afgedaan. Alle gedachten zijn van mijzelf afgevoerd naar haar en zoo is het of mijn
dieper wezen voor het eerst van mijn bewuste leven vrij spel krijgt. Ik bén mijn
diepere zelf. Ik behoef geen rol meer te spelen, ook niet in mijn intiemste gedachten.
De duizend wisselende toekomstplannen zijn verdwenen; het haken en reikhalzen,
haasten, zorgen, de dagen van zelfverwijtenden lediggang en van eerzuchtig nerveus
gesloof zijn voorbij. God zij dank! Ik heb eindelijk de eenheid, den grondslag van
al mijn uitingen gevonden. Nu is er ‘tegenwoordigheid van geest’, bezinking en
vrede, vol genot van het voorbijtrekkende oogenblik, tijd en aandacht om mee te
leven met anderen. Ik leef voor haar - het is geen phrase; ik doe alles bewust voor
haar en zoo goed als ik kan. Daaruit is onverwacht het heil geboren, dat blijft onder
allen arbeid. Indertijd heb ik groote aspiraties gehad, maar nu is ‘the world well lost
for love’.
26 S e p t e m b e r . Ik heb geprobeerd om dezen Zondag het gekibbel en de
onaangename stemming van den vorigen te voorkomen - wat ook is gelukt. Het viel
mij niet moeilijk, want ik ben zoo gelukkig en zoo onbezorgd, dat ik belang kan
stellen in al die grauwe levens om mij heen en er liefde in kan schenken. Ik weet,
dat mijn lieveling het heerlijk zou vinden, als ze het wist. En het is verwonderlijk te
zien, hoe de geheele familie opleeft en zich herstelt, zonder te begrijpen, wat er in
hun diepten gebeurt.
's Morgens lokte ik Mr. Miller naar buiten voor een wandeling onder kerktijd en
wist hem te bewegen, om Eric mee te nemen. Dat liet zijn vrouw vrij spel bij het
eten koken en nog tijd om het patroon van een winterbloeze na te knippen. Wij
doolden door niet zeer verkwikkelijke buitenwijken en zagen een echt Engelsch
tooneeltje:
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Op het pleintje waar vier straten samen komen en bijna onder het uithangbord van
de herberg ‘de Ploeg’, was een harmonium neergezet, waarop een bloothoofdig
burgerheertje een koraal begeleidde. Een ander op een omgekeerde stijfselkist, zong
met strak gezichtsmasker en happende kaak, terwijl hij glazig rondzag in een kleinen
halfkring van vrouwen en meisjes uit het volk. Toen de psalm ten einde was gedreind,
begon hij hakkelend een hoofdstuk uit het Marcusevangelie voor te lezen met grappig
neer-
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ploffende intonatie, wanneer een van die onberekenbare zinnen spoediger eindigde,
dan een mensch billijkerwijs verwachten kon. Zoodra de voorganger zijn bijbel had
gesloten begon een vrouw onder het gehoor, een dienstmeisje op haar Zondagsch,
naar het scheen, te preeken. Ze sprak van het Koninkrijk Gods en de zaligmaking
der wereld. Het waren de oude beschrijvingen en beloften, die de opvolgende
christengeslachten in alle landen elkaar gedachteloos nazeggen en de taal was een
vreemd mengsel van de sonore woorden en wendingen uit de Schrift met de
huiselijkste beelden van het volksdialect. Maar haar doodelijke ernst en uitlaaiende
geestdrift verschrokken de suffende gemeente als een mirakel. Ik zelf kwam erg
onder den indruk. Haar wijde oogen schenen voorbij de zichtbare wereld te zien,
haar kinderlijke welsprekendheid viel in cadans, de rauwe, stokkerige gebaren werden
vlot en zinvol. Met tranen beleed ze haar eigen misdrijven en voer vurig uit tegen
de zonden van het menschdom. Tot de hoogste vervoering gekomen, scheurde zij
de armelijke versierselen van haar manteltje, rukte den hoed met een onschuldig
strikje en wat bloemetjes van het hoofd en vertrapte alle wereldschheid. Bij deze
woeste vertooning begon een jongetje op moeder's arm, die al langen tijd met
trekkende wangetjes en trillende onderlip had toegezien op eens gierend te huilen
en enkelen lachten. Maar de geëxalteerde wist deze onderbreking te gebruiken met
een oordeelkundige gevatheid boven haar gewone vermogens. Zij sprak van de jaren
der onschuld en van het zoete kindeke Jezus, dat in de wereld gekomen was, om met
zijn kostbaar bloed onze zielen rein te wasschen van alle zonden. Niemand lachte
meer en ik kwam onder de bekoring van het levende en echte in het overigens vrij
barokke tooneel.
Toen wij thuis kwamen was er al gedekt en om ongelukken te voorkomen, nam
ik voor en tijdens het eten Eric voor mijn rekening. Het kostte heel wat praten, maar
gedaan gekregen heb ik het toch, om mama over te halen hem op zijn door-de-weeksch
te kleeden, toen de tafel was afgenomen. Daarop maakte ik zeepsop en zette hem op
het atelier, waar hij mocht knoeien en daar heeft hij zoet bellen geblazen tot theetijd.
Dat ik Mr. Miller zijn slaapje heb laten vergeten, was evenwel de grootste triomf
van den dag. Ik wist hem aan het praten te krijgen over zijn leerjaren in de Kensington
school. Hij leefde blijkbaar weer in dien tijd van hoop en zorgeloosheid en raakte
bepaald in vervoering. Hij voelde zich, dunkt mij, weer de jonkman (uit de
portret-album) in een grijs geruit confectiepak met bloemen in het knoopsgat, die
iederen Zondag naar Clapham wandelde om zijn meisje het hof te maken. Zijn vrouw
dacht ook weer terug aan die gelukkige jaren en beiden moeten kracht hebben gehaald
uit de herinnering. Het was vijf uur eer wij er aan dachten. Tusschen de thee en het
avondeten gingen wij weer uit; het echtpaar Miller voorop en Eric en ik er achter.
Toen hij, moe van de wandeling, naar bed was gebracht zonder scènes, ging Mrs.
Miller voor de piano zitten en zong weer haar repertoire door; maar ik hield niet op,
voor haar man had meegedaan in een duet, dat sedert hun wittebroodsweken niet uit
het muziekkastje was geweest. De oude grootvader was tot tranen bewogen en klapte
in de handen.
‘Wel’, zei Mr. Miller, toen wij naar bed gingen, ‘dit is de prettigste Zondag, dien
ik in jaren gehad heb’, en zijn vrouw haakte haar arm door den zijnen en glunderde.
(Wordt vervolgd).
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De misdaad (een studie)
door J. Everts.
Theo's ouders waren hoogst fatsoenlijke burgerlieden. Zijn vader had zelfs jaren
geleden ‘eigen zaken’ gehad, maar door allerlei redenen buiten z'n schuld waren die
binnen een kort tijdsverloop hard achteruitgegaan, zoodat hij ternauwernood aan een
failliet ontsnapte. Groote, robuste, ernstige man, met een sterk ontwikkeld eergevoel
en plichtsbesef, was hij niet bij de pakken neer gaan zitten, maar dadelijk een
petroleum-handel in het klein begonnen. Hij schaamde zich niet in een blauwe kiel
achter een handwagen te loopen en zoo zijn klanten aan huis te bedienen. Door noeste
vlijt en verstandig inzicht had hij 't na eenigen tijd zoover gebracht, dat hij 't te voet
niet meer af kon en voortaan met een hittenkar zijn klanten afreed. Dit eenmaal
bereikt echter, scheen zijn omzet op dezelfde hoogte te blijven.
Hijzelf schreef den achteruitgang van zijn vroegere zaken altijd toe aan zijne
‘weinige geleerdheid’ en hij had zich daarom tot een soort levenstaak gesteld, dat
zijn zoon Theo voor dit gebrek gevrijwaard blijven en op ‘het jonge-heeren-school’
komen zou.
Theo was drie en een half jaar, toen die petroleum-handel door zijn vader begonnen
werd en ruim twee jaar later was de man inderdaad bij machte de betrekkelijk hooge
kosten van het meer-uitgebreid-lager-onderwijs voor zijn zoon te betalen. Een deel
van dit succes kwam evenwel ontegenzeggelijk ook Theo's moeder toe, een uiterst
bescheiden en ietwat ziekelijk vrouwtje, dat, geheel voor haar man en haar kind
levend, zich alle genoegens ontzegd en de kosten van het huishouden tot het geringste
beperkt had.
Theo geleek het meeste op haar.
Van zijne geboorte af-aan niet sterk en als eenig kind te weekelijk opgevoed, was
hij altijd een bleek en timide jongetje gebleven. Hij was heel tenger gebouwd, wat
nog meer uitkwam, doordat hij immer in nauw-sluitende donker-blauwe tricot-pakjes
gekleed ging. Hij had een meisjes-achtig zacht gezicht, versierd door lange
donkerblonde krullen, die zonder twijfel den trots zijner ouders uitmaakten, en daarom
niet afgeknipt mochten worden, maar die voor hemzelf een bron van veel ellende
waren, doordat deze lokkenpracht een mikpunt te meer was voor den
meedoogenloozen spot zijner schoolmakkers. Hij had fletse blauwe oogen en een
grooten mond met breede slappe lippen. Zijn gang had iets huppelends, als maakte
hij voortdurend danspasjes. Dit leek heel geaffecteerd, maar in waarheid was 't niet
anders dan een gevolg van zwakte en nervositeit.
Op school blonk hij nergens in uit. Hij behoorde tot die jongens, die, als ze maar
voortdurend braaf hun best doen, juist mee kunnen. Aan ondeugende jongensstreken
maakte hij zich nooit schuldig: daar was hij te zwak en te schuchter voor. Als de
onderwijzer hard of afkeurend tegen hem sprak, kreeg hij een hoog-roode kleur, en
begonnen zijn oogen vreemd en ietwat vochtig te glanzen.
Hij had vele bijnamen, zooals ‘Theedoos’, wat blijkbaar een verbastering van zijn
voornaam Theodoor was, en ‘Dansmeester’, wat op zijn dribbelige pasjes duidde;
maar het langst behield hij dien van ‘Huilende Derwish’. ‘Meneer’ had namelijk een
stuk over dien merkwaardigen volksstam voorgelezen en juist dienzelfden middag
had Theo groote en vele tranen gehuild, omdat hij na schooltijd een som moest blijven
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afmaken. Dit weekhartige gedrag werd buitengewoon verachtelijk gevonden, en
sedert werd hij door zijn kornuiten nooit anders aangeduid of aangesproken, dan met
den bewusten bijnaam, die wel-is-waar op den duur gemakshalve werd afgekort tot
‘Huilende’ of ‘Derwish’. Had Theo zich al zijn andere bijnamen laten welgevallen,
tegen dezen laatsten toonde hij althans eenig spoor
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van verzet. Bij het hooren van de gehate uitdrukking verstrakte zich zijn slap
bloedeloos gezicht en soms trokken zijn mondhoeken samen, in bedwongen drift.
Maar dit had het plezier der anderen nog slechts verhoogd, en, machteloos tegen de
velen, had hij zich verwonderlijk spoedig aan het onvermijdelijke onderworpen.
Voortaan glimlachte hij alleen even verlegen of haalde minachtend zijn schouders
op; tot ook deze reacties na eenigen tijd achterwege bleven, daarna deed hij eenvoudig
of 't zoo hoorde en antwoordde gewoon wanneer hij met den scheldnaam werd
aangesproken. In zijn laatste schooljaren heette hij ook nog: ‘Op eigen gelegenheid’,
omdat zijn vader eenige jongens, die hem kwamen halen om ergens heen te gaan,
had afgescheept met de woorden; ‘Theo gaat op eigen gelegenheid’.
Inderdaad ging Theo bijna altijd op eigen gelegenheid. Vrienden had hij dan ook
eigenlijk niet. Hij kwam en ging den weg tusschen huis en school gewoonlijk in zijn
eentje. Vechten deed hij nooit. Toch had hij eens een jongen, die hem tot het uiterste
getergd en uitgedaagd had, bijna met zijn boekenriem een oog uitgeslagen; maar dat
was uit pure angst en zenuwachtigheid geweest, omdat hij in het nauw gedreven,
omringd door vijanden, maar in den blinde om zich heen had geslagen, het hoofd
half afgewend. Ook lachen zag men hem nooit; zijn geest was altijd even grijs en
stil en zacht en geleek zoo'n melancholieke, zwaarbewolkte zomerdag, die zich elk
oogenblik in een plasregen te ontladen dreigt, maar er niet toe komt. Hij scheen tot
die stiefmoederlijk door het lot bedeelden te behooren voor wie het leven niets dan
een plicht is, een zure plicht, die zij taai en gedwee volhouden, zonder eigenlijk zelf
goed te weten waarom. Misschien wel alleen uit lafheid of laksheid om er een eind
aan te maken.
Zonder eenige bijzondere kwaliteit of bekwaamheid, zonder eenige ambitie of
hoogere aspiratie, was hij, levend in een groote drukke handelsstad als Rotterdam,
voorbeschikt tot het kantoorleven.
Hij liet zich dan ook naar een kantoor sturen, liet zich daar werk geven, en deed
dit eenvoudige, bijna machinale werk heel goed, juist doordat zijn geest nooit naar
iets anders stond. Men was tevreden over hem op het kantoor, en ook hij was tevreden.
't Scheen wel zeker, dat zijn levensdagen elkaar daar eentonig tot een lange lange
reeks zouden opvolgen en hij 't met langzame promotie eenmaal tot een consciencieus
en zeer bruikbaar boekhouder of correspondent zou brengen, ware 't niet, dat men
op den vlaksten weg soms struikelen en vallen kan, zij 't dan ook voornamelijk door
een oorzaak van binnen uit.
Elken dag om half negen ging hij van huis, zijn boterhammen, in een krant gepakt,
in den binnenzak van zijn jas. 's Middags om half vijf kwam hij terug om te eten,
waarna hij om zes uur weer naar kantoor ging tot 's avonds laat soms als 't druk was.
Hij nam altijd ongeveer denzelfden weg, wetend dan op tijd op kantoor te komen;
en meestal ging hij ook diezelfde route terug, omdat hij nu eenmaal geen behoefte
had aan verandering en deze weg de kortste was.
Een gedeelte van zijn dagelijksche wandeling voerde hem door een berucht buurtje.
't Was een stille tamelijk nauwe straat in een oud kwartier der stad. Aan weerszijden
prijkten eenige winkeltjes en café's met een bijzonder soort opvallend-roode
gordijntjes, die, als er iemand voorbijkwam, soms plotseling opzij geschoven werden,
waardoor een bestiaal vrouwenhoofd te zien kwam met een ontblooten vleezigen
hals en veel te dikke armen. 's Avonds brandde er boven een enkele deur een groote
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witte ballonlantaarn en hier en daar werd binnen muziek gemaakt en gedanst. Ook
stonden de vrouwen wel eens voor de deur of tegen den post geleund, bijna iederen
voorbijganger brutaal aankijkend en aansprekend.
Al die vrouwen kenden Théo van aanzien;
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maar ze hadden altoos tevergeefs haar trouwens zeer afgestompte liefdes-pijlen op
hem afgeschoten. Blijkbaar onontvankelijk zoowel voor haar blikken en woorden
als voor haar andere uiterlijke bekoorlijkheden, liep hij altijd recht door zonder zijn
pas ook maar iets te verhaasten of te vertragen. Omdat hij er altijd zoo stemmig
bijliep, noemden die vrouwen hem onder elkaar ‘de blikken dominé’. Maar ten laatste
lieten zij hem geheel ongemoeid gaan, overtuigd waarschijnlijk dat er toch niets aan
hem te verdienen viel.
Toen op een gloeienden zomeravond gebeurde 't.
In één der cafétjes was een nieuwe habituée gekomen: een nog jonge, knappe
deern met een paar groote donkere oogen, flonkerend in een bleek maar uittartend
gezicht. Uiterst spaarzaam gekleed in een lichte dunne baby-jurk stond ze dien avond
alleen tegen den deurpost geleund. Ze kende Theo nog niet, en toen hij daar langzaam
kwam aangestapt, trachtte ze hem tot haar prooi te maken.
‘Dag lieveling’ - fleemde ze.
Maar op eens werd door zijn bedeesd en tevens onverstoorbaar uiterlijk haar
spotlust opgewekt, en terwijl hij dicht voorbij haar ging, maakte ze onverwachts een
diepe buiging en kromp schaterend inéén. Theo schrok, en door haar buigen meenend
dat zij hem bij zijn jas wilde grijpen, wendde hij zich ter verwering snel om. Met
een schok bleef hij staan. In het klare schijnsel der ballon-lantaarn boven de deur
zag hij door het wijd openvallen harer jurk een groot deel van haar bloote lichaam.
't Duurde slechts één oogenblik. Toen liep hij, verlegen met zijn figuur, weer door.
Maar hij trilde van onder tot boven, zijn knieën knikten en zijn handen waren
klam-bezweet. Er was geen enkele bepaalde gedachte in zijn brein. Alleen zag hij
steeds voor zich dat naakte vrouwen-lijf, zoo blank, zoo week en zoo welig....
Zijn sluimerende, laat-gewekte zinnelijkheid was plotseling in laaien gloed
uitgeslagen.
In de verte hoorde hij haar nog schateren.
Vanaf dien dag was er iets in Theo veranderd, hoewel daar uiterlijk niets van te
bespeuren viel. De herinnering, aan wat hij dat ééne moment gezien had, wilde hem
niet meer verlaten en bleef als een zoet mysterie voor hem uitlichten en lonken. 't
Leidde hem zelfs af onder het kantoorwerk en hij beging een paar flaters, waarvoor
hij een kleine berisping ontving. Hij meed er het straatje evenwel niet om. Integendeel:
hij had goed onthouden voor welk kroegje ze stond, en als hij er voorbij kwam,
vertraagde hij zijn pas en loerde scherp naar binnen of hij haar niet zag. Af en toe
zag hij haar ook inderdaad, maar nooit alleen. Den eenen keer stond zij met andere
vrouwen te praten, een andermaal bespeurde hij haar achter het hard-roode gordijntje
en sprak ze met iemand, dien hij niet zien kon. Voor het kroegje stil blijven staan,
dorst hij niet. Eens had hij zich heel ongelukkig gevoeld, toen zag hij haar met nog
een vrouw druk praten en lachen te midden van een troepje slampampers. Hij was
toen heel vlug doorgeloopen en had niet verder durven kijken. Zij scheen hem
heelemaal niet meet op te merken.
Middelerwijl werd zijn verlangen naar haar steeds grooter. Hij idealizeerde haar,
en haar niet kennende viel hem dit gemakkelijk genoeg. Hij meende iets in haar
oogen gezien te hebben, dat hem zacht en warm aandeed. Hij verbeeldde zich, dat
dit gevoel nu ‘liefde’ was, en in zooverre als aan elke zinnelijkheid een zekere
verliefdheid ten grondslag ligt, was dit ook zoo.
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Hij had ook meelijden met haar, want volgens hem behoorde zij in dat buurtje niet
thuis, ze was er veel te goed en te mooi voor - dat kon iedereen immers dadelijk zien.
Ze was er natuurlijk per ongeluk ingeraakt.... wie weet door wat voor een gemeene
streek; en nou zat ze daar en kon
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er niet meer uit, vastgehouden door schulden of zooiets, daar had hij weleens van
gelezen....
Zoo gingen eenige weken voorbij, zonder dat er iets bijzonders gebeurde. Maar
in Theo bleef het geestelijk procès voortwoekeren. Gelijk een vlam in het dorre web
van een onwelig sparrenbosch, vond de hartstocht, eenmaal in hem ontbrand, maar
al te gereedelijk voedsel in zijn ziekelijk teer gemoed; en zooals het weinige
harsachtige sap der sparren het vuur eer voedt dan stremt - zoo deed ook de weinige
levenslust, die in hem was, zijn hartstocht nog slechts te feller woeden. 't Duurde
dan ook niet lang of wat er aan bewusten of onbewusten moreelen weerstand in hem
aanwezig mocht zijn, verging in den verterenden gloed zijner hittige verlangens, en
hij zou tot alles in staat geweest zijn, ware 't niet dat zijn schuchtere natuur, zijn
aangeboren lafheid hem ervan teruggehouden had. Spreken deed hij er met niemand
over, doch zijn gedachten waren er voortdurend mee bezig. Onbereikbaar als zijn
ideaal voor hem scheen, voelde hij zich meestal diep-ongelukkig; maar tegelijkertijd
was de gebeurtenis op dien bewusten avond toch ook de grootste heerlijkheid in zijn
leven. In bed lag hij urenlang wakker, voor hij in slaap kon komen. Dan haalde hij
zich het meisje (ze kon niet veel ouder dan achttien zijn, veronderstelde hij) voor
den geest en werd niet moe aan haar te denken. Daarbij rekte hij zich krampachtig,
de vuisten gebald, in uiterst verlangen, en wentelde zacht-kreunend zich om en om
in het broei-warme bed. Dat waren zijn mooiste, maar ook zijn moeilijkste en
verdrietigste uren. Er volgde steeds een groote reactie op, waardoor hij tot de
donkerste en dompigste diepten van zijn ellendig bestaan afdaalde en innig verlangde
dood te zijn.
Hij ging er slecht uitzien en vermagerde zichtbaar. Toen zijn moeder dit opgevallen
was, gaf zij hem nu en dan een ei aan het ontbijt.
Langzamerhand kreeg de toestand een pathologisch karakter. Hij voelde zich
inderdaad ziek van verlangen. 't Werd een obsessie; en het einde zou misschien
geweest zijn, dat hij op een of anderen dag in wanhoop de kroeg zou zijn
binnengestapt, eenvoudig omdat hij moèst, niet anders kòn, uitgeput door het steeds
dringende verlangen en niet in staat er langer weerstand aan te bieden. Doch het
toeval maakte 't hem gemakkelijker.
Op een stillen, vroeg-donkeren avond in den nazomer door het straatje komend,
zag hij haar alleen aan de deur staan, bezig met een breikous of iets dergelijks. Zijn
hart begon te popelen, het bloed steeg hem naar het hoofd en hij trilde weer over zijn
geheele lichaam.
Dit was het geluk zei hij tot zichzelf. Nu moest hij 't grijpen. Nu of nooit. O, als
hij nu den moed maar had....
Langzaam kwam hij nader, de straat schuin overstekende, recht op haar toe. Zij
zag hem niet, of wilde hem niet zien. Een oogenblik was 't, of zijn moed hem begeven
en hij gewoon doorloopen zou. Maar één dier kleine onnaspeurbare oorzaken, die hoewel wij er zelf geen deel aan schijnen te hebben - dikwijls ons lot beslissen, deed
hem vlak voor haar stil staan. Hij zei niets. Toen keek zij op. Ze zagen elkaar recht
in de oogen, en 't was of zij hem allang kende zoo kalm en gewoon, zoo familiaar
was het knikje, dat ze hem gaf. Maar in haar blik lichtte toch tegelijkertijd iets even
van verwondering en achterdocht.
Haar knikje deed hem weldadig aan en hij knikte terug. Hij besefte, dat hij wat
zeggen moest: maar er was een groote verwarring in zijn hoofd en, hoewel hij lang
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van te voren en bij herhaling de woorden had vastgesteld, waarmee hij haar zou
aanspreken, wist hij zich daarvan nu niets meer te herinneren. Zijn bezinning liet
hem geheel in den steek, en 't was alleen onder den sterken drang der verlegenheid,
dat hij toch nog iets tot uiting bracht.
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‘Goeienavond’ - stamelde hij zacht, en in deze weinige woorden legde hij al de
teederheid van een twintig-jarige, die voor het eerst zijn liefde durft bekennen.
‘Zoo meneer’ - zei ze ook zacht, doch met een vrij plat accent.
Hij was haar zoo strak en onafgebroken blijven aankijken, dat ze de oogen
neersloeg, een verlegen lachje om den breeden zinnelijken mond. 't Viel evenwel
moeilijk uit te maken of deze houding aangeleerd of natuurlijk was.
Ze was nu gekleed in een donker-blauwen rok en een soort witte blouse van dunne
en soupele, flanelachtige stof, die kruislings dichtging over de borst en van voren in
een coeurtje openviel. Dit kleedingstuk scheen alleen van onderen door de rok
dichtgehouden te worden, zoodat 't bij elke beweging dreigde los te gaan en zij 't
telkens in moest stoppen. Overigens had ze niet veel kleeren aan, en de blouse was
zoo dun en zat zoo strak om haar lichaam, dat alleen de kleur daarvan verborgen
bleef. Ze was goed gebouwd, van middelmatige grootte en niet te dik. Ze had groote,
sprekende, zwart-omwimperde donkere oogen, een nogal breeden neus, een matblank
teint en glanzend zwart haar, dat in een dikke losse wrong was opgenomen.
Toen ze na een wijle haar blik weer opsloeg en bemerkte, dat hij haar nog altijd
zoo doordringend aankeek, plooide zich opnieuw een gemeene lach om haar mond.
‘Wou u 's kennis maken?’ - vroeg ze op dien overdreven femelenden toon, die bij
het beroep schijnt te hooren.
Hij knikte gretig, dankbaar dat zij zijn bedoeling zoo goed en zoo snel begreep en
't hem zoo gemakkelijk maakte.
‘Laan we dan naar binnen gaan’ - zei ze zakelijk.
Ze liet haar breikous zakken en met een diepen zucht ging zij voor. Hij volgde
met onzekere passen en in zijn gemoed streed een angstige beklemming met den
jubel om het wonderlijke onbekende, dat hij nu beleven ging. Zij duwde de binnendeur
van het portaaltje open en beiden traden ze het lokaal binnen.
Het licht was er nog niet op.
‘We zelle maar geen licht maken, hè?’ stelde ze voor, op een stoel neersmakkend
naast een der tafeltjes bij het raam.
‘Nee’ - zei hij gedwee.
Eigenlijk vond hij 't heel aangenaam, dat 't er zoo goed als donker was. Alleen van
de lantaarn boven de voordeur drong nog eenig licht tot hen door. Schuchter nam hij
naast haar plaats.
‘Nee hè’ - zei ze veel te luid, ‘jij hou zeker ook wel van het donker?.... Ik geloof
dat jij een stiekemmerd ben, hoor. Ik geloof dat jij d'r van hou de kat in het donker
te knijpen. Is 't niet, hè zeg?’
Meteen gaf ze hem een stevigen por in zijn lenden en lachte heel hard met een
laag, grof, bijna manlijk keelgeluid.
‘Moedèr!’ - gilde ze opeens.
Achter ging een deur open en een kort dik wijf in een soort nachtjak kwam
aangesloft.
‘Nou jòh, wat mag ik nou is van je drinken?’ - zei ze haar arm om zijn hals slaand.
't Werd hem vreemd te moede. Het liefst had hij zich in haar armen geworpen en
zich geheel aan haar overgegeven. Maar de aanwezigheid van die andere vrouw
weerhield hem. Toch voelde hij zich merkbaar verlicht, nu hij over zijn eersten angst
heen was.
‘Wat je wil’ - antwoordde hij ferm.
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‘Geef mijn dan maar een konjakkie’.
‘Eén konjakkie’ - herhaalde de dikke schommel, als om 't zich goed in te prenten.
Ze had iets bijzonder dommeligs over zich; haar adem snoof hoorbaar door haar
neus, zwaar en langzaam als bij menschen die dood-moe zijn, of pas uit den slaap
komen, en al haar bewegingen hadden het aarzelende en moeizame van een poppetje
met mechaniek, dat bijna afgeloopen is.
‘En uwé?’ - wendde ze zich tot hem.
Die vraag verraste hem. Daar had hij niet opgerekend.
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‘Een kop thee’ - zei hij na eenig weifelen’.
‘Een kop thee?’ - herhaalde ze weer, maar nu op een bijzonder smadelijken toon.
‘Thee...., dat hebben we niet op dit uur. Wie drinkt er nou thee?’
‘Geef me dan maar een glas bier’.
‘Eén glas bier’ - mompelde ze, zwaar ademend, en 't was of ze zoo, waar ze stond,
in slaap zou vallen. Maar ze scheen op het laatste moment nog juist de kracht te
vinden om naar het buffet te schuifelen en daar het bestelde te halen.
‘Ziezoo, en nou gaan we 's een beetje gezellig bij mekaar zitten, hè?’ - zei de ander,
opvallend levendig, en drong zich nog wat dichter tegen hem aan. ‘Ik heet Cato. En
hoe hiet jij?’
‘Theo’.
‘Theo?.... Moeder, hij hiet Theeeo!’ - gilde ze schaterlachend naar het buffet.
‘Theo.... En hoe verder?’
‘Rouwendael’.
‘Rouwendael..? Wat een vreemde naam. Zeg, zet je daarom soms altijd zoo'n
doodsbiddersgezicht, als je voorbij komp? Toe, lach is! Je zit net te kijken, als een
uil in doodsnood’.
Meteen gaf ze hem weer een kneep, in zijn dij ditmaal.
Hij sprong een heel eind van zijn stoel op.
‘Dat moet je niet doen’ - zei hij een weinig verstoord.
‘Waarom niet?’
‘Omdat ik.... Ik kan niet tegen kietelen’.
Ze schaterde 't uit.
‘Nee heusch’ - hield hij heel ernstig vol.
Ze schaterde nog harder.
Toen moest hij onwillekeurig ook even glimlachen om haar uitbundigheid.
‘Hij lacht, moe!’ - riep ze. ‘Kijk is, waarachtig, hij lacht!.... Kan jij niet tegen
kietelen?’ - vervolgde ze wat kalmer, maar nog vol innerlijke jool. ‘Ik zou bijna
zeggen: wat doe je dan hier?’
Hij wist niet, wat te antwoorden. Gelukkig kwam juist de oude aan met de dranken.
Hij wilde meteen betalen, maar tusschen twee heel-zware ademhalingen in zei ze:
‘Dat komp terech',’ en slofte weer terug naar het buffet, waar ze achter de deur
verdween.
‘Nou Théau, praust’ - hief ze haar glas op. ‘Op onze kennismaking, joh’.
Ze dronk het glas, op sjouwerswijze, in ééne teug uit en smakte na met haar tong.
‘Dat smaakt nou altijd even fijn’ - zei ze.
Hij had een bescheiden teugje genomen van het bier, dat hij niets lekker vond.
‘Kom, jòh’ - drong ze. ‘Je drink niet, nadat je praas heb. Sla is om, vooruit’.
‘Strakjes’ - zei hij, bedeesd glimlachend.
Ze scheen teleurgesteld.
‘Strakkies.... Strakkies.... Wat is dat nou voor onzin. Of lus-ie 't niet?.... Dan zal
ik je wel is een handje helpen’.
Voor hij antwoorden kon, had ze zijn glas al gegrepen en zonder verpoozen klokte
ze de inhoud voor de grootste helft naar binnen.
‘Hè’ - zuchtte ze - ‘dat is goed voor een mensch. Wil je wel gelooven, Theiau, dat
ik wel altijd zou kenne drinken? Gek, hè, maar ik heb nou letterlijk altijd dors'. Dat
zit bij ons in de familie.... Een familiekwaal’....
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Ze lachte weer met dat grove rauwe geluid, als van een man.
Hij zei niets, keek haar alleen even verwonderd, bijna angstig aan. Toen zij zag,
dat hij ernstig bleef, werd zij 't op eens ook:
‘'t Is waarachtig waar, hoor’ - hernam zij. ‘Geloof-ie me soms niet? 't Is beroerd
genoeg. Me vader heb zich een dillirium angezope. De vlam sloeg 'm z'n keel uit.
Hè, zoo eng. Maar ik kan d'r niks an doen. Nee, zeg nou zelf?’
Toen lachte ze opnieuw, maar zenuwachtig hoog nu met hysterische gilletjes, die
iets opzettelijks hadden. Hij kon niet uitmaken, of ze hem voor den gek hield of
waarheid sprak. Een gevoel van weemoed, welde in hem op.
Ze zaten een tijdlang zwijgend.
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‘Je ben niks gezellig’ - pruilde ze, zich tegen hem aanschurkend. ‘Ben je daarvoor
nou hier gekomme? Toe, vertel jij nou ook is wat. Wat doe je voor de kost?’
‘Ik?.... Ik ben op kantoor’.
‘Op kantoor? Daar verdien je zeker een hoop cente, hè? Zoo'n fijn meneertje’.
‘Niet zoo erg.’
‘Zeg, maak mijn wat wijs’ - elleboogde ze hem van zich af. ‘Nei, dat vin' ik nou
niks aardig van je. Dat zeg-ie d'r nou maar om, om mijn te belazeren. Nou maar, ik
weet wel beter. Al die kantaurheire verdiene zoo alle-jezus-veel cente’.
Ze deed opeens of ze boos was, schoof een eind van hem weg en kruiste haar
armen over elkaar.
‘Nei man’ - hernam ze - ‘je mot me niet tuk willen nemen. Of ben je soms gierig?
Nou maar, dan hou ik niks van je, hoor. Dan mot je bij mijn niet weize’.
‘'t Is heusch waar’ - zei hij, zich warm makend, kinderlijk oprecht. ‘Ik verdien
maar dertig gulden in de maand, en daar mag ik maar een daalder van voor mezelf
houwen’.
Nog half ongeloovig nam ze hem met een geringschattenden blik op.
‘En wat doe je daarmee?’
‘Waarmee?’
‘Met die daalder’.
‘Nou.... daar trem ik wel is van, als 't regent; of ik koop wel-is een boek of een
das, of ik ga is na de bioscoop of na het casino, en als ik wat extra's op me boterham
wil hebben, dan mot ik 't ook daarvan betalen’.
‘En de rest?’
‘Welke rest?’
‘Wel de rest van die dertig gulden’ - zei ze ongeduldig.
‘O, die mot ik afdragen’.
‘Afdragen? An wie?’
‘An me moeder’.
‘An je moeder? Heb-ie dan geen vader, die geld voor jullie verdient?’
‘Jawel, maar ik mot toch ook me kost betalen’.
‘Zoo’ - zei ze gerekt, als gaven zijn woorden haar veel te denken. ‘En heb-ie nou
nog wel wat over van je daaldertje?’ - spotte ze.
‘Jawel’.
‘Hoeveel?’
‘Niet zoo heel veel: éene gulden veertien’. Ik heb nog espres gespaard. Maar de
volgende week krijg ik weer’.
‘Moe!’ - gilde ze plotseling weer. ‘Moe!’ .... En toen de oude kwam aanwaggelen:
‘Waarom loop-ie toch altijd weg, mensch? Kom er toch bijzitten, dat is toch veel
gezelliger. Geef mijn nou maar is een glas bier en hem een konjakkie, want hij drinkt
't toch niet’.
‘Is dat werkelijk je moeder?’ - vroeg hij, toen ze weer even alleen waren.
Daar moest ze weer onbedaarlijk om lachen.
‘Moe!’ - gierde ze. ‘Hij vraagt, of je werkelijk me moeder ben!.... Welnee, malle
sjors, dat kan je toch ommers zoo wel zien. Maar 't is daarom toch alevel een best
mensch, hoor. Is 't niewaar, moe?’
‘As jij 't zeg, zal 't wel zoo wezen’ - lodderde de matrone, terwijl ze hen bediende.
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Daarna zaten ze weer alleen. Hij was nu wat dichter naar haar toegeschoven. Hij
had haar hand genomen en hield die vast in haar schoot. Zijn rechterarm had hij
behoedzaam om haar schouders gelegd en hij voelde de warm-weeke ronding van
haar lichaam door het dunne blousje. Een hevige zinneprikkeling sloeg door hem
heen, en terwijl zij zich weer den inhoud der beide glazen toe-eigende, voortdurend
praatte en een fel-roode kleur kreeg, werd hij hoe langer hoe stoutmoediger. Zijn
arm sloot zich al vaster om haar schouders en zijn tastende hand had nu haar arm
verlaten en streelde zacht, heel zacht over dat zoolang begeerde zoete mysterie: haar
lillende borst.
Haar blousje ging na eenigen tijd los; maar zij scheen 't niet te bemerken, verzuimde
althans 't weer in te stoppen.
Toen hij tegen elven het kroegje verliet, was hij nagenoeg al zijn zakgeld kwijt. Zijn
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hoofd gloeide, en de gedachten en herinneringen warrelden er wild dooreen. Maar
hij voelde zich hoog-heerlijk en moedig gaan door den nacht. Een nieuwe wereld
was voor hem opengegaan; ja, 't scheen hem of hij eerst vanaf dezen avond was
begonnen te leven.
Zijn vader, die er 's morgens altijd weer vroeg uit moest, was al naar bed, toen hij
thuis kwam. Maar zijn moeder zat nog op hem te wachten.
‘Wat heb je een kleur’ - zei ze.
‘Ja. 't Is laat geworden op kantoor. Er was zooveel te doen. Ik heb hard geloopen’.
't Was zijn eerste leugen tegen haar.
't Viel haar op, dat hij dit niet op zijn gewonen, triestigen, maar op een levendiger
toon zei. Ze was er blij om, en in die blijdschap en in haar mooi moederlijk vertrouwen
dacht zij niet aan bedrog.
De geheele verdere week ging Theo niet meer naar het kroegje, want hij had geen
geld. Bovendien dorst hij niet elken avond zoo laat thuis te komen, uit angst dat zijn
vader of zijn moeder dan achterdocht krijgen zou. Ook Cato bleef die dagen
onzichtbaar voor hem, hoe scherp hij ook naar haar uitkeek.
Onderwijl telde hij met nauw-bedwongen ongeduld de dagen af, die hem nog
scheidden van den eerste der volgende maand, waarop hem zijn salaris werd
uitbetaald. Dan zou hij weer geld hebben!
Dien dag, vanaf den morgen, klopte zijn hart onstuimig en onophoudelijk stelde
hij zich voor, hoe 't zijn zou met haar in het hoekje bij het raam. Zijn zinnen waren
hevig geprikkeld, en dit maakte hem onverschillig voor alle andere indrukken,
verhoogde zijn moed. In plaats van schuchterder keek hij brutaler het leven in. 't
Leek wel, of er iets diep in hem los geweekt en opengegaan was, zoo voelde hij zich
verruimd en versterkt. 't Kon hem ook weinig schelen nu, of ze aan de deur zou staan.
Als hij haar niet zag, zou hij eenvoudig naar binnen stappen. Wat kon hem
gebeuren?....
Een enkele maal viel 't hem in, dat wat hij deed, slecht en gemeen was. Maar wat
hem nog restte van zijn slappe moraliteit, was bij lange na niet bij machte den
wildstuwenden stroom van zijn hartstocht te stremmen, en de gedachte, dat hij zich
op verboden terrein waagde, waar allerlei avontuur hem wachtte - een uiterst onklare
gedachte, waarbij hij alle contact met de realiteit verloor - bezorgde hem slechts een
licht en aangenaam gevoel van duizeling in zijn overspannen brein. 't Was als een
tuimeling in de bodemlooze en duistere diepten der ontzinning. Maar zoozeer had
hij genoeg van zijn vroegere duffe leven, en zoozeer beheerschte zijn passie hem
geheel, dat die tuimeling hem zalig aandeed en hij er zich met wellust aan overgaf.
Cato stond niet aan de deur dien avond. Zonder een oogenblik te aarzelen stapte
hij haastig naar binnen. Ze zat aan één der tafeltjes te breien. Verder was er niemand.
Ze keek op, en knikte hem glimlachend toe. Daarna gingen ze weer in het zelfde
hoekje zitten, ze bestelden weer wat bij de dikke soezerige schommel en zij dronk
't op. Hij was nu dadelijk veel vrijmoediger en zoende haar in haar hals. Zij liet 't
kalm, bijna ongevoelig toe; maar hij werd hoe langer hoe onrustiger.
Na een poos fluisterde hij haar wat in het oor. Met een zachten glimlach keek ze
hem door haar oogwimpers aan, zwijgend, als overlegde ze en talmde ze opzettelijk
om hem nog meer te prikkelen.
Toen vroeg hij 't nog eens, dringender.
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‘Je hebt geen geld’ - zei ze, en in haar stem mengden zich weemoed en minachting.
‘Zonder geld krijg-ie niks gedaan, hier niet en nergens niet. Zoo is de wereld nou
eenmaal’.
Hij zuchtte.
‘Toe’.... fleemde hij.
‘Nee, zanik nou maar niet. Jij net zoo min als een ander. Daar kenne we niet an
beginne’.
Dien avond bleef hij niet lang. Er kwamen
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al spoedig nog andere bezoekers, die Cato allen goed kenden en waarmee zij zich
bemoeien moest. Ze liep van het eene tafeltje naar het andere en liet Theo tenslotte
geheel aan zijn lot over.
Hij betaalde en ging heen.
Aan een groote wanhoop ten prooi wandelde hij langzaam in gepeins verzonken
naar huis. Al zijn vurige verwachtingen en wilde vizioenen waren door haar weinige
woorden als zeepbellen weggeblazen en uiteengespat; en daar stond hij nu weer als
het zwakke armzalige kantoorklerkje in de nuchtere meedoogenlooze wereld. Maar
zijn verlangen, zijn hartstocht, eenmaal zoo hevig in hem gewekt, liet zich maar niet
opeens weer doven, en verkeerde zich in een felle verbittering tegen de geheele
wereld en zijn eigen lot. Waarom was hij maar een verachtelijk kantoorbediendetje
op een traktement van dertig gulden in de maand en stikten anderen in hun geld?
Waarom mocht hij al tevreden zijn, als hij geen honger en gebrek leed en konden
anderen doen en laten wat ze wouen? O, maar hij was niet tevreden! Had hij niet
evengoed recht op een beter bestaan? Was dit een leven: altijd en altijd maar weer
van huis naar kantoor en van kantoor naar huis te trekken, als een sleperspaard van
zijn werk naar den stal? Beter geen leven dan zoo één!
Hij was plotseling stil blijven staan op een eenzame en donkere plek van de straat.
Zijn kaken klemden zich op elkaar, zijn handen knepen krampachtig tot vuisten, zijn
geheele lichaam strekte zich, en ook daar binnen in hem was 't of zich iets spande.
‘Geld!’ - perste hij, als gesmoord, tusschen zijn tanden door naar buiten.
Toen liep hij weer verder.
Maar zijn gemoed was nu wel voor goed en geheel ontstoken door den onvrede,
den onlust; en wat hijzelf voor bevrijding, voor kracht en energie hield, was in
werkelijkheid niets dan een soort ontlating, een totale overgave aan het kwaad. Zoo
meent een zwaar-zieke dikwijls kort voor den dood een beterschap te bespeuren als
het lichaam den strijd tegen de slopende kwaal geheel heeft opgegeven.
‘Rouwendael!’
‘Ja meneer’.
Hij liet zich van zijn kantoorkruk glijden en ging naar het voor-kantoor, vanwaar
de gebiedende stem geroepen had.
Zijn chef reikte hem een groot, zwaarverzegeld couvert over. ‘Breng dezen brief
dadelijk even naar het postkantoor. Aanteekenen. Aangegeven waarde vierduizend
gulden. 't Staat erop’.
‘Jawel meneer’.
Dergelijke boodschappen had hij al meer verricht. Hij stond als zeer betrouwbaar
bekend.
Hij trok zijn overjas aan en met den brief in zijn binnenzak ging hij het kantoor
uit. 't Was half twee in den middag.
Vanaf het eerste oogenblik - toen hem den brief overhandigd werd - had hij
geweten, dat hij 't nu doen zou. 't Was of een inwendige stem 't hem gebood.
Op straat gekomen zette hij er dadelijk een steviger pas in. Het postkantoor liep
hij voorbij zonder een seconde te aarzelen of hij er binnen zou gaan, en vastberaden
sloeg hij de richting naar het kroegje in. Maar gaandeweg werd zijn pas àl gejaagder,
en weldra holde hij bijna voort in een nerveuze haast, als zaten zijn achtervolgers
hem al op de hielen. Inderdaad echter belette hij zich op deze wijze instinctmatig tot
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bezinning te komen. Dat was zijn groote angst; hij wílde niet tot bezinning komen.
Want, gelijk op een zwoelen, te zwoelen zomerdag een vale donderkop nauw'
zichtbaar opdoemt aan de kim van den blauw-stralenden hemel - zoo somberde vaag
achter in zijn bewustzijn en hing er als een stille maar vervaarlijke dreiging het besef
van wat er na deze misdaad, deze krankzinnige uitviering van zijn hartstocht volgen
zou. Maar hij wilde 't niet weten, hij wilde 't niet zien! Nu reeds leefde hij als in een
hittigen roes, en vóor alles
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wilde hij dien roes uitleven tot op den bodem en zoo wild mogelijk, ten koste van
wat ook ....O, als hij erin op kon gaan! Zóo hevig te leven, al was 't dan maar voor
kort, dat je eraan stierf! Geen kille, maar een te heete omhelzing van den dood, zoodat
je er door verschroeide! Dat leek hem een demonische zaligheid en verre verkieselijk
boven een lang en saai leven. Nu had hij geld! Nu zou hij er dan toch eindelijk ook
eens op los kunnen leven, al was 't dan misschien maar voor een paar uren. Nu geen
genotbedervende gedachten aan wat erna komen zou. O, erin te kunnen blijven!
In een afgelegen urinoir scheurde hij het couvert open, haalde er eenige
bankbiljetten van honderd en twee honderd gulden uit en voort ging 't weer.
Met een kleur van opwinding stormde hij het kroegje binnen.
‘Zau Theiau?’ - zei ze verwonderd hem op dit ongewone uur te zien. Ze scheen
niet in een al te best humeur.
Hij groette half buiten adem nog door het snelle loopen. Meteen liet hij zich naast
haar op een stoel vallen en boog zich fluisterend tot haar over.
‘Ach nei’ - zei ze geïrriteerd - ‘laten we daar nou maar niet meer over beginnen.
Je weet er alles van’.
‘Ja maar ik hèb geld’ - zei hij en liet een der bankbiljetten zien.
‘Hoe kom jij daaran?’
‘Da's mijn zaak. Je ziet da'k 't heb’.
Er was plotseling een schrik in haar oogen.
‘Daar kom-ie niet eerlijk an’ - zei ze, een eind van hem wegschuivend. ‘Nei hoor,
daar mot ik niks van hebben. Ik heb de smaur an al wat pelisie is’.
Hij fleemde. Hij huilde bijna. Hij wilde haar met geweld naar zich toetrekken.
Tevergeefs. Ze rukte zich los, en bleef halsstarrig.
‘Eerst zeggen, hoe je d'r an komp’ - hield zij vol.
Toen bekende hij alles.
‘'t Is mooi’ - smaalde ze. ‘'t Is mooi. Stelen!’
Ze nam hem eenige seconden lang zwijgend op met een vreemden starren blik.
Toen besefte hij, dat zij ongenaakbaar zou blijven en hij niets meer van haar te
wachten had. Integendeel voelde hij nu eer een zekere vijandigheid in haar. Een
grenzelooze wanhoop sloeg, al zijn gedachten vertroebelend en verlammend, neer
in zijn gemoed, als een kille grauwe nevel en scheen hem te zullen verstikken.
Onwillekeurig bracht hij de hand aan zijn keel, als kon hij zoo de benauwenis
wegnemen. Het angstzweet brak hem uit. Weg, gedoofd, was zijn roes en niets bleef
er over dan de troostelooze verkoolde ruïne van zijn nog kortgeleden zoo hoog
oplaaiende illusies.... Maar dit was nog het ergste niet. Want boven dezen
dooden-akker zijner zinnelijke begeerten, zweefde in donkere dreigingen - en nu wel
zeer dichtbij en reëel - de vergelding van dat ontzettende: zijn misdaad, de diefstal.
In zijn machteloosheid keek hij haar om hulp smeekend aan.
Doch zij bleef onverbiddelijk.
‘Ik zou nou maar weggaan, Theiau’ - zei ze hard. ‘Ik wil met die heele vuile rommel
niks te maken hebben. Merci. Als de pelisie d'r achter komp en je hier opsnort, krijgen
wij de schuld; dan hebben wij 't natuurlijk weer gedaan. Dat kenne we’.
Als versuft bleef hij onbeweeglijk voor zich neerstaren.
Toen viel ze opeens bits uit:
‘Toe, ga je nou haast? Anders roep ik moeder, hoor. En dan zal je nog 's wat anders
hooren’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Toen stond hij op, langzaam en gedwee, en nu was hij in houding en bewegingen
weer geheel het bedeesde slappe jongetje van vroeger.
Hij vertrok zonder te groeten en zonder te weten waarheen.
Buiten, in het klare daglicht werd hij zich zijn toestand een weinig bewust. Maar
hij voelde zich als in een droom: zoo vreemd en onwezenlijk, als was hij zichzelve
niet.
Werktuigelijk liep hij voort, zonder een
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bepaald doel. Instinctmatig echter richtten zijn schreden zich naar de havenwijken
aan den ‘overkant’: daar was 't minder druk en kende hem niemand.
Geleidelijk kwam hij meer en meer tot bezinning. Hij kon weer nadenken over al
hetgeen in hem omgegaan was de laatste uren; en dit deed zich nu aan hem voor als
een korte, eigenlijk nog niet geopende kermis, waar een enkele maar verwoestende
windvlaag overheen gestreken was: zoo jammerlijk en nietig lag alle schijntooi en
heel het wrakke bouwsel van zijn verhitte verbeelding door elkaar.
Nu en dan werd hij in zijn gepeinzen hevig opgeschrikt: als een politie-agent
naderde of iemand hard liep. Dan dacht hij, dat 't hem gold en kromp zijn hart samen
van angst.
Zoo dwaalde hij den ganschen middag over de kaden, langs de ladende en lossende
schepen, en zijn gemoed was vol en zwaar van al de ellende, den angst en de
bitterheid, die zijn rustelooze gedachten vergaarden. Hoe gelukkig schenen hem nu
al die werkende menschen, bij hem vergeleken.
Op het uur, dat hij anders naar huis ging, kwam het beeld voor oogen van zijn
moeder, die hem nu te vergeefs met het eten wachtte. Tot een brok kropte het
meelijden en zelfbeklag zich op in zijn keel.
Hij had zich al onophoudelijk afgevraagd, wat hij doen zou, wat het beste was.
Naar huis of naar kantoor terug gaan, dorst hij niet. Allerlei andere romantische
voornemens - zooals: passage nemen naar Amerika, zich verstoppen in het ruim van
een op-vertrek-liggende-boot - doorwoelden zijn brein. Doch hij kwam tot niets. Hij
voelde zich te laf en te slap, uitgeput als hij was door het langdurige loopen en al de
emoties.
De avond viel en met het toenemen van de duisternis groeide zijn angst. O, het
moment dat hij een zware hand op zijn schouder zou voelen en omkijkend in het
barsche gezicht van een politie-agent zou zien! Overdag kon hij 't tenminste nog aan
zien komen, maar nu in het donker zou 't hem verrassen. Die schrik kon zijn dood
zijn, gelijk een te hevige electrische schok; en hoewel de dood niets afschuwelijks
voor hem had, hij er integendeel naar verlangde, beefde hij van angst bij de gedachte
aan dien schok. Dan weer stelde hij zich voor dat hij eindelijk gegrepen - gegrepen!
- werd na een lange wilde jacht door de stad, een heele horde hollende en roepende
agenten achter hem aan. Hij zag hen duidelijk voor zich, al die agenten met hun
dreigend-blikkerende helmen, en meer en meer werden ze voor hem de
verpersoonlijking der meedoogenlooze vergelding, die hem wachtte. Zoo volgde het
eene angst-vizioen op het andere; en daarbij kwam de nijpende gedachte, dat hij den
ganschen langen, kouden en donkeren nacht hierbuiten zou moeten doorbrengen.
Toen leidde het toeval hem in de buurt van een eenzamen politie-post. Er brandde
licht binnen en 't scheen hem daar warm en veilig. Eens moest 't toch gebeuren, zei
hij tot zichzelf. Was 't dan maar niet beter nu dadelijk vrijwillig te gaan, dan dien
vreeslijken schrik af te wachten, en misschien onder een toeloop van volk opgebracht
te worden?
Hij vermande zich; en toen hij het lichte en propere wachtlokaal binnenstapte, had
hij een vaag gevoel van dankbaarheid en verlichting, omdat hij zich had overgegeven
aan zijn lot en het ergste nu geleden scheen.
Dien avond stond er in de krant onder ‘Laatste Berichten’:
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‘De kantoorbediende T.R. heeft zich ten nadeele der firma P. hier ter stede met
vierduizend gulden uit de voeten gemaakt. Men vermoedt, dat hij naar het buitenland
vertrokken is’.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Vincent van Gogh, Brieven aan zijn broeder, uitgegeven en toegelicht
door zijn schoonzuster J. van Gogh-Bonger, 3 dln, Amsterdam, Mij. voor
Goede en Goedkoope Lectuur, 1914.
Wanneer ik mij, na vol-aandachtige lectuur van deze drie zware deelen, neerzet om
er iets over te gaan schrijven - iéts, een weinig, een paar bladzijden maar, tot
eerbiedige aankondiging - verdringen zich de herinneringen en gedachten in mijn
hoofd zoo onstuimig, ja bijna benauwend, dat ik mij allereerst gedrongen voel de
grenspalen uit te zetten van.... eigenlijk het eenige wat ik gerechtigd ben te geven:
mijn persoonlijke indrukken van den m e n s c h Vincent van Gogh uit zijn Brieven.
Over zijn werk heb ik niets te zeggen hier. Ik mag er nog zooveel van houden, mij
nog zoo zeer verbeelden het te begrijpen, ermee te sympathiseeren zelfs, wat zou
mijn liefhebbend leekenwoord kunnen beduiden naast zoo felle, vurige daden in
schitter-snel tempo verricht, door een man die was het diametraal tegenovergestelde
van een leek of amateur in zijn kunst - Cornelis Veth heeft het hier onlangs met
scherpe juistheid opgemerkt. Over de persoonlijkheid dus alleen wil ik spreken, over
den mensch die een schilder was en een kunstenaar, naar ons moderne begrip van
dat woord zóó sterk, zóó intens, ja zoo gewéldig, dat zijn naam ons tot een zinnebeeld
geworden is en dat wij zeggen mogen: in dezen kwam het moderne kunstenaarswezen
tot een uiterste, een exces. Hoe zou zulk een persoonlijkheid mij niet ten diepste
interesseeren? Welnu, vóór mij liggen drie dikke boeken vol brieven van hem,
kostbare documenten voor de kennis van zijn leven en zijn karakter. Ik heb ze zoo
juist ten einde gelezen.
Hoezeer in het algemeen gekant tegen het uitgeven der intieme correspondentie
van of betreffende kunstenaars, die immers in hun werk gegeven hebben wat zij van
zichzelven wilden geven, en met wier innigste levensbizonderheden geen vreemde
iets te maken heeft - correspondentie dikwijls waarvan de openbaarmaking enkel
dienen kan tot bevrediging eener minderwaardige nieuwsgierigheid - voor déze
publicatie verklaar ik mij gewonnen. Het zou bitter zonde geweest zijn zulk een
verzameling brieven aan de openbaarheid te onttrekken.*) Niet - behoef ik het te
zeggen - om hun litteraire waarde. Die is er soms wel, maar ontbreekt toch in den
regel. Vincent was volstrekt geen geboren briefschrijver, hij uitte zich moeilijk met
het woord, hij was te haastig en te slordig, herhaalde zich bijna onophoudelijk zonder
zich te verbeteren, zijn fransch en zijn hollandsch zijn al even slecht, hij brabbelde
vaak maar wat neer. Niet dus omdat zij op eenigerlei wijze tot de litteratuur zouden
behooren, verdienden deze brieven de publicatie, maar om sommige eenvoudige,
maar prachtige waarheden die zij bevatten en vooral: om de edele persoonlijkheid
van hun schrijver zoowel als van hun ontvanger. Zóó gezien, worden deze deelen
zelfs tot een heerlijk monument. Misschien bestonden en bestaan er nóg wel vele
broeder-vriendschappen zoo sterk en hecht als die van Vincent en Theo van Gogh.
Maar in de geschiedenis bekend zijn er zeker niet vele dergelijke verhoudingen. En
*) Eenige schifting had misschien wel gewenscht kunnen lijken. Maar zou men dan de uitgeefster
weer niet verdacht hebben met bijbedoelingen bizonderheden achter te houden?
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hoe weldoend en vertroostend werkt de kennismaking er mee. Ik zou dit gevoel niet
met preciese woorden te verklaren weten, maar zeker is dat ik er diep-in van genoten
heb. Dat Vincent in zijn broer
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Theo een vriend gehad heeft, zoo begrijpend, zoo innig en trouw, zoo nooit versagend
in opofferende dienstvaardigheid, is mij een heerlijke gedachte - en niet om den
lijdenden Vincent alleen, maar om de lijdende menschheid. Dat zulke gevoelens
mógelijk zijn maakt het leven de moeite waard.
Doch niet alléén om hun waarde als monument van innige broederliefde juich ik bij uitzondering - de publicatie dézer kunstenaarsbrieven toe. Oók omdat met deze
drie boeken eens en vooral - zij het volkomen ongewild! - de verdediging gegeven
is van het moderne kunstenaarswezen in zijn ethische beteekenis. Hoe dit wezen
door eigen hartstocht gelouterd kan zijn en dan hoog, hoog uitreiken boven de moreele
eischen der brave burgers, wordt er zonneklaar in aangetoond. Men zegge toch niet
dat zulk een verdediging onnoodig is tegenwoordig. Ook nog ná Vincent van Goghs
leven, tot op den huidigen dag nog, is het vooroordeel der menigte tegen kunstenaars
als menschen groot. Zij worden bewonderd in hun werk, toegejuicht, belauwerd,
maar als personen afgekeurd of verdacht, gemeden, vaak gescholden. Ik heb het
hooren getuigen, door lieden algemeen bekend om hun intellect, hun beschaving,
hun ‘moreel hoog-staan’, dat deze of gene, nu ja, een gróót artiest was, maar overigens
toch ook niet veel deugde! Een enkele bromt daarbij wel eens iets over een anderen
maatstaf die aangelegd zou mogen worden. Maar dat, evenals gewone menschen hun
kleine fouten door lieve en gemakkelijke deugden goed maken, de ongewonen hun
misschien grootere gebreken door enorme kracht, moed en geduld vereischende
werkzaamheden en kwaliteiten ten eenenmale vergeten doen - het wordt ook nú nog
door bijna niemand volkomen begrepen en erkend.
Vincent van Gogh was een groot en sterk man met brandenden hartstocht, met
den fellen wil zich uit te leven, d.i. al de krachten die in hem waren, tot hun recht te
brengen, hij was zonder twijfel wat de massa een egoïst noemt, hij leefde voor zichzelf
en zijn kunst, hij exploiteerde zijn geliefden broer, hij verwachtte, ja eischte van de
menschen die beweerden van hem te houden, dat zij hem zouden helpen in zijn
hartstochtelijk streven naar eigen volmaking als kunstenaar - maar dat streven, was
het dan ook niet heerlijk en groot, lang niet alleen voor hemzelf, maar voor duizenden
die er genot, troost, begrip, geluk door gevonden hebben, dat streven was het niet
g o e d in den hoogsten zin? En daarbij, hoe was hij zelf op zijn beurt bereid elkeen,
ook den wildvreemde, te helpen waar hij kon, hoe vol oneindig mededoogen en
zachtheid voor alle ongelukkigen, voor kunstenaars (zelfs als hij hun werk niet
bewonderen kon), voor vrouwen, rampzalig en verworpen door de menigte als hij
zelf. Hoe vol menschenliefde was hij, en dat niet van de welbekende z.g. christelijke
soort die wat weldoet en vooral niet omziet, maar van de vurige, heelemaal niet
welbekende, die zich hartstochtelijk geeft. Een vromer, trouwer, diep-religieuser ziel
dan de zijne is bijkans ondenkbaar. En daarbij, hoe bescheiden, nooit farizeïsch zich
verheffend ook op wat hij toch geweten moet hebben zijn diepe deugd te zijn, hoe
groot in het leed. Souffrir sans se plaindre, hij kón het, maar beschuldigde zich
niettemin telkens, het nooit genoég te kunnen leeren.
Voor het martelaarschap had hij eigenlijk geen aanleg. Actief beminnen en
bewonderen: de wereld, de natuur, de menschen, de kunst - nooit zich ópofferen
wilde hij. Een diep zelfrespect hield hem daarvan terug. Dat hij toch als martelaar
voor zijn kunst gestorven schijnt - het lag waarachtig niet aan hem, niets liever had
hij gedaan dan er voor leven, lang en met volle kracht, er voor blijven leven en lijden.
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Bizonder moeilijk is het natuurlijk uit de ontzaglijke hoeveelheid uitingen in deze
drie deelen opgetast, de meest treffende citaten te kiezen tot staving van mijn
beweringen. Het beste lijkt mij nog, niét een aantal brokstukjes,
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maar een enkele der 652 brieven gehéél, of althans grootendeels, hier over te nemen,
een der meest typeerende dan natuurlijk. Ik kies daarvoor No. 590, de laatste uit Arles
geschreven, kort voor Van Gogh's vertrek naar het gesticht te St. Rémy. (De feiten
van Vincents leven ben ik zoo vrij als bekend te onderstellen; men weet dat hij te
Arles met ziekte-aanvallen van epileptischen aard getroffen was). Deze brief is te
vinden in het derde deel op blz. 310.
‘Mon cher Theo, Ta bonne lettre m'a fait du bien aujourd'hui, ma foi - va pour St.
Remy alors. Mais je te le dis encore une fois, si réflexion faite et le médecin consulté,
il serait peut-être soit nécessaire, soit simplement utile et sage de s'engager,
considérons cela avec le même oeil que le reste et sans parti pris contre. Voilà tout!
Car éloigne de toi l'idée de sacrifice là-dedans. Je l'écrivais encore l'autre jour à la
soeur, que toute ma vie durant ou presque au moins, j'ai cherché autre chose qu'une
carrière de martyr, pour laquelle je ne suis pas de taille. (Vincent schreef in Frankrijk
altijd in het fransch, bewijs voor zijn overal innig meeleven met hetgeen hem omgaf;
het woord ‘s'engager’ duidt op zijn plan zich te doen inlijven bij het
vreemdelingenlegioen in het fransche leger, daar hij als schilder geen materieel succes
had en hoogst ongaarne zijn broer nog langer tot last bleef. H.R.).
‘Si je trouve de la contrariété ou en cause, ma foi, j'en reste stupéfait. Certes je
respecterais, volontiers j'admirerais des martyrs etc., mais tu dois savoir que par
exemple dans Bouvard et Pécuchet, tout simplement il y a quelqu'autre chose qui
s'adopte davantage à nos petites existences.
‘Enfin je fais ma malle et probablement aussitôt qu'il le pourra, M. Salles (een
protestantsch geestelijke te Arles, H.R.) ira avec moi là-bas.
‘Ah, ce que tu dis de Puvis et de Delacroix, c'est bigrement vrai, ceux-là ont bien
démontré ce que pouvait être la peinture, mais ne confondons pas les choses alors
qu'il y a des distances immenses. Or moi comme peintre je ne signifierai jamais rien
d'important, je le sens absolument. Supposant tout changé, la caractère, l'éducation,
les circonstances, alors aurait pu exister ceci ou cela. Mais nous sommes trop positifs
pour confondre. Je regrette quelquefois de ne pas simplement avoir gardé la palette
hollandaise des tons gris, (Vincent was, te Parijs levende, min of meer meegesleept
door de fransche impressionisten. H.R.) et d'avoir brossé sans insister des paysages
à Montmartre. Aussi j'y songe de recommencer à dessiner davantage à la plume de
roseau, ce qui ainsi les vues de Montmajour de l'année passée est moins cher et me
distrait tout autant. Aujourd'hui j'ai fabriqué un de ces dessins, qui est devenu très
noir et assez mélancolique pour du printemps, mais enfin quoiqu'il m'arrive et dans
quelles circonstances je me trouverai, c'est là une chose qui peut me rester longtemps
comme occupation, et en quelque sorte pourrait devenir un gagne-pain même.
‘Enfin à toi comme à moi en somme, qu'est-ce que ça nou fait d'avoir un peu plus
ou un peu moins de contrariété?
‘Certes, toi tu t'es e n g a g é bien plus tôt que moi, si nous en venons là, chez les
Goupil (de kunsthandel Goupil, tegenwoordig Boussod Valadon & Cie, H.R.) où en
somme tu as passé de bien mauvais quarts d'heures souvent assez, desquelles on ne
t'a pas toujours remercié. Et justement tu l'as fait avec zèle et dévouement, parceque
alors notre père était avec la grande famille d'alors un peu aux abois et qu'il était
nécessaire pour faire marcher le tout, que tu t'y jetas tout à fait - j'ai avec beaucoup
d'émotion encore pensé à toutes ces vieilles choses pendant ma maladie.
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‘Et enfin, le principal c'est de se sentir bien unis, et cela n'est pas encore dérangé.
‘J'ai une certaine espérance, qu'avec ce qu'en somme je sais de mon art, il arrivera
un temps où je produirai encore, quoique dans l'asile. A quoi me servirait une vie
plus
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factice d'artiste à Paris, de laquelle en somme je ne serais dupe qu'à demi, et pour
laquelle je manque conséquemment d'entrain primitif, indispensable pour me lancer?
Physiquement c'est épatant comme je me porte bien, mais cela n'est pas tant que
ça suffisant pour se baser là-dessus pour aller croire qu'il en soit de même
mentalement.
Je voudrais volontiers, une fois un peu connu là-bas, essayer de me faire infirmier
peu à peu, enfin travailler à n'importe quoi et reprendre de l'occupation - la première
venue.
J'aurais terriblement besoin du père Pangloss, lorsqu'il va naturellement m'arriver
de redevenir amoureux. L'alcool et le tabac ont enfin cela de bon ou de mauvais c'est un peu relatif cela - que ce sont des anti-aphrodisiaques faudrait il nommer cela
je crois. Pas toujours méprisables dans l'exercice des beaux-arts. Enfin là sera l'épreuve
où il faudra ne pas oublier de blaguer tout à fait. Car la vertu et la sobriété, je ne le
crains que trop, me mènerait encore dans ces parages-là, ou d'habitude je perds très
vite complètement la boussole, et où cette fois-ci je dois essayer d'avoir moins de
passion et plus de bonhomie.
Le possible passionel pour moi est bien pas grand chose, alors que pourtant
demeure, j'ose croire, la puissance de se sentir attaché aux êtres humains avec lesquels
on vivra. Comment va le père Tanguy - il faut bien lui dire le bonjour pour moi.
J'entends dire dans les journaux qu'il y a des choses bien au Salon. Ecoute - ne te
fais pas impressioniste tout à fait exclusif, enfin s'il y a du bon dans quelque chose
ne le perdons pas de vue. Certes, la couleur est en progrès j u s t e m e n t p a r les
impressionistes, même lorsqu'ils s'égarent, mais Delacroix a été déjà plus complet
qu'eux. Et bigre, Millet qui n'en a guère de couleur, quelle oeuvre que la sienne!
La folie est salutaire pour cela, qu'on devient peut-être moins exclusif.
Je ne regrette pas d'avoir voulu savoir cette question des théories de couleur un
peu techniquement.
On n'est comme artiste qu'un anneau dans une chaîne, et qu'on trouve ou qu'on ne
trouve pas, de cela on peut se consoler.
J'ai entendu parler d'un intérieur tout vert avec une femme verte au Salon, dont on
disait du bien, ainsi que d'un portrait de Mathey et d'un autre de Besnard ‘La Sirène’.
On disait aussi qu'il y a quelque chose d'extraordinaire d'un nommé Zorn, mais on
ne disait pas quoi, et qu'il y avait un Carolus Duran, ‘Triomphe de Bacchus’ mauvais.
Pourtant sa Dame au gant du Luxembourg je trouve ça toujours si bien; enfin il y a
de ces choses peu sérieuses, que j'aime beaucoup, aussi un livre comme Bel-Ami.
Et l'oeuvre de Carolus est comme ça un peu. Notre époque a pourtant été comme ça
et tout le temps de Badinguet*) aussi. Et si un peintre fait comme il voit, cela reste
toujours quelqu'un.
Ah, peindre des figures comme Claude Monet peint les paysages! Voilà ce qui
reste malgré tout à faire et avant qu'on ne voie à la rigueur dans les impressionistes
que Monet seul.
Car enfin en figures Delacroix, Millet, plusieurs sculpteurs ont fait autrement
mieux que les impressionistes et même J. Breton. Enfin, mon cher frère, soyons juste,
et je te le dis en me retirant: Songeons là ou nous nous faisons trop vieux pour nous
ranger dans les jeunes, à ce que nous avons aimé dans le temps Millet, Breton, Israëls,
Whistter, Delacroix, Leys.
*) Spotnaam voor Napoleon III.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Et suis en bien sur, que moi je suis convaincu assez que je ne verrai pas un avenir
au delà de ça, ou d'ailleurs en désire.
Maintenant la société est comme elle est, nous ne pouvons naturellement pas
désirer qu'elle s'adopte juste à nos besoins personnels. Enfin, cependant tout en
trouvant fort, fort bien d'aller à St. Rémy, cependant des gens comme moi, cela serait
réellement plus juste de les fourrer dans la légion.
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Nous n'y pouvons rien, mais plus que probable là on me refuserait, au moins ici où
mon aventure est trop connue et surtout exagérée. Je dis ça très, très sérieusement,
physiquement je me porte mieux que depuis des années et des années, et je pourrais
faire le service. Réfléchissons donc encore à ça, tout en allant à St. Remy. Je te serre
bien la main, ainsi qu'à ta femme, t.à.t. Vincent.
Er volgt dan nog een lang post-scriptum, maar uit het tot hiertoe gegevene zal den
aandachtigen en gevoeligen lezer duidelijk genoeg zijn geworden, met wat voor geest
hij hier te doen heeft. Een ruimte van appréciatie voor anderen als hier gevonden en
een zoo groote bescheidenheid, waar het eigen werk en persoon geldt, zijn wel zeer
zeldzaam in deze tijden. En wat in Vincent altijd bizonder treft, het is zijn sereene
deemoed, het geduldig aanvaarden van zijn lot, bij toch zóó sterk temperament, zóó
heftige begeerte naar werken, scheppen, altijd meer en altijd beter. Melancholische
berusting en brandende levens- en scheppenslust zijn in dezen wonderen man tot een
bijkans ongelooflijke eenheid geworden. Hij heeft het rijke leven lief en kan het
missen tevens, gelijk hij ook, ofschoon van amoureus temperament, maar een enkele
vrouw hartstochtelijk heeft lief gehad en zich nooit blijvend verbonden. Het is waar,
de herinnering aan die eene groote teleurstelling bleef altijd knagen en wroeten, des
te verwonderlijker zijn objectieve, en zoo juiste en ruime kijk op de liefde, de vrouwen
en het huwelijk. Hoe blij is hij - het staat in iederen brief van omstreeks dien tijd als zijn broer een vrouw gevonden heeft, en wat een ware en mooie dingen zegt hij
dan over het getrouwde leven. Doch ook al vroeger, al in den Haag in 1882 (29 jaar
oud dus) vinden wij b.v. het volgende (bf 266): ‘Neen, neen, er is wel een verflensen
en weer uitspruiten in de liefde als in de heele natuur, doch niet een sterven geheel
en al. Wel is er eb en vloed, doch de zee blijft de zee. En in de liefde 't zij voor een
vrouw, 't zij voor de kunst b.v., tijden van uitputting en machteloosheid, doch niet
een blijvend désenchantement. Ik beschouw liefde, even als vriendschap, niet alleen
als een gevoel maar vooral als een actie, en juist als het een werkend zijn is, en een
inspanning, zoo heeft het een revers van afmatting en machteloosheid’. En in brief
269 dit paradoxaal geestige, toch zoo gevoelige: ‘En (wil) u zeggen het mij recht
hartelijk verheugt dat gij omtrent uw zieke goede berichten zenden kondt. Des te
beter. Er zijn veel liefdes in één liefde - en 't is weer iets heel anders als de vrouw
gezond wordt - en dat is ook iets heerlijks. Het doorgaan en volhouden is het
voornaamste, wie variatie wil moet trouw blijven. En wie veel vrouwen wil zien
moet bij een en dezelfde zich bepalen’.
Heel eenvoudig, maar heel precies zegt hij soms ook, wat het eigenlijke is van een
kunstenaarstemperament, hoe ontstaat het droomerig-zelfgenoegzame van een artiest,
hoe dat bekoort, vervult en troost. Er was een tijd dat Theo moeilijkheden had met
zijn patroons en Vincent hem aanried zijn betrekking op te zeggen en ook te gaan
schilderen - de aanleg was er blijkbaar -, hij schrijft dan o.a. in brief 333: ‘Niet dat
ge uw zorgen niet moogt hebben, ja wel 't gaat van zelf niet, maar het moet zijn een
voelen: ik doe wat mij 't eenvoudigste schijnt - al wat niet eenvoudig is ga ik weg
doen; ik wil de stad niet meer, ik wil naar buiten, ik wil geen kantoor meer, ik wil
schilderen. Ziedaar. Dat dan evenwel behandelen als een affaire, al is het dieper, ja
oneindig diep, maar de gedachten met beslissing er op richten. Nu in de toekomst u
en mij zien als schilders; komt er beroerdheid, zijn er bezwaren, t o c h h e t z i e n
- u w e i g e n w e r k a l z i e n . Een brok natuur aankijken, denken: d a t wil i k
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schilderen. Persoonlijk u overgeven aan dat idee fixe: schilder worden. In eens worden
de lui, zelfs Uw beste vrienden, als vreemden min of meer. Gij zijt ergens anders in,
juist. In eens dan
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voelen: bliksem ik droom, ik ben op een verkeerden weg, waar is mijn atelier, waar
is mijn penseel? Gedachten als deze als men ze voelt, zijn zeer diep; men zegt daar
natuurlijkerwijs niets of weinig van, 't zou een vergissing zijn er over raad te vragen,
zou niet meer licht U geven. Nu de kunsthandel brengt mede zekere préjugés die ik
het mogelijk acht U nog aankleven, bepaaldelijk dingen van dat het schilderen een
gaaf is - nu ja een gaaf maar niet zoo als ze 't doen voorkomen, men moet zijn handen
uitsteken en het n e m e n , dat nemen is iets moeilijks, niet wachten tot het vanzelf
zich openbaart.
Er is wel iets, maar 't is volstrekt niet zooals ze 't doen voorkomen. Al doende leert
men, schilderende wordt men schilder. Wil men schilder worden, heeft men lust,
voelt men wat gij voelt, dan kan men, maar dit kunnen gaat gepaard met moeite,
zorgen, teleurstellingen, tijden van melancholie, van onmacht en dat alles, zoo denk
ik er over. Ik vond dat zoo'n sufferij, dat ik even een krabbeltje moest maken om er
niet meer aan te denken, neem me niet kwalijk, ik zal daar maar niets meer over
zeggen, 't is de moeite niet waard.
Tegenover de wereld zouden we met zóó veel goeden moed, zoo veel energie, zoo
veel leukheid het moeten opnemen, niet zwaar tillen, hoor; al hadden we serieuse
zorgen, iets vroolijks hebben als de Zweden, van wie ge verteldet, als de ouden van
Barbizon. Het groot, flink breed opvatten, niet twijfelen, suffen, of van ons stuk te
brengen zijn. In dat plan zou ik me thuis voelen, in een ander plan altijd veel, veel
minder thuis’.
Vincent van Gogh had vrienden die veel van hem hielden; toch was hij moeilijk
in den omgang en heeft men hem dan ook vaak alléén gelaten. Zelf was hij een zeer
trouw vriend en hechtte hij ook niet veel beteekenis aan kleine oneenigheden. ‘Als
van weerskanten verlangen bestaat om vriendschappelijk te zijn, wordt men, ook al
heeft men eens oneenigheid, zoo licht niet geërgerd aan elkaar, of al wordt men dat,
men maakt het weer op’, schrijft hij in 1882 aan Theo (bf 266). Hoe kon hij verlangen
naar zijn broer, hoe vriendschappelijk schreef hij zelfs aan hem persoonlijk onbekende
kunstenaars, hoe ging zijn hart naar de menschen uit. Het wegblijven van succes, na
toch zoo gloeiend-fellen en volhardend langen arbeid, heeft hem nimmer wrokkig
gemaakt. Hij vond dat ten slotte in de natuur der dingen te liggen, hij kon er zelfs
mee schertsen, want ja, deze gemartelde schertste veel en graag. ‘Ik hoop’, schrijft
hij van den Haag uit aan zijn broer, ‘ge mij eens flink schrijven zult over Les Cent
chefs-d'oeuvre, 't moet goed zijn zoo iets gezien te hebben. En als men er bij denkt
- indertijd waren er eenige personen die in de publieke opinie zoo tamelijk suspect
waren wat hun karakter, intenties en genie betrof, personen van wie men de meest
absurde dingen vertelde, Millet, Corot, Daubigny, enz., die men aanzag ± zooals de
veldwachter een losloopenden ruigen hond of een vagebond zonder paspoort aanziet,
en de tijd gaat daarover heen en ziedaar “les cent chefs-d'oeuvre”, en als cent niet
genoeg is, dan innombrable. Laat staan wat er van de veldwachters wordt. Er blijft
weinig over van hen, behalve voor de curiositeit sommige proces-verbalen. Toch
vind ik het een drama blijft, de geschiedenis der groote mannen - zij 't ook ze niet
alleen met veldwachters te doen hadden in hun leven - daar meestal ze er toch zelf
niet bij zijn meer als hun werk publiek erkend wordt en in hun leven zij langen tijd
onder een zekeren druk waren vanwege de oppositie en moeilijkheid om door 't leven
te worstelen.’
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Een drama blijft het, ja. Dien indruk zal ook wel ieder krijgen, die deze drie
boekdeelen doorleest. Ze zijn wat dik, men moet er veel tijd voor hebben, en wie
heeft er nog tijd tegenwoordig! Maar zij die er toe komen, zullen op innige wijze
kennismaken met het zeer ontroerend levensdrama van een groot en nobel mensch.
H.R.
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Jan Poortenaar.
Bij Kleykamp in den Haag heeft men in December etsen van Jan Poortenaar kunnen
zien. Wie de zaal binnenkwam, werd geboeid door dit krachtig-persoonlijke,
fantastische werk. Men erkende hier onmiddellijk iemand, die, met een tegelijk sterk
en fijn gevoel voor de schoonheid der natuur, groote technische bekwaamheid heeft;
iemand met een gansch eigene vrije techniek. Een wijze van uiten, die niet aan banden
te leggen valt, maar geheel gedreven wordt door, alleen gehoorzaamt aan de sterke
ontroering uit de natuur.

GATEWAY ST. BARTHOLOMEW. THE GREAT.

Poortenaar's kunst is groot en breed. Hij geeft het massale van gebouwen, bruggen
en monumenten uit groote steden: het nauwomslotene, de mysterieuse duisternis van
poorten en gangen, met de verrassing van een lichten doorkijk. Van grillige, de zee
ingrijpende rotsgevaarten geeft hij het ontzag inboezemende. In zijn landschappen
legt hij dramatische kracht; zijn breede boomkruinen, zijn hooge populieren hebben
vaak iets spookachtigs, en in zijn luchten vechten zon en wind een strijd met de
wolken. De maan glanst rustig en mysterieus achter het donker van massieve bruggen
en hooge kerken.
De gevaarten van bouw- of natuurwerk zijn door hem aanschouwd als
zwaarbonkige tegenstellingen tot hun omgeving. Door deze tegenstellingen te zien,
te zoeken, of te vinden, toont Poortenaar zich een romanticus. Hij bekijkt de dingen
van een standplaats, op een moment, onder eene belichting, waardoor het eenvoudigste
onderwerp de grootschheid krijgt der romantiek. En hij bewaart daarbij een strengen
eenvoud en soliditeit, zoodat hij nooit tot overdrijving komt, maar altijd de natuur
getrouw blijft. Het romantische ligt in zijn oog voor fantastische silhouetlijnen; het
komt voort uit de heftigheid van den indruk, welken de natuur hem geeft; een
hevigheid, tengevolge waarvan hij zich nooit met het onbelangrijke bezighoudt.
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Hierdoor komt hij ook nooit tot nuchtere nabootsing, maar wordt alles bij hem
opgestuwd op de vaart van zijn temperament.
De expressieve kracht in Poortenaars werk wordt niet weinig verhoogd door zijn
gevoel voor compositie. Er is altijd evenwicht in. Hij weet zijn zwaartepunt goed te
kiezen, zet de lijn van een silhouet prachtig op zijn plaat en weet die lijn groot en
rustig te houden. Een klein motief weet hij, door de wijze, waarop hij het aanwendt,
indrukwekkend te maken. Uit dit al komt
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WATERLOO BRIDGE.

voort, dat hij zijn teekening steeds goed afsnijdt.
Zijne tinten zijn fijn. Zijn kleur is warmbruin. Zijn lijn krachtig, vast, breed, sober;
nu eens grillig, dan behoedzaam, dan weder wild, al naar het karakter van het moment
dat hem beheerscht. Zijn techniek is buigzaam.
In Engeland, waar Jan Poortenaar woont*), is hij reeds een goede bekende. Zijn
werk heeft er veel succes. Te Londen werd ook schilderwerk van hem geëxposeerd
en T h e S t u d i o reproduceerde bij een artikel over hem, drie van zijn etsen.
Alvorens hier nader over zijn arbeid te spreken, mag ik den sympathieken jongen
kunstenaar zelf aan het woord laten.
‘In 1886 werd ik te Amsterdam geboren. Ik had, zooals dat gebruikelijk is, al vroeg
pleizier in teekenen, maar liep eerst de openbare Handelsschool af. Onderwijl kwam
ik in kennis met mijn eenigen directen leermeester, Piet van Wijngaerdt. Woensdagen Zaterdag-middagen, Zondagen en vacanties werden, een of twee jaar lang, gebruikt
om thuis stilleven en buitenlandschap te schilderen. Na de Handelsschool kwam de
loting, en na de loting het in-dienst-gaan, en zoo bleef ik maar voorloopig “bij de
kunst”. Kwiek ging het, ook met de financiën niet; maar de koninklijke subsidie was
een goeie “stimulans” Willem Maris was met mijn werk ingenomen; hij was toen
lid van de commissie, die de subsidies rondzegent. Ik was dus eenige jaren
pensionnaire der Koningin en exposeerde op St. Lucas en in Arti. (Nu ook op de
Grafische Vereeniging, en uitgenoodigd door “Kunstliefde” te Utrecht.)

*) Voor het oogenblik ‘dient’ hij zijn vaderland.
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DE KUST VAN CORNWALL.

Wat het etsen aangaat, dat had me altijd aangetrokken Als jongen kreeg ik begrip
er van (d.w.z. noe het ging) uit een oud teekenboekje, en begon toen maar zelf allerlei
te probeeren En zoo kwam ik ten slotte tot vrij veel etsen Technische raadgevingen
heb ik daarbij nooit gehad. Academies zijn me vreemd.
Indirect? ja, dat is niet zoo gauw te zeggen; indirect had ik vele leermeesters!
Natuurlijk Rembrandt en niet minder pleizier had ik in Seghers, en andere oude
Hollanders. En wat het schilderen aangaat; je kijkt, als je pas begint, naar alles wat
je ziet; en dat is veel; en van allerlei, oud en nieuw, zonder ergens een “speciale
studie” van te maken. Ook later in Engeland heb ik vrij veel gezien, maar ik zou zelf
van vroegeren of lateren invloed niet weten te vertellen.
Vroeger werkte ik voornamelijk in en om Amsterdam, schilderde en etste portretten,
stilleven en stadsonderwerpen, vooral met figuren. Landschap geleidelijk minder.
Nu zit ik de laatste jaren meer in Engeland en woon sinds 't voorjaar definitief in
Londen.
Dat deed me veel motieven aan de hand, ook Cornwall, Newcastle on Tyne, etc.
Daar komt bij, dat ze er meer voor zwart en wit voelen dan in Holland. Ik heb 't land
aan de etsen, die “men” in Holland koopt, en me daar al eens meer over uitgelaten.
Een ets is n.l. mijns inziens iets aparts; 't is een e t s en niet een potlood- of
krijtteekening, gemaakt volgens 't ets-procédé, met de naald op koper in plaats van
krijt op papier. Het is in wézen onderscheiden en op enkele Hollanders na, maken
ze daar allemaal tamme dingen. Ik geloof, dat daar de wansmaak van reproductie-etsen
een boel schuld aan heeft; een ets, die er uitziet als 'n schilderij
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- en nu verlangt men dat óók van een origineele ets. Je zoudt met evenveel recht van
'n aquarel kunnen verlangen, dat die er als 'n litho uitzag, dunkt me.
Ik druk hier ook zelf veel van m'n etsen. Dat is een voornaam ding, en het is 't
werk van veel Hollandsche etsers dan ook aan te zien, dat zij niet weten wat drukken
is; niet weten dat er van hun eigen platen veel meer te maken is. Hoe men het drukken
voor iets mechanisch' kan aanzien, is me voor een ets een raadsel, en het is ook niet
waar, dat de etsen van Rembrandt maar nuchter “schoongeveegd” zouden zijn, zooals
door de z.g. kunstkenners wordt beweerd. Dat mechanische drukken en mechanische
bijten van een plaat stamt uit den tijd, dat de ets tevens het middel der boek-illustratie
was, maar gaat niet op bij een individueele kunstuiting.
't Lijkt me ook een essentieel verschil van een ets met 'n ander grafisch ding,
gravure, houtsnee, litho, dat die allen in de manier van afdrukken geen
bewegingsvrijheid geven. Dáár is het drukken iets mechanisch', bij de ets wordt 't
door onkundigen (veel schilders!) als knoeien, lapmiddel-techniek aangezien, dat de
afdruk niet maar zoo schoon uit de pan komt. Ik heb dat tenminste menigmaal
gehoord’.
Dat Poortenaar er zooveel gewicht aan hecht, zelf de etsen af te drukken; dat hij
er aan werkt t o t h e t l a a t s t e t o e , bewijst zijn behoefte om ze steeds meer de
impressie, de stemming der natuur nabij te brengen, hetgeen verklaard wordt door
zijn f i j n e n s t e r k v o e l e n v a n d e n a t u u r . Zijn vizie is steeds geheel één
met zijn werkwijze. Ook hierdoor maken zijn etsen zoo'n diepen indruk. Men
beschouwt ze niet kalm, maar met innerlijk juichen. Dit heeft zijn werk met dat van
Bauer gemeen, hoewel het van gansch anderen aard is. Doet niet Bauer ons de wijding
in het bidden van den Mahommedaan, die in de Moskee geknield ligt, geheel
meevoelen?
Poortenaar's vatbaarheid voor natuur-indrukken doet hem naar alle kanten grijpen;
hij zit niet vast aan een onderwerp. Hoe Londen met zijn monumentale lijnen, hem
heeft aangegrepen, zien we uit menige prachtige ets. Een der belangrijkste is zeker
die van de Blackfriars Bridge.
Bij stormweer, onder donderzwarte wolken, laat hij deze zwaar gebouwde steenen
brug gigantesk afsteken tegen het licht in de lucht; zwarte kraaien komen in wilde
vaart aangejaagd. De donkere inkijken onder de bogen doen als diepe spelonken,
waar de breede rivier voor ligt uitgespreid. De ets is uit de laagte genomen. De blik
van den toeschouwer strijkt vlak over het woelige opwaaiende water, waar het licht
over heen giet. De etser laat de brug zien in volle grootschheid van den bouw. In een
fantastische lijn strekt zij zich over de etsplaat uit, donker, met de op gelijken afstand
zich herhalende ronde uitbouwing boven de pijlers. De stemming, die was over het
belichte stroomende water en in de woest bewegende lucht, het grootsche effect, dat
hier het silhouet van de brug maakte, dat is het wat Poortenaar uitdrukte.
Beschouwen we nu een andere ets, een gansch ander moment, dan zien we hoe
ook daarvan het karakter tot in alle details is doorgevoerd, en we merken op, hoe
Poortenaar steeds d i e oogenblikken uitbeeldt, waar a l l e s s a m e n w e r k t om een
zekere gewaarwording te geven.
Hier zijn werklieden bezig een viaduct te bouwen, en we vinden er al de nare
drukte, het lawaai, het beestig sjouwen der bezweete werklui; het rollen van de karren,
heel dien rommel van planken, palen en hijmachines. Had Poortenaar nu deze
bedrijvigheid gegeven bij egaal grijze lucht, dan zou de indruk minder hevig geweest
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zijn. Maar hem trof dit moment juist bij het volle zonlicht, terwijl hij stond onder
het viaduct, met de zware schaduw op den grond, zoodat sterke licht- en
schaduwvlakken den indruk van onrust nog versterken.
Een andere gewaarwording van beweging,
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met een gansch ander, aan het onderwerp eigen karakter, geeft de ets van de
Westminster-abdij. Het is er in den vroegen winter. Vóór het beeldhouwwerk van
de abdij dwarrelen de sneeuwvlokken, bengelen de laatste blaren aan de dunne takken,
en op het natte asfalt glimmert de weerspiegeling van de haastige voorbijgangers.
Hier is de roezigheid van de wereldstad als iets dat weldadig aandoet. De behagelijke
stemming van weelde, van rijk gekleede voorbijgangers, het zachte schuiven van
auto's over asfalt. En daarover valt zacht de sneeuw en hangen fijn en luchtig de
enkele blâren. En achter dit alles, àls een achtergrond, even teer, staat de groote abdij,
hier niet als een zwaar lichaam, met een grootsche silhouetlijn, maar in het karakter
van het geheel, als een groot brok fijn beeldhouwwerk.
Elders weer vinden we een indruk van grilligheid. Een gezicht op de
Westminster-brug. Een schets veeleer, weer met een eigen karakter. Op den voorgrond
is het leeg, er staat slechts een man, bezig den neergelaten bol van een electrische
lamp te reinigen, maar aan den horizon is een wemeling van bussen en auto's,
waartusschen zeer typisch het steigerende bronzen paard van een standbeeld Bijna
als één lijn, dun en vlot getrokken, grillig in haar karakter, is heel dit silhouet gegeven

BLACKFRIAR BRIDGE.

In een park teekent Poortenaar op dezelfde wijze, maar breeder, losser van lijn,
grillige silhouetten van boomtakken tegen
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de lucht. Ook geeft hij van hier onder fantastisch licht-en-donker, een vegenden
stormwind door het bosschage. En dan laat hij daar even een boom omhoog komen,
die juist zóó en juist daar op die plaats iets beteekent. Elders bereikt hij eenzelfde
effect met een lantaarnpaal of een figuur, of een slagschaduw, of in zijn nachtgezichten
met een lichtje, zooals b.v. in een zeer mooi etsje van een boog van de Waterloobrug,
waar, bij de donkere brug en het donkere water, de twee lichten bijzondere stemming
geven.
Poortenaar voelt zich tot de nachteffecten aangetrokken, wanneer, grootsch en
geheimzinnig, de bouwwerken tegen de maanlucht staan. Hij teekent den zachten
maanglans over de sneeuw aan de kaden met de donkere brug verderop. Blank en
stil laat hij haar verrijzen boven een enkele groep boomen, eenvoudig van lijn, staande
in een vlak land, onder een strakken, lichten hemel.
Doch de mooiste herinnering behield ik ervan bij zijn Roomsch Katholieke
Kathedraal, waar, achter den hoogen smallen toren, door grauwe nachtdampen, vaag
de maan heen breekt. De straat is er verlaten van een doodsche verlatenheid, en twee
lantaarnlichten staan nietig, als een glimwormpje in een woud, aan den voet van het
bonkigzwarte kerklichaam.
Een grootsch moment heeft Poortenaar boven een kanaal gezien, in een wijde,
kale vlakte. En den indruk, dien hij daarvan kreeg, heeft hij spontaan en wild als
uitgeschreeuwd in deze ets. Heel uit de hoogte giet het licht neer over het breede
watervlak, over een uitstekenden pier en een kleine landstrook aan den horizon. Een
rij boomen staat er klein, in de verte. Verder geeft de ets niets dan een groot, wijd
lichtvlak, uitlaaiend licht, vreugdeschallend in de lucht, blinkend op het water. Met
bijna niets is dit alles gezegd. Maar welk een geweldige werking is er in de lucht en
welk een ontzettende verlatenheid ligt er over die vlakke strook land, waar het zonlicht
mee dolt. Het gure van het getij voelt men er in.
A.O.

Tentoonstelling grafische kunst.
De tentoonstelling der Vereeniging tot bevordering van Grafische kunst, dezen winter
gehouden, had weer geheel andere verdiensten dan de vorige. Zij gaf ditmaal niet
zoozeer een overzicht van het werk der leden - voor het meerendeel vroeger werk als wel juist dat wat deze den laatsten tijd hadden gemaakt, terwijl daarnaast
geëxposeerd waren eenige schoone voortbrengselen uit wat vroeger tijd, van
kunstenaars wier arbeid helaas een afgesloten geheel is - Jan Holswilder en Pieter
Dupont. Hunne werken waren niet het eenige van retrospectieven aard - etsen van
Jozef Israëls, litho's van Rochussen ook had men bijeengebracht - maar toch wel het
merkwaardigste.
Welk een treffend onderscheid overigens tusschen de beelden, door deze twee
namen, hier meer door het toeval dan door iets anders bijeengebracht! Holswilder
de geestige caricaturist, in wien een echt Hollandsch schilder leefde, en een schilder
van breede geste, impressionist als geen ander in het hier zoo schaars beoefende vak
van spotprent-teekenaar. Dupont de strenge, zich bijna met fanatisme rekenschap
gevende, de man van de lijn, de strakke, de straf-verantwoorde. Bij alle onderscheid
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een overeenkomst: beiden zich met volle liefde en entrain gevende aan de grafische
kunst die zij beoefenden; de één de echte steenteekenaar, zich volkomen bewust van
de eischen en mogelijkheden van het materiaal, de éénige waarachtige steenteekenaar
in een tijd van verval der lithografie; de ander met de burijn graveerend of in zuivere
lijnen etsend in een tijd, toen de ets meer en meer als een ietwat prutserig en knoeierig
spel werd beoefend.
Naar ik meen, is een schoon plan van de vereeniging, om van de tentoonstelling
ditmaal een overzicht te maken van wat de grafische kunst voor en in het b o e k
beteekent, door de tijdsomstandigheden uitgesteld. Voor zoover men oordeelen kan
zou zulk een
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tentoonstelling (indien vooral hier te lande de stof werd vergaard) ietwat weemoedig
moeten stemmen: de vrije grafische kunst blijft de heerschende. De enorme
ontwikkeling der reproductie-technieken heeft de zuivere grafiek als middel tot
boekversiering tot een luxe-artikel gemaakt, er is geen vraag meer naar, noch bij
uitgever, nog bij publiek. En ook de kunstenaars onderwerpen zich - en niet alleen
in noodzakelijke gevallen! - aan de met verleidelijke hulpvaardigheid lokkende
mechanische reproductie.
Maar het is niet mogelijk daarop nu dieper in te gaan. In het markante houtsneewerk
van Jessurun de Mesquita herleeft de oude onvervalschte houtsnee, (waarbij werkelijk
in het hout gesneden, niet gestoken wordt) met al zijn strafheid en soberheid, en
voldoet aan de verlangens naar het monumentale die wij alom waarnemen. Dat zij
geen gevoeligheid uitsluit, bewijzen vooral de expressieve vogels en het fijne reetje,
door dezen kunstenaar gesneden. Hier, waar de expressie vooral in de contour is
neergelegd en naar actie niet is gestreefd, voldoet dit werk beter dan in de naaktfiguur.
Op het oogenblik, zich biedend als vrije kunst, is het werk nog wat ontdaan van
bestaansrecht.
In haar tentoonspreiding van velerlei en veelbelovende strevingen zijn deze
tentoonstellingen telkens weer hoogst opmerkelijk.
C.V.

Steuntentoonstellingen.
Wij leven thans te midden van steuncomité's, steuntentoonstellingen, steun-avonden
enz. enz. en geregeld komen nieuwe circulaires binnen om bij te dragen voor
noodlijdenden, om wat af te staan voor exposities of verlotingen. Voor dit laatste
doel komen voornamelijk de broeders van 't penseel in aanmerking en, goedgeefsch
als zij zijn, gebeurt het niet zelden dat zij vier, vijf malen per jaar worden aangezocht
om voor een goed doel iets af te staan. Het spreekt van zelf dat zij dan ook niet gaarne
hun slechtste werk geven, dat hun eergevoel medebrengt zich niet met een
‘weggevertje’ van de zaak af te brengen; trouwens wie de in eind Februari geopende
tentoonstelling in den Haag gezien heeft, of zal gaan zien, dien zal het opvallen dat
de schilders zich in deze niet onbetuigd gelaten hebben, en dikwerf vrij wat royaler
voor den dag zijn gekomen dan particulieren die uit hunne collectie een kleinigheidje
zonden dat toch reeds lang naar de logeerkamer was verhuisd.
Deze ‘Nationale Tentoonstelling van kunstvoorwerpen ten bate van het koninklijke
nationale steuncomité 1914’ (gezegend zij deze ‘nationale’ lange naam) is echter,
terwijl ik dit schrijf, nog niet geopend, en ons alleen bekend door de
vóórtentoonstellingen van enkele groepen en het stevige affiche (ook hij kon zijn
hart ophalen aan den langen titel) van den heer C. Rol; zoodat wij dan ook thans
bepalen moeten tot een simpele aankondiging, tot eene opwekking er heen te gaan
en met een paar loten in den zak, verlokt door zooveel schoons, terug te keeren.
Op een tweetal andere steun-tentoonstellingen in den afgeloopen maand te
Amsterdam gehouden en ook reeds weer gesloten, wil ik thans in deze Kroniek even
terugkomen, omdat zij in menig opzicht merkwaardig waren en den aandacht
verdienen.
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Daar was dan allereerst de groote schilderijen-tentoonstelling in het Stedelijk
Museum, georganiseerd door een comité van kunstenaars uit de verschillende
kunstvereenigingen, en waarbij alle leden recht van inzending hadden buiten
jury-beoordeeling om. Het was dus een groote ‘onafhankelijke’; maar behoudens
enkele buitensporigheden, had die onafhankelijkheid zich alleen bepaald tot het
inzenden van tal van werken die niet uitmuntten boven het gemiddelde dat de
vereenigingsexposities ons doen zien.
Toch waren daar ook schilderijen, en weer niet weinigen (de geheele tentoonstelling
bevatte ruim zevenhonderd nummers), die aan deze tentoonstelling een extra-bekoring
gaven.
Zelden toch ziet men zoovele schilderijen
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van Bauer bijeen als thans in de voorzaal, en ook Breitner die men in den laatsten
tijd op de jaarlijksche Arti-expositie mist, kan men thans opnieuw waardeeren door
een zestal (zij het ook van vroegen datum) werken, die hem wel karakteriseeren,
zoowel stadsgezichten als figuurstudies.
Ook Dijsselhof's goudvisschen in de eerezaal, zijn zeekreeften en zijn snoek zijn,
zoo niet verrassingen, dan toch attracties om er een tocht naar Amsterdam en naar
het stedelijk museum voor over te hebben. Maar er is meer, en zonder nu in een
volledig tentoonstellingsoverzicht te vervallen, willen wij hier even aanstippen dat
onder de schilders weer de waarde van het stilleven erkend schijnt te worden.
Waar de zeventiend'eeuwsche schilderkunst ten deele uitmuntte door ‘het stilleven’
dat gelegenheid bood tot zorgvuldige stofuitdrukking, daar heeft een volgende periode
meer ‘het landschap’ en ‘het figuur’ tot onderwerp gekozen; in den laatsten tijd echter
keert de belangstelling voor het stilleven, voor de combinaties van kleur, voor de
weergave van materiaal terug. Men gaat ook weer hechten aan een gavere schildering
(niet te verwarren met peuterig en prutzerig), die voor stof-uitdrukking in een stilleven
vooral hare waarde heeft.
Ik zou in dit verband willen noemen de stillevens van Edmée Broers, mej. Canta's
‘Oud Boek’, van mevr. L. van Dam van Isselt, van Ferwarda, stillevens waarbij ik
dan enkele malen herinnerd werd aan het zoo gesoigneerde werk van Bogaerts.
Het specifieke Larensche interieur zooals Ko Doncker het in zijn schimmenspel
parodieerde, waarbij: ‘de moeder met het kind’ de attractie vormt, raakt zelfs bij de
Gooische schilders die hier exposeeren op den achtergrond en wijst er op dat hun
zoeken in andere richting gaat, die het ‘onderwerp’ tot een ondergeschikte plaats
doet worden.
Wij kunnen, waar buitendien deze tentoonstelling, bij het verschijnen van dit
nummer reeds gesloten is, geen uitvoeriger beschouwing geven; wij zouden het werk
van den een noemen, van den ander overslaan en bij de 740 inzendingen zou dit een
zeer bezwaarlijke taak worden. Wij willen echter besluiten met den raad deze
tentoonstellingen (er zullen meerdere volgen) door bezoek en aankoop zooveel
mogelijk te steunen, want de anders zoo goedgeefsche schilders, zij maken moeilijke
tijden door.
De andere tentoonstelling die ik hier even wilde herdenken en die door den heer
Otto van Tusschenbroek met een aardig billet werd aangekondigd, was die in den
huize Six, waar door tal van oudheden-minnaars een keur van schoons was
bijeengebracht. Het feit, alles in een ‘huis’ en niet in museumzalen te zien opgesteld,
verhoogde zeker de aantrekkelijkheid en deed menig voorwerp beter tot zijn recht
komen.
Uit verschillende tijden, verschillende kunstperioden waren hier meubelen,
aardewerk, glas, kant en wat niet al aanwezig; er was Egyptisch, Grieksch, Japansch,
Chineesch, oud-Hollandsch, Lodewijk XV en Empire.
En dan zien wij opnieuw, hoe de eigenlijke schoonheid van een ding, in welken
tijd ook ontstaan, zóó tot ons spreekt, dat onze logica er dikwijls voor moet wijken.
Vooral op kunstnijverheidsgebied zijn wij zoo gaarne geneigd het ‘hoe en waarom’,
het ‘zus en zoo’ te beredeneeren en komen wij dan voor een oud meubel, een oud
gebruiksvoorwerp, dan worden wij in het ‘hoe en waarom’ wel eens bedrogen,
beantwoordt het niet aan de door ons gestelde eischen; maar toch.... gaat er een
bekoring van uit die sterker is dan de leer. De schoonheid overwon, d i t is het dat
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oude gebruikskunst, waarvan in den huize Six zulke zeldzame specimina waren, zoo
aantrekkelijk maakt. Uit al die voorwerpen, hoe verschillend ze ook waren, uit welke
tijden ze ook dagteekenden, sprak het verlangen naar schoonheid van den maker, de
ziel van den mensch en niet alleen diens verstand.
R.W.P. Jr.
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NAAR ZILCKENS SCHILDERIJ ‘AVOND TE CAÏRO’.
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GEZICHT OP CAïRO.

In en om Caïro,
door Ph. Zilcken.
Wanneer November is gekomen en kille misten ons landschap omwazen, wanneer
onze bosschen hun tooi van rood en goud verloren hebben en zwaardrukkende grauwe
wolken door aanhoudende winden schuivend voortgejaagd worden, - dan komt soms
een sterk verlangen op naar licht en zonneschijn.
Het was ook door dit verlangen gedreven, dat ik mij niet lang geleden weer eens
te Marseille bevond. De Middellandsche Zee blonk parelmoerig blauw, badende in
zacht zilverlicht, waartegen onze groote boot van de Noord-Duitsche Lloyd zich
massaal en scherp afteekende als krachtig etswerk.

STRAAT IN MODERN CAïRO.

Om twaalf uur 's middags werden de zware trossen ingehaald. De groote stoomer
werd door eene sleepboot van wal getrokken en de machtige tweelingschroeven
zetten zich in beweging. Het weer was kalm. De zon scheen op eene rimpellooze
zee, terwijl in het azuur der lucht slechts enkele witte veertjes dreven. Door de
patrijspoorten zag men de laatste bergen van Provence, van de Var, in het zachte
zonlicht rose en goud tegen de grijzige tinten van den hemel verdwijnen.
Rustig verliepen de eerste twee dagen. Voorbij Sicilië werd de lucht echter feller
blauw en de witte kopjes vertoonden zich weldra in steeds grooter aantal tot aan den
horizont. De kapitein deed de ronde en daar het schip tamelijk begon te slingeren,
beval hij dikke slappe kabels langs de verschansingen te spannen om te beletten dat
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passagiers, die uitgleden of omvielen, armen of beenen zouden breken; de zee werd
‘levendig’ zooals hij zeide met een glimlach over zijn rose-grijs, behaard gelaat van
ouden zeerob.
De witte kopjes groeiden aan; de horizon inplaats van strak, was getand als eene
oude zaag; ook de golven werden ongelijker en onophoudelijk hooger, weldra zoo
breed en diep als duinvalleien.
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Het was een prachtig schouwspel ons machtige schip tusschen de bewegelijke
schuimende heuvels statig en rustig te zien neerglijden en dan weer kalm aan de
overzijde van de kleine dalen te zien verrijzen met zijn voorsteven hoog boven den
gezichtseinder. Strakhelder scheen de zon zoodat de zee lazuur blauw, diep blauw
was, en doorschijnend als kristal. De witte kopjes werden door den storm, al terwijl
zij zich vormden, als fijn stof weggeveegd en op dat moment ontstonden in dat
water-stof kleine regenboogjes, ‘walvisch-boogjes’, zooals de Italianen ze noemen;
af en toe sprongen ook dolfijnen, meestal twee te gelijk, hoog uit het water. Tegen
den avond nam het gehuil van den wind langs de kabels, masten en raas wat af. De
maan kwam op en bescheen met haar zilverig licht een steeds meer bedarende zee.
Toen wij den volgenden dag onder den wind naar Kreta voeren was de lucht stil en
de spiegelgladde melkblauwe oppervlakte werd slechts door enkele ‘voosjes’
gerimpeld; zoo was ook de zee toen wij voor Alexandrië aankwamen.

GRAVEN DER CHALîFEN.

Rechts van de haven stonden eenige dadelpalmen vlak langs het gelige strand van
de Lybische woestijn. Dit was het eenige typiesch Oostersche, dat wij zagen, want
het landschap, de haven en de stad verschilden in geen enkel opzicht van de omstreken
van Marseille, Genua of Algiers. Alleen een roode vlag met de halve maan in top
van het particulier yacht van den Chedîve toonde ons waar wij waren. Daar in onzen
tijd reizen niets anders is dan een geldkwestie, daar thans comfort snelheid en tijd
van aankomst bijna altijd mathematisch verzekerd zijn, liet onze boot dan ook stipt
op tijd in de haven zijn anker vallen, zoodat de passagiers in den eerstvolgenden
sneltrein naar Caïro plaats konden nemen. Tijd te veel was er niet; vlugge a r a b â j e 's*)
bespannen met twee paarden vervoerden ons snel door de groote moderne zaken- en
plezierstad van Egypte.
Even moesten wij onze namen in het douanenkantoor opgeven en eene beleefde,
korte visitatie ondergaan - en wij sprongen in een wagon waarin ook al onze bagage
geladen werd, daar er nog slechts één minuut was voor het vertrek van den trein.
Gemoedelijk en Oostersch onverschillig werden wij door de Egyptische conducteurs
behandeld, die er geen aanmerking op maakten dat wij met onze koffers en valiezen
een geheele coupé bijna vulden, zoo dat toen te Tanta eene inlandsche vrouw met
twee kinderen binnenkwam er niet dan met veel moeite plaats voor dit drietal gemaakt
kon worden. Deze vrouw droeg om haar hoofd de sombere dofzwarte doek van het
land, en de kleine zwarte voile, door een koperen kokertje op het voorhoofd bevestigd.
Maar haar kinderen, o contradictie! waren precies gekleed als kleine kinderen van
*) De rationeele spelling der Arabische woorden heb ik te danken aan de groote welwillendheid
van Prof. Dr. Snouck Hurgronje.
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ons volk met ‘confectie’-schortjes, japonnetjes, schoenen en hoeden, naar de mode
van Parijs, Weenen, of Rome. Ik dacht aan de onaesthetische tegenstelling die b.v.
Zeeuwsche stadskinderen maken, wanneer zij met hunnen tijd mee gaan en op
Europeesche wijze gekleed zijn, terwijl de andere familieleden nog de
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fraaie oude volksdracht dragen. Zoo zag ik weer eens dat alles overal hetzelfde is
onder de zon en dat de alles vereffenende ‘beschaving’ overal het slechte en leelijke
invoert en het schoone en goede doet verdwijnen, iets dat ik meermalen reeds
constateerde, maar dat ik gedurende deze reis tot wanhopens toe zou ondervinden.
Na korte haltes te Tanta, Benhâ, Qaljoeb, stoomde onze sneltrein het ruime station
van Caïro binnen. Het was reeds donker geworden, en de tallooze electrische lampen,
die de stad verlichtten deden mij meer aan sommige ultra-moderne buurten van Parijs
denken dan aan de voormalige hoofdstad van het Chalifaat, een indruk die gedurende
de eerstvolgende dagen zich telkens zou herhalen. De omnibus van het hotel had ons
spoedig naar huis gebracht en weinige minuten later traden wij de vroolijke heldere
eetzalen binnen waar talrijke gitzwarte Berberijnsche negers in zuiver witte kaftans
met roode sjerp en de roode fez op, de aanzittenden met ongemeene zorgvuldigheid
en attentie bedienden. Het menu was natuurlijk volkomen gelijk aan dat van welk
restaurant ook in een onzer groote wereldsteden; niets verried het land waar wij
waren. Dit woord menu doet mij denken dat aan boord van onze d u i t s c h e boot
de spijskaarten versierd waren met reproducties naar Millet's Angelus en andere
beroemde Fransche kunstwerken! Ook bevond zich in mijn hotelkamer te Caïro eene
groote goede reproductie naar een Corot van het Louvre.
Onverwacht waren die prenten zeker op deze Zuiderbreedte, en zij waren wel een
bewijs van de ontzettende populariteit welke die groote meesters na hunnen dood
hebben verworven over de geheele wereld.
Na het diner maakten wij eene rondwandeling door de breede met hooge moderne
huizen-rijen begrensde straten en langs die welke naar het centrum van de stad leiden,
de Place de l'Opera en het Ezbékijje-Plein. Al deze buurten verschilden in niets van
de verlichte straten van Parijs of Londen. Alleen de negers en Arabieren die met
allerlei snuisterijen den toerist hinderlijk op de hielen volgden en enkele winkels,
voornamelijk die van cigaretten, waar, achter een kleurige toonbank Egyptenaren in
gekleede jas met de onontbeerlijke fez zitten, en de talrijke gidsen die zich aanbieden
om behulpzaam te zijn, toonden duidelijk aan, dat ik mij weer eens in Noord-Afrika
bevond.

GRAF VAN SULTAN BARQOEQ.

Den volgenden morgen vroeg toen ik mijn zonneblinden opengooide, was het één
verrukking: een lichte dunne ochtendnevel hing over de stad en de welriekende tuinen
die door het zachte rose-goudachtige licht beschenen werden; onder het zware groen
van groote oude boomen, sycomoren, acacia's en palmen, zag ik Oostersche
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tuinknechten blootvoets arbeiden, meest negers met witten tulband en zwarte qaftân.
Zij werkten rustig en gestadig in de tamelijk koele ochtend-temperatuur en hun doen
en laten in die sprookjesachtige tuinen van villa's en paleizen van Bey's en Pasja's
deden mij evenals de in den lommer der hooge boomen verborgen woningen zelve,
levendig denken aan
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sommige realistische verhalen der Duizend-en-een-Nacht. Hoog in de lucht, statig
en langzaam, beschreven enkele roofvogels groote cirkels bijna zonder hun vleugels
te bewegen, in prachtige ‘zweefvluchten.’
Ons hotel bevond zich te midden der nieuwsten buurten, de wijken Ismâ'îlijje,
Qasr ad-Dobara, Tewfîqijje, waar ook de consulaten en gezantschappen zijn.
De straten, breed aangelegd, beplant met P a u l o w n i a 's, toen in vollen bloei,
bestaan uit vijf- à zes-verdiepingen-hooge huizen-rijen, van Louis XVI-genre ‘Palace
Hotels’, tot meest moderne, tamelijk waanzinnige stijlverwarringen, van zuivere
Toskaansch tot ouderwetsch-Tweede Keizerrijk. Hier en daar vooral in Q a s r
a d -D o b a r a zijn verscholen onder oude sycomoren prachtige kleine paleizen in
zuiver Egyptischen trant gebouwd, grootendeels bedekt met klimrozen en
Bougainvillée's; een bekend juweeltje van dit soort is het gebouw der Fransche
Ambassade. Als echt Oostersche tegenstelling ziet men soms vlak naast zulk een
verfijnde woning, op een onbebouwd stuk grond eenige opgestapelde steenen
waarboven wat maïs-stroo als dak is neergelegd: de woning van eenige armoedige
inlanders die door niemand weggejaagd worden....
De groote levens-centra van Caïro zijn de S j â r i -K â m i l en de Place du Théatre
waar een ruiterstandbeeld van Soleimân-Pâsja staat; daar trekken ook de aandacht
de bekende Hotels Shepherd, Continental, Savoy.
Voor deze aanzienlijke gebouwen ziet men gedurende het seizoen steeds troepen
toeristen van alle denkbare nationaliteiten, dames met gazen sluiers en heeren
‘c u i r a s s é s d e l i n g e d u r c i ’, zooals Paul Adam ergens zegt, in gesprek met
opdringerige gidsen, opvallend en aanstellerig in het wit gekleed met roode sjerpen
en Tussorzijden qaftân's, die een mengelmoes van Fransch, Italiaansch en Engelsch
brabbelen.
Langs de straat staan gezadelde kameelen en ezels te wachten hoewel deze bijna
overbodig zijn geworden nu de groote stad in alle richtingen door tramlijnen wordt
doorkruist, van Boelâq tot de Citadel, van Bâb an-Nasr tot de Piramiden. Toch ziet
men gelukkig nog overal van die mooie witte Egyptische ezeltjes met blauw-kralen
colliers, die hier een der aangenaamste en schilderachtigste vervoermiddelen vormen,
terwijl de ezeldrijvers, wanneer men een beetje met hen kan praten, met de bewoners
der achterbuurten bijna de meest interessante bevolking uitmaken van deze stad waar
cosmopolitisme en zakengedoe alles schijnen te overheerschen.
Onophoudelijk snorren volmaakt correcte auto's voorbij, waarin Egyptische
ambtenaren, Bej's en Pâsja's zitten en ook aanzienlijke dames in de soepele zwart
satijnen h a b a r a gehuld, met de j a s j m a k , de kleine dunne wit gazen voile die op
den neus rust en slechts de oogen en het voorhoofd laat zien, terwijl men er doorheen
de zachte huidskleur raden kan.
Telkens komen ook prachtige rijpaarden voorbij die hun meesters brengen naar
Sjoebra, of naar polo-, tennis-, of ghymnakaspelen waarop de Engelschen (‘A n g l a i s
d ' o c c u p a t i o n ’, zooals de Franschen de tegenwoordige heerschers van dit land
noemen) zoo verzot zijn, en a r a b â j e ' s , kleine victoria's door twee kittige paardjes
getrokken, die uitmuntend gemend, met schitterende behendigheid en vlugheid
evolueeren te midden der voorbijgangers van allerlei soort. Onder deze zijn de meest
heterogene elementen aanwezig: trekkende Bedoeïenen, wier vrouwen verborgen
zijn achter de gekleurde doeken die op een kameel een palankijn vormen, of risten
lachende jonge ‘misses’, of Turken, negers, Kopten, Hindoezen, kranten-jongens,
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militairen in vermiljoen tenue en schoenpoetsers, zoodat men wel alle huidskleuren
der wereld hier kan zien, van diep zwart en gelig bruin tot de ‘fairest complection’.
En tusschen al deze typen van menschenrassen door, in hun kleurige, gemakkelijke
en harmonieuze
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kleederdracht komen en gaan de kalme Egyptenaren, waarvan enkele helaas onze
kunstmatige smakelooze ‘colberts’ en gekleede jassen beginnen te dragen, zonder
echter van de fez afstand te doen.
Soms wordt deze drukte verstoord door een lage, platte houten wagen, waarop
een groot stuk steen of een zwaar onderdeel van een machine wordt vervoerd, aan
touwen getrokken door een honderdtal mannen, fellah's die evenals onze
polderjongens hun zwaar werk scandeeren met een eentonig lied; dan denkt men
ineens aan den arbeid der Ouden die de Piramiden en de tempels bouwden...
En naast zulk een bijna voorhistorisch ‘basrelief’ ontmoet men soms Caïrotische
jonge dames, komende van de ‘U n i v e r s i t é d u C a i r e ’, in elegant Turksch
costuum, gevolgd door een ouden neger met witten baard die haar boekentasch draagt.

MOSKEE VAN BAIBARS AL-GôSJANGîR (TEEKENING).

De muren der huizen, de vele schuttingen die stukken bouwgrond afsluiten, zijn
bedekt met aanplakbiljetten, aankondigingen in 't Fransch, Italiaansch en Arabisch,
van Cinema's, van Magasins du Printemps, Lafayette, enz., met reclames van
Splendid-, Royal- en andere Bars. Wel in overeenkomst met deze moderne uitingen
is de stijl van sommige kranten van Caïro, die denken doet aan de taal der
‘Jong-Turken’, zoo geestig gehekeld door Barrucand in ‘Adilé Sultane’.
Toen ik daarna de oude boomen zag van de Place de l'Ezbékijje, vereeuwigd door
het beroemde schilderij van Marilhat, het plein waar vroeger de karavanen kwamen
kampeeren in den lommer der reusachtige acacia's en sycomoren, kon ik niet nalaten
te betreuren dat dit plein vervormd is in een publiek Park, waarin men tegen entrée
de mosaiek bloembedden en de keurig onderhouden graspartijen zonder eenig karakter
of lokale kleur mag bewonderen, en te constateeren dat deze tuin in zeker opzicht
het moderne Caïro symboliseert, dit samenraapsel van aanstellerij, verwatenheid en
parvenu-achtige weelde, zonder eenige oorspronkelijkheid, en ik vroeg
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mij af of ik mij wel werkelijk in de stad van Salâh ad-dîn bevond.
Laat in den middag, op dien eersten dag van teleurstellingen, nam ik de tram, die
regelrecht naar de Citadel leidt. Daar begon de avond te vallen; teer warm rose, als
sommige soorten van koraal, teekenden de minaretten van de Moskeeën van Sultan
Hassan, Rifâijje, en Soleimân-Pâsja, zich af tegen de gedempt-zacht-blauwe lucht,
die naar den horizon in paarsig-grijs overging. Een flauwe goudgloed verguldde nog
even de hoogste koepels en op hetzelfde oogenblik begonnen in de fluweel-donkere
steegjes goudstippen te schitteren, de eerste lichtjes der winkeltjes en der
straatvensters. De zeldzaam indrukwekkende, voorname pracht, van dit moment en
de sereene harmonie van het geheel deden mij onweerstaanbaar denken aan Verlaine's
‘c ' e s t l ' h e u r e e x q u i s e ’....
Beneden in die straatjes was het volkomen Oostersch, alsof men heel ver van het
moderne Caïro was: Caïrotische arbeiders gingen naar huis; karren en stalletjes waren
er overal zooals op onze markten, met uitstallingen van eetwaren, van allerlei soort
platte Arabische broodjes, van schapen- en geitenvleesch en groenten en vruchten.
In het geheimzinnige donker gingen allen door elkander; kinderen speelden, blinden
duwden, kooplieden boden luidkeels hun waren aan, en telkens voelde ik tegen mijn
rug de kop van een ezel aanbonzen, of in mijn nek de warme adem van een zwaar
bevrachte kameel, maar menschen en beesten liepen zoo rustig en instinktmatig
oplettend, dat altijd alles terecht kwam en nooit een gedrang of een ongeluk plaats
had.
Spoedig was het nacht geworden; ik nam weer, om terug te keeren, dezelfde tram
die met een huilend rauw geluid door een wolk van stof reed in het gelige licht der
electrische lampen, en het Oostersch visioen was gedaan!
Toen ik een algemeenen indruk had gekregen van Caïro of ‘M i s r ’ zooals deze stad
zich na een verblijf van een paar dagen aan den vreemdeling voordoet, ging ik meer
naar de achterbuurten, naar de straten, steegjes en pleinen, waar het volk woont en
het lokale Arabische leven nog geconcentreerd is.
Om daar te komen, en eenigszins systematisch te werk te gaan in dit onbegrijpelijk
doolhof liep ik dikwijls den Boulevard Clot-Bej uit en begaf ik mij langzaam
Oostwaarts met behulp van een plattegrond in de richting van de Bâb-an-Nasr, de
Poort der Overwinning. De drukke Boulevard Clot-Bej is aan beide zijden begrensd
door overdekte trottoirs, zooals de Rue de Rivoli te Parijs; evenals in deze straat zijn
er rechts en links onafgebroken rijen van winkels.
Alleen de bevolking is hier anders, want hoewel hier vele Italianen en Franschen
wonen, ziet men ook talrijke Grieken en Egyptenaren achter de toonbanken zitten.
Zoodra men echter deze drukke hoofdader verlaten heeft door een der zijstraten in
te slaan houdt het stadsrumoer op; een opvallende stilte heerscht in deze inlandsche
buurten waar slechts zelden wat muziek, gelach of geschreeuw de rust verbreken.
Treffend is die overgang, plotseling wordt men verplaatst van een moderne nog
maar weinig Oostersche stad in een wereld die volkomen gelijk is aan wat die vele
eeuwen geleden was en uitwendig geheel overeenkomt met de beschrijving van het
stadsleven van Bagdad, Damaskus of Caïro in de ‘Duizend en een Nacht’, zoo
volmaakt zelfs, dat men elk oogenblik helden uit deze verhalen meent tegen het lijf
te loopen, dat men telkens denkt Haroen al-Rasjid met zijn Groot-Vizir Djiafar of
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Fetnah uit den harem van den Chalîf en Prinses Zoleicha met hare gezellinnen te
zien verschijnen....
De beweging is onophoudelijk in deze straten; voortdurend gaan hier in alle
richtingen ezeltjes met fraai bewerkte zadels, wier haar zoo geknipt is dat de schaar
op de schoft regelmatig ornamenten heeft gemaakt; de meesten dragen een halssnoer
van blauw-en-
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witte glazen kralen waaraan een driehoekig lederen zakje hangt, bevattende een
papiertje met een paar regels uit den Qorân, een talisman tegen alle mogelijke
ongelukken; of het zijn geelbruine melkkoeien met haar kalf, die voor elke deur
gemolken worden of kleine platte tweewielige platte karren van stijlvolle
houtbewerking die van buiten komen, vol met groenten en vruchten en ook soms
geheel beladen zijn met talrijke neergehurkte vrouwen in zwarte doeken gehuld die
naar de kerkhoven gaan of er vandaan komen. Dan weer komt statig en langzaam
een karavaan voorbij, de kameelen zwaar beladen met balen, tenten en huisraad waar
boven op de vrouwen heen en weer schommelend zitten; meestal zijn het Bedoeïenen
uit den omtrek, maar soms ook - thans nog zelfs - zijn het Aziaten die van Afghanistan
of Baloetsjistan komen, na geheel Perzië en den Arabischen woestijn te hebben
doorgetrokken. Alle menschen die men tegenkomt loopen altijd bedaard en statig
door; de wijdte der plooien hunner mooi passende kleeding werkt mede om hunne
bewegingen natuurlijk en voornaam te doen uitkomen en dikwijls ziet men sculpturale
stukken naakt, de ontbloote schouder met een mooi gevormden arm van een drager
die eene zware vracht op het hoofd torscht, den naakten romp in volle spierbeweging
van een forschen neger die met een zwaren ijzeren stamper koffie tot poeder stampt
in een reusachtigen steenen vijzel, of een bronskleurigen jongen met slechts een
heupdoek aan terwijl hij uitgestrekt op den grond in een hoekje ligt te slapen.

GEZICHT OP CAïRO BIJ IBN-TOELOEN (KRIJTTEEKENING).

Bij de meeste huizen is de laagste verdieping ingericht voor winkel, waarin de
winkelier gewoonlijk zijn koopwaar zelf vervaardigt; dikwijls ook zijn het
koffiehuizen, veelal afgesloten met luiken van opengewerkt hout, waardoor een
weinig licht en lucht naar binnen komt. Deze luiken, gemaakt van
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AAN DEN NIJL, BIJ HET EILAND RôDA.

kleine gedraaide klosjes, die kunstig in elkander gevoegd zijn vertoonen oneindig
afwisselende patronen. Heel aardig is het juist in deze buurten die klosjes te zien
vervaardigen; een man achter een kleine hoogst primitieve draaibank neergehurkt,
hanteert met de linkerhand en de teenen van één voet den beitel, terwijl hij met zijn
rechterhand en een ‘fidel’, de draaispil in heen en weer gaande beweging brengt.
Ook de kleermakers gebruiken hun voeten bij het strijken der naden van de satijnen
qaftâns; uit hun mond gevuld met water blazen zij een regen van uiterst fijne druppels
op de stof om deze te bevochtigen, terwijl zij deze flink spannen met de handen en
het zware strijkijzer voorzien van een houten steel met één voet besturen.
Om al deze typen goed op te nemen kon ik niet beter doen dan de lokale
koffiehuizen binnen te gaan. Overal, in elke straat vindt men er met lage banken
bedekt met een stuk versleten tapijt. Veelal hangt boven de straat in de hoogte een
stuk zeildoek of een lap met groote bonte ornamenten die in den schaduwtoon of in
het volle vlakke zonlicht altijd mooi aandoen. Gewoonlijk is het koel en rustig in
zoo'n klein café en een waar genot er te gaan zitten; zelden zijn ze leeg maar nooit
hinderen de aanwezigen die altijd uiterst beleefd en voorkomend zijn. Eenigszins tot
verwondering van deze laatsten kwam ik er nog al dikwijls om in hun koele stilte
een kopje geurige koffie te drinken of rustig te zitten schrijven of te mijmeren, terwijl
in den omtrek, zooals in heel het Oosten, half-wilde tortelduiven koekeroe-en en
kirren. In sommige was ik een habitué geworden zoodat ik met een zekere
onderscheiding werd begroet wanneer ik binnenkwam: ‘s a î d a !’ klonk het dan en
de rechterhand werd snel naar het voorhoofd gebracht bij wijze van verkorten
Arabischen groet....
Nabij de moskee van el-Barqoek en de mâristân Qilâoen is de soeq der koperslagers
die in deze buurt vrijwel alle bijeen zijn: schoenmakers, slagers, bakkers, handelaren
in boontjes van verschillende soorten, kruideniers, juweliers en meubelmakers, treft
men overal aan; onder deze laatsten zijn er fabrikanten van Turksch-rococo meubels,
zóó overdreven en smakeloos van vorm dat zij inderdaad belachelijk worden; o.a.
zag ik ergens een type van leuningstoel om nooit te vergeten, met gebeeldhouwde
engeltjes boven op de leuning, wit en rose geverfd, precies
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zooals poppen van suikergoed, die alleraardigst met vloeipapier en gouddraad versierd,
op straat verkocht worden.
Daar zijn ook bazars van alle mogelijke leersoorten, waar schoenmakers en
zadelmakers, de els met pekdraad krachtig door de gaatjes trekken; de ontaarding,
onder Europeeschen invloed is echter zóó groot dat zelfs de s t o f niet meer ontzien
wordt: men gebruikt tegenwoordig voor de Asschepoester-achtige muiltjes der
vrouwen, vroeger keurig bewerkt met kunstige combinaties van uitgeknipt gekleurd
leder, machinaal bereid, karakterloos ‘wasdoek’, in plaats van soepel, mooi geverfd
schapenleer!
Aardig was ook het zien vervaardigen van paarden- en kameelen-zadels voor de
Bedoeïenen; de meesten zijn van het oude Arabische type, heel hoog van voren en
van achteren, en meestal versierd met stukken luipaardenvel, uit Abessynië of Soedân
aangevoerd. Voor het passement-werk waarmede deze zadels afgewerkt worden
bestaan nog enkele wevers, die in verschillende kleuren smalle bandjes maken, en
die de laatste vertegenwoordigers zijn van een nijverheid welke in de Middeleeuwen
een zeldzaam hoogen graad van ontwikkeling bereikte in de Delta, getuige de
beroemdheid die steden als Tinnis en Alexandrië vroeger verkregen voor hun
smaakvol en ongeloofelijk fijn bewerkte stoffen.

SâQIJE.

Overal waar het druk is loopen altijd suikerbakkers rond die op ruime platte metalen
schalen hunne waar aanbieden, meestal beignet-achtige gebakjes met veel honig in
kokend vet gebakken, blokjes inlandsche noga bestaande uit veel kleine zaadjes en
een bruin bindmiddel of de bekende geparfumeerde r â h a t a l -h a l q o e m . Alle
deze versnaperingen worden zeer zindelijk en smaakvol toebereid want al zijn de
huizen van buiten dikwijls vuil en verwaarloosd, al wordt midden in de straten het
huisvuil uitgestort, binnenshuis en in zijn doen is de Moslim zeer zorgzaam.
In deze onbedorven echt Oostersche buurtjes heerscht een zware stoffige atmosfeer
bezwangerd met verschillende geuren, tabaksrook met de gemengde luchten der
uitstallingen van stukjes gebraden vleesch, van vruchten die reeds lang gewacht
hebben op een kooper, van zeeschelpjes en gezouten of gedroogde visch, vermengd
met de uitwasemingen van vele bloemen, mimosa's, rozen, jasmijnen...
Telkens ziet men mannen, vrouwen en kinderen met aarden potten en koperen
emmers water putten bij een ‘s e b î l ’, een dier elegante fonteinen indertijd opgericht
ten bate der voorbijgangers door een of anderen vromen erflater.
De meesten dezer s e b î l ' s zijn juweeltjes van architektuur en de figuren die er
omheen staan vormen in hooge mate schilderachtige groepjes, maar toch moet mij
hier van 't hart dat de grauwe kleur van de meeste huizen van Caïro, de zwarte doeken
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der vrouwen en de zwarte a b â j é der mannen, die de fraaie qaftân's bedekken, het
ensemble lang niet zoo mooi van kleur maken als b.v. de straatjes van Algiers zijn.
Het leven is in Caïro gedeeltelijk veel meer Oostersch gebleven, de monumenten
zijn er oneindig grootscher en van veel meer pracht dan de bescheidene moskeeën
van Algerije, maar de vriendelijke bevolking, de elegante witgesluierde moorsche
vrouwen, de statige geburnoesde Arabieren van de Sáhara, maken dat land ontegen-
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KôM AL-ACHDAR (ETS).

zeggelijk schilderachtiger en tevens in sommige opzichten ook aantrekkelijker.
De Atab-al-Kadra is in vele opzichten het centrum van Caïro. Vanuit dit ruime plein
midden in de stad gelegen, gaan tramlijnen naar alle uithoeken der buitenwijken.
Nergens heb ik ooit eene bedrijvigheid en een drukte gezien als daar; tien paar rails
liggen evenwijdig en elk oogenblik rijden meer dan twintig tramwagens voorbij; het
is er dan ook één onophoudelijk geschreeuw geduw en gescharrel. Vlak naast de
Atab is een groot koffiehuis, het ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΝ waar ik bijna
dagelijks heenging, meer om van het leven om mij heen te genieten dan om er iets
te gebruiken, want de bediening is er nonchalant, de stoelen zijn er dikwijls mank
en stoffig en de bezoekers die er volgens Oostersch gebruik urenlang blijven zitten
zonder iets te verteren behooren tot alle klassen der maatschappij, maar vooral tot
die der lokale kleine burgerij en eenigszins gegoeden uit het volk, daar men in die
streken met weinig geld en weinig bezittingen toch dikwijls vrijwel ‘werkeloos’ kan
bestaan. Daar kon ik op mijn gemak deze typen bestudeeren wanneer zij hun
n â r g î l e ' s (Turksche pijp met rozenwater) rookten of de laatste Arabische dagbladen
a l -L i w â of a l -M o a j j a d lazen, terwijl zij onder het lezen de kralen van hunnen
rozenkrans tusschen hunne lenige vingers door lieten glijden en hunne gebeden
prevelden. De meesten droegen de zwarte abâje, een soort van wollen zak met eene
opening om het hoofd door te steken en twee voor de armen. Als hoofddeksel hadden
enkelen de roode fez, die bij de hoogere klasse van Egypte zeer in aanzien is, maar
de meeste hadden een kleine of grootere tulband, terwijl van sommigen de hoofden
bijna geheel omwikkeld waren in ruige, dunne wit wollen doeken op de wijze der
Sahara bewoners. Velen dezer bezoekers zaten hier kalm te rooken en bestelden
niets; anderen daarentegen aten soms een stukje brood van ongeveer een duimbreedte
met een minuscuul stukje Grieksche kaas en een miniatuur-tomaat, of dronken uit
kleine kopjes de bekende Turksche koffie die altijd geurig en zoet is en overal even
goed; nooit echter zag ik er de, wellicht voor vreemdelingen daar aangekondigde
k o n i a k p a l a i o n gebruiken. Onophoudelijk kwamen langs dat koffiehuis
straatventers voorbij die de meest uiteenloopende zaken te koop aanboden; veelal
waren het broodbakkers die kleine cirkelvormige broodjes aan een stok geregen
droegen, welke zij met een telkens herhaald ‘f r e s c o !’ ‘f r e s c o !’ aanbieden;
dikwijls ook waren het karakteristieke waterkooplui die schuin achterover gebogen
aan een stevige riem een zware aarden pot torsen gevuld met geparfumeerd water of
citroen-limonade. Zij houden in de linkerhand een paar koperen drinknappen, in de
rechter
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een fraai bewerkt koperen waterkan om die af te spoelen. Door het regelmatige tegen
elkander slaan der koperen bekkens trekken zij de aandacht en iedereen weet daar
wat dit geluid beteekent. Aardig is het ook, zelfs in een café of in een tramwagen die
even stilstaat, iemand snel een glas verfrisschende drank te zien opdrinken. Om deze
dranken koel te houden is in den hals der pot een blok ijs geplaatst; hier openbaart
zich weer de smaak van den Oosterling: bijna iedere waterdrager plakt op dit
glasheldere stuk ijs kleurige bloembladen van rozen of geraniums die een alleraardigst
effect maken. Deze waterdragers zijn prachtige, sterk gespierde krachtige mannen,
want de vracht is zwaar en zij doorkruisen den geheelen dag de stad. Telkens komen
negerjongens, schoenpoetsers, blinden met hun begeleiders, kreupelen, bedelaars die
afschuwelijke wonden laten zien, of met lappen gesluierde melaatschen voorbij,
aldoor maar ‘b a k s j i s j ! b a k s j i s j ! roepend. Soms zijn het Arabische
boekhandelaars die den inhoud van eene geheele boekenkast in een mand boven op
hun hoofd dragen, of Albaneezen, Serviërs, Arnauten, in rijk geborduurde theatrale
pakjes met een groote revolver in hun gordel, die cigaretten of tabak verkoopen of
wandelstokken waarop gedrukt staat.... ‘m a d e i n G e r m a n y ’....
Of het zijn arme blootvoets loopende, in een katoenen qaftân gekleede inlanders
(wanneer zij niet een afgedragen Engelsch h o m e s p u n jasje aan hebben) die sokken,
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veters, spiegeltjes, lampen-kousen, kammen, borstels, dassen of hemdknoopjes van
allerlei soort verkoopen. Treurig is het te moeten aanzien hoe de allerafschuwelijkste
en meest verontwaardigende producten van onze zoo geroemde ‘beschaving’ hier
worden ingevoerd, voornamelijk juist die producten die het toppunt van leelijkheid
hebben bereikt en ons Europeanen veel barbaarscher doen voorkomen dan de
sympathieke Oosterling wiens aangeboren smaak voor logica en harmonie zich
nimmer heeft verloochend.
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Een enkel maal ook stonden hier stil voorbijgaande kunstemakers, Egyptenaren
met alleraardigst gedresseerde apen, en geiten die de vier hoefjes bijeen hielden op
een houten blokje en geduldig stonden te kijken naar
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de kunsten van den aap; of handige goochelaars en merkwaardige kalme
slangentemmers. Interessant was het altijd zoo'n voorstelling bij te wonen,
schilderachtig Oostersch in het felle zonlicht, en niet minder interessant de fatalistische
gelatenheid na te gaan waarmede zulke straat-artiesten meestal zonder de minste
belooning voor hunne kunsten weder verder trokken naar elders.
Voor dit druk bezochte koffiehuis zag ik ook dikwijls 's morgens, wanneer ik mijn
kopje koffie dronk, een paar zwart gekleede en ongesluierde inlandsche vrouwen,
dik en vettig, met groote platte gouden oorbellen en zware zilveren ringen boven de
enkels, die tusschen de tafeltjes circuleerden en met de Arabische habitués een praatje
maakten. Op haar hoofd droegen zij een groote platte korf vol sinaasappelen of
mandarijnen, die zij met een bijna tot den schouder ontblooten arm in evenwicht
hielden, haar oogen waarvan het wit tegen de omringende geelachtige huid levendig
uit kwam, waren nog schitterender gemaakt door ‘kóhel’. Sommige Caïroten betasten
de sinaasappelen en kochten er van, maar de meesten maakten een praatje en lachten
even met die vrouwen. Altijd waren zij even netjes en eenvoudig gekleed als echte
fellah-vrouwen, maar er was in haar doen en laten iets dat mij deed veronderstellen
dat zij naast het venten van hare gewone koopwaar nog wel andere meer of minder
verborgen transacties verrichten.
Van de Atab al-Kadra naar de Moeski, de beroemde Moeski die vroeger het geheele
leven van Caïro concentreerde, is het geen twee minuten gaans. Deze drukke
winkelstraat heeft haar reputatie te danken aan den tijd dat er nog geen trams waren
en er geen moderne stad naast de oude was verrezen. Thans echter heeft de Moeski
veel van het oorspronkelijk karakter verloren; wel is het er nog altijd ongewoon druk
en stoffig en zijn er talrijke a r a b â j e ' s die er voortdurend rijden tusschen de meest
verschillende typen van voetgangers als Engelsche soldaten in khakipakjes of in
vermiljoen tenue, statige Perzen met hooge mutsen van astrakhan, talrijke gitzwarte
Soedan- en Somali-negers, Kopten, Fellah's, Bedoeienen, Britsch-Indiërs en
Europeanen. Van alle kanten wordt men geduwd, overal hoort men schreeuwen en
roepen; geen oogenblik is men zeker in de Moeski dóór te kunnen loopen en toch
gaat alles er zoo welwillend zoo handig, zoo kalm, ‘sjwèjje! sjwèjje!’ (langzaam
aan!) dat slechts hoogst zelden een oponthoud of een ongeluk dit geroezemoes komt
verstoren.
Rechts en links zijn er winkels, groote en kleine, waar Europeesche
nijverheids-producten uitgestald zijn, waar petroleumlampen, porcelein en aardewerk
tot balen katoen en wollen en zijden weefsels afkomstig uit Lyon, Zwitserland of
Oostenrijk, tot horloges en klokken, hoeden, schoenen en kramerijen verkocht worden.
De Moeski is de groote winkelstraat waar inlanders en Europeanen inkoopen gaan
doen, maar de Moeski leidt ook naar de Chân al-Chalîli, naar verschillende soeq's,
(bazaars), verder naar de druk-bezochte al-Azhar Moskee en eindelijk door de
Bâb-el-Ghoerejb naar de graven der Chalîfen.
De Chân al-Chalîli ligt ten noorden van de Moeski, niet ver van de Darb el-Yehoedi,
waar vele Israëlieten onder de kooplieden worden aangetroffen; deze uitgebreide
bazaar bestaat uit een complex van straten en steegjes, gedeeltelijk zóó overdekt met
doeken en belegd met Turksche en Perzische tapijten, dat men zich binnen in een
winkel zou kunnen denken. Zoo goed als nooit dringt hier een zonnestraal door en
zelfs wanneer het heel warm is heerscht in deze buurt een aangename temperatuur;
van alles wordt er te koop aangeboden, alle denkbare producten van China, Perzië,
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Japan, Indië, Turkije, Klein-Azië; alle mogelijke antiquiteiten van Memphis, Loqsor,
Assioet, meer of minder echt, liggen hier naast curiositeiten uit het verre Oosten,
naast geborduurde zijden lappen, kostbare oude weefsels, fraaie met echt barnsteen
gemonteerde pijpen, wa-
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pens van allerlei aard en herkomst dikwijls bewerkt met gedreven en gegraveerd
zilver, oud-Delftsch aardewerk, karwatsen van nijlpaardenhuid, Renaissance
émail-werken, oud-Italiaansche kastjes, modern Caïrotisch klosjes-werk in den vorm
van luikjes, tafeltjes, krukjes, stoelen of banken....
In deze Chân-el Chalîli riekt het altijd naar ‘pastilles du sérail’ en ook naar Turksche
tabak, Indische kruiden en specerijen; naast elke uitstalling zit de koopman, meestal
gekleed in Turksche broek en gekleurde qaftân met een keurig opgemaakten tulband
van fijne geborduurde stof. Een permanente, hoewel kalme en bedaarde bedrijvigheid
heerscht overal in deze nauwe gangen, want geen vreemdeling, geen toerist laat deze
uitgebreide marktplaats onbezocht en het aantal reizigers is in het seizoen te Caïro
ontzettend groot.
Gedurende de eerste dagen had ik te veel te doen en te zien om nog tijd te kunnen
vinden om naar de Piramiden van Gîzé te gaan. Toch had ik ze reeds meermalen in
de verte bespeurd, omwaasd door fijn stof, want zoodra men een klein stuk panorama
van de omstreken van Caïro overziet, teekenen deze kolossen zich tegen den horizon
af in licht paarsig-rose kleur. Zoo ziet men ze overal vandaan, van de terrassen der
huizen, van de minaretten der moskeeën en van de nieuwe wijken langs den Nijl,
waar men tusschen de palmen van het eiland Rôda steeds hun silhouetten ziet verrijzen
tegen de lucht. Weldra ging ik eens naar de Atab al-Kadra om de electrische tram te
nemen Atab-Gîzé-Pyramides; deze gaat door de nieuwe wijken van Caïro, langs het
eiland Rôda, de groote nieuwe Nijlbrug over, waar soms honderden kameelen zwaar
beladen met klaver of groenten den weg naar Gîzé versperren, het voormalige
Arabische dorpje aan de overzijde van den Nijl waar de directe tramlijn naar al-Ahrâm
(de Piramiden in 't Arabisch) begint. Deze lijn gaat langs een met groote zware
acacia's beschaduwden rijweg die, tamelijk hoog, een dam vormt door de lage landen
van den Delta en de Nijl-oever verbindt met den voet der dorre heuveltjes waarop
de grafmonumenten der Pharao's werden gebouwd aan den rand der Lybische
woestijn. Te Gîzé ziet men ze nog steeds als paarsachtige driehoeken aan den horizont;

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

270

MOSKEE.

maar gedurende de snelle tramrit worden de driehoeken steeds grooter, massaler. Op
een derde van den afstand ongeveer bij het gehuchtje Kôm al-Achdar, - waar in de
lente, op de laatste plassen overgebleven van de jaarlijksche overstroomingen, nog
enkele roeibootjes drijven, - bereiken de silhouetten der Piramiden hun maximum
van indrukwekkendheid. Te ver komen zij te klein voor, te dichtbij, aan haar voet,
kan men niet hun volle grootte beseffen, tengevolge van de perspectivische afwijking;
immers een kathedraal of een moskee, van nabij gezien, behouden door de vertikale
profileering grootendeels hun hoogte, terwijl deze reusachtige gebouwen (even hoog
als de grootste monumenten van Europa) schuin afwijken en zoodoende aan hun
voet, hoe kolossaal zij ook mogen zijn, veel verliezen van het indrukwekkende dat
zij op een duizend meter afstand vertoonen. Toch zijn van nabij gezien de massa's
ontzettende groote rotsblokken waaruit zij opgetrokken werden, wel imposant. Stapt
men van de electrische tram af aan het ‘Station ‘P y r a m i d e s ’, dan bevindt men
zich op een pleintje waar talrijke fraai getooide ezels, kameelen en te opzichtig
uitgedoste gidsen als op een prooi staan te wachten, spiedend naar elke tramwagen,
die een aantal vreemdelingen aanvoert. Nabij dit plein zijn hotels en uitspanningen
met beschaduwde tuinen, waar vaak muziek wordt gemaakt. Het geheel doet denken
aan een kleine kermis en is verre van indrukwekkend!
Te voet of per rijdier gaat men naar boven langs een klimmend pad, altijd in de
brandende zon en na eenige minuten bereikt men het rotsachtige plateau waarop de
Piramiden gebouwd werden. Daar, aan den voet zelf der kolossen waait het altijd
meer of minder; verblindend hel is het licht dat weerkaatst wordt door de witte of
geelachtige kalksteen en dat de schaduwen heel helder en transparant maakt door de
weerspiegelingen van den intens verlichten grond.
Ontroerend als een moskee-interieur of als een Gothische kathedraal zijn de
Piramiden niet; men moet b e d e n k e n hoeveel duizend jaren geleden deze grootsche
graven gebouwd werden door machtige despoten, van wie zij geheel de ruwe,
onverzettelijke geweldenarij symboliseeren, hoe gehaat deze vorsten waren gedurende
vele eeuwen, men moet trachten te begrijpen hoeveel millioenen kubieken meters
steen vervoerd zijn geworden en hoeveel honderdduizenden arbeiders met ontzaglijke
moeilijkheden hebben geworsteld om die rotsblokken op elkander te stapelen, men
moet zich dit alles en nog veel meer trachten voor te stellen om een totaalindruk te
krijgen van deze reuzen-monumenten daar zij niet onmiddellijk door schoonheid
aandoen. Ontegenzeglijk maakt de kleinste moskee, de eenvoudigste sebîl, de soberste
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Romaansche of Gothische Kapel meer indruk dan deze opeenstapelingen van geweldig
zware blokken steen die geen andere gewaarwordingen geven dan die van grof geweld
en van reusachtige massa....
Geheel anders is de Sphinx.
Gaat men de Piramiden van Cheops en
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Mykerinos langs en dan even naar beneden, dan komt men achter dit reuzenbeeld
dat in de diepte van een kuil half aan 't oog onttrokken wordt. Om de Sphinx echter
goed te naderen moet men niet den weg volgen die de gidsen den vreemdelingen
aanwijzen en niet het plateau beklimmen, maar de kale zandige vlakte volgen waar
nog enkele plantjes groeien langs den voet der heuvelen waarop de Piramiden staan.
Dan komt men in een klein onaanzienlijk fellah-dorpje, met huisjes van leem tusschen
wat palmboomen, al-Bedrân of al-Samân genaamd. Loopt men de armoedige steegjes
uit, dan ziet men plotseling na eenige zandheuveltjes beklommen te hebben, in de
hoogte den ontzagwekkenden kop van de Sphinx vlak voor zich, steeds grooter
wordend, geweldig en toch zeldzaam mooi van delicate sculptuur. Ontzettend grootsch
is de indruk dien de kop van daar maakt met haar als versteende, raadselachtige,
gesloten glimlach om den mond; in sommige momenten van verlichting is deze kop
van zeldzame plastische schoonheid hoe verweerd en beschadigd dit reuzenbeeld
ook moge zijn. Want groote brokken steen zijn uit de oogen, de lippen en den neus
gevallen of weggeslagen, door schuring en verweering zijn in kapsel, hals en lichaam
diepe voren gegroefd. Ten onrechte, dunkt mij, noemt het Egyptische volk soms de
Sphinx ‘Aboe'l-hôl’, de ‘Vader der verschrikking’, want de kop kijkt zoo
bovenmenschelijk rustig en kalm naar de oneindige ruimte, de schoonheid van het
geheel is zoo overweldigend dat dit grootsche beeld slechts absolute bewondering
afdwingt. En men vergete niet dat de Sphinx geruimen tijd voor de eerste Piramiden
moet zijn gemaakt, meer dan zes duizend jaren geleden, toen Europa nog
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bewoond werd door primitieve paalbewoners, lang voordat Griekenland begon te
stamelen, heel lang voor het eerste ontwaken der oude latijnsche beschaving....
Terugkomende van deze oude monumenten van een ver verleden volgt men
denzelfden weg omzoomd met acacia's waarlangs de electrische tram thans rijdt.
Rechts en links van den weg strekken zich uitgebreide cultures uit. De zwarte
slibachtige Nijlaarde is heel donker van kleur zelfs wanneer de zon er op schijnt.
Tegen dit fluweelig zwart komt het frissche sappige groen van klaver, jong suikerriet,
katoenplanten en jong koren frisch uit. Overal langs de enkele kanalen die deze vlakte
doorkruisen, bevinden zich ‘s j a d o e f ’ 's, door een man bediend; deze hoogst
primitieve irrigatie-toestellen bestaan uit een tamelijk langen balk met tegenwicht:
aan het uiteinde van dezen balk is een emmer geplaatst die door den man of jongen
beurtelings met water van het kanaal wordt gevuld door indompeling en daarna
uitgestort in hooger gelegen geulen die het water verder over de landerijen
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verspreiden. De zon, vooral in den middag is daar zoo verzengend dat de fellah's die
deze sjâdoef's bedienen meestal half of geheel naakt hun werk verrichten. In die
landerijen vooral begrijpt men hoe de oude kunstenaars door het plastisch schoone
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van het menschelijk lichaam moesten worden getroffen. Wanneer de gebronsde huid
van een welgebouwden fellah tengevolge van de bewegingen der spieren glimt en
glanst dan ziet men wat schilders en beeldhouwers noemen prachtige ‘stukken’ naakt,
zooals men er trouwens dikwijls ziet in alle zuidelijke landen. Niet minder mooi van
vorm en kleur zijn in het felle zonlicht de goedige buffels met hun karaktervolle
gedrongen, ruige kop, die druipnat uit het water te voorschijn komen en geheel
glanzen als brons. Is het nu niet van zelf sprekend dat de antieke kunstenaars die in
deze natuur leefden van huis uit beeldhouwers zijn geweest?... Het licht teekent de
minste reliefs, de vluchtigste, subtielste trillingen der spieren op het naakte lichaam,
terwijl toch ook de massale bouw door scherpe slagschaduwen zoo sterk wordt
geaccentueerd, dat dieren en menschen in de eerste plaats sculpturaal aandoen in dit
sterk modelleerende licht.
Daarom ontstonden in landen van zonlicht als Egypte en Griekenland eerst
beeldhouwers, terwijl schilders daarentegen later meer voorkwamen in landen van
gedempt licht: men denke aan Amsterdam met Rembrandt, aan de zoo dikwijls
nevelige Lagunenstad Venetië, de bakermat van Titiaan Véronèse en Tiepolo. Deze
feiten zijn wel sterk sprekende bewijzen voor den invloed van het midden op
kunstgebied.

MIHRâB (NIS VAN EEN MOSKEE). (MUSEUM TE C.).

Op een kleinen afstand van de Piramiden, langs de lijn van de electrische tram, is
een tuin, geheel beschaduwd door hooge eucalyptussen, wier grijs-groene smalle
bladeren mij altijd aan onze wilgen herinneren. In deze omgeving ging ik dikwijls
zitten omdat het uitzicht er zeer mooi was, en ik, naast het eenvoudige, vierkante
gebouw waaruit deze ‘uitspanning’ bestaat, mij voor de soms vrij sterke Noordelijke
bries kon beschutten. In Grieksche letters was boven de deur geverfd ‘Kleopatra’,
natuurlijk in herinnering aan de bekende vorstin. Een oude Griek en zijn Arabischen
knecht, waren, zoo ver ik weet, de eenige bewoners met een paar jachthonden die
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altijd in de zon lagen te slapen en als bezoeker slechts enkele jonge Caïroten, in
deftige ‘gekleede jas’, met de roode fez op, die ernstig in den lommer praatten en
rookten. Eens dat ik daar, aan den rand van een vrij breed water zat te werken, zag
ik aan de overzijde een jonge fellah een buffel naar den kant drijven, er op springen,
en als een jonge Centaur, in weinige seconden het water oversteken. De zware buffel
stapte aan wal en de jongen, gekleed in verschoten lichtblauwen qaftân als eenig
kleedingstuk, sprong er af, vlak naast mij, en verdiepte
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zich weldra geheel in het beschouwen van mijn werk, zoodat hij zijn buffel uit het
oog verloor; ongemerkt liep deze weer 't water in, vóór dat de jongen hem nog kon
bereiken; vlug trok deze toen zijn qaftân uit, legde hem naast mij, als onder mijn
toezicht, en zwom op zijn beurt den buffel achterna, dien hij weldra bij de horens
pakte en als de eerste keer wederom het water deed oversteken....

KOERSî (MUSEUM TE C.).

Wanneer men het onbedorven Caïro uitloopt, door een der duizendjarige poorten
Bâb an-Nasr, Bâb-al-Wazîr of Bâb el-Ghoerjb, dan wordt meestal het uitzicht
belemmerd door moskeeën-hooge, blondgrijze vuilnishoopen, de traditioneele ‘monts
d'ordure’ die de meeste Oostersche steden omringen als stoffige, in onbruik geraakte
aarden wallen. Deze ‘monts d'ordure,’ welke dikwijls een hoogte bereiken van twintig
à dertig meters, vormen rondom de inlandsche stad een bijna onafgebroken
onregelmatige duinenrij die evenwijdig loopt aan de door Sultan Saladdijn in het
jaar duizend gebouwde vestingwerken. Deze, bestaande gedeeltelijk uit enorme
opeengestapelde blokken steen zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van de
Piramiden.
Dikwijls ben ik de Bâb al-Wazir uitgeloopen en heb ik achter de citadel om,
langzaam sommige dezer heuvels beklommen. Door openingen in de afgebrokkelende
oude muren kwam ik dan bij half ingevallen huisjes en talrijke oude verlaten graven
en vergeten grafmonumentjes. In deze buurt waar de woestijn, die Egypte van Perzië
scheidt begint, is het in hooge mate dor en droog; men ziet hier om zich heen niets
dan den kalen, steenigen en stoffigen bodem en in de verte vóór zich een ontzettende
kloof; de geele steengroeven van den Moqattam, den berg op welks westelijken
uitlooper de citadel door Salâh ad-dîn gebouwd werd.
Een wonderlijke stilte heerscht hier overal, slechts een enkele maal verbroken
door het knarsend geluid van een zwaar beladen wagen; de zon brandt en versmoort
alles, zelfs de steentjes die in gruzelementen vallen door hitte. Nergens ontwaart men
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eenig spoor van leven; geen plantje groeit meer hier, geen insect vliegt hier rond.
Talrijke smalle voetpaadjes doorkruisen in alle richtingen deze stofheuvels die in
den loop der eeuwen ontstaan zijn uit het dagelijks opeengehoopte stadsvuil dat door
ezeltjes uit de stad gedragen werd in groote korven. Dit straatvuil bestond uit
overblijfsels van allerlei aard, van puin en groenten- en vruchten-afval, tot fragmenten
van aardewerk, van matten, tapijten, enz., het is ook geen wonder
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dat deze afval tengevolge van de afwezigheid van regen of grondwater (men vergete
niet dat het oude ‘Misr’ op den uitersten zoom der woestijn gebouwd werd evenals
thans de moderne stad Héliopolis) spoedig geheel verdroogde voor zoover het van
plantaardige afkomst was, terwijl, wanneer het het van dierlijken oorsprong was, het
onmiddelijk door de honderden steeds boven deze heuvels zwevende gieren werd
opgepikt en uitgeplozen totdat er slechts beenderen overbleven.
Waar men zich ook te Caïro bevindt, in de nieuwe als in de oude stad, ziet men
heel hoog in de lucht deze gieren zweven. In sommige buurten waar dagelijks versch
vuil wordt aangebracht als b.v. ten Zuiden van de Bâb Ibn-Toeloen, of ten Oosten
van den Bâb an-Nasr, de poorten die door druk-bevolkte achterbuurten naar buiten
leiden, telt men ze bij honderden. Dan gelijkt hun fladderende onregelmatige vlucht,
wanneer een voorbijganger ze plotseling doet opstuiven, op het onbestemd zweven
van zwarte stukjes verbrand papier; zijn zij eenmaal hoog in de lucht dan beginnen
zij te planeeren langzaam en statig; het is dan ook bekend dat deze gieren aan L.P.
Mouillard, den gedurende zijn leven miskenden Franschen geleerde die te Caïro
woonde en daar omvangrijke studies maakte van de voortbeweging dezer roofvogels,
den weg gewezen heeft voor zijn berekeningen en overwegingen waaruit voor een
groot gedeelte de moderne aviatiek is ontstaan.
Toen ik onlangs in Egypte vertoefde, werd juist in ‘Oud-Caïro’ een bescheiden
monument onthuld voor den arme geleerde, ongeveer op de plaats waar zijn gebeente,
tengevolge van het omspitten van den algemeenen grond, wijd en zijd verspreid was
geworden.
De grootste vuilnis-hoopen liggen nabij Bâb Ibn-Toeloen, daar waar vroeger het
oude Fostât bestond.
Toen Amroe voor Omar Egypte veroverd had was Fostât zijn hoofdstad. Toen
echter in de tiende eeuw el-Qahîrah gesticht werd, ving een periode van schitterenden
luister aan, el-Maqrîzî, de groote Arabische geschiedschrijver heeft veel daarvan
verteld en o.m. de architektonische en décoratieve wonderen der gebouwen die daar
verrezen, gelukkig nog voor ons beschreven, zoodat men zich eenigszins een
denkbeeld kan vormen van hun pracht en van de geraffineerde weelde die in Caïro
heerschte. Toen, en wat later nog, ongeveer van het jaar 1000 tot 1300, gedurende
het schitterende Fatimie-ten-tijdperk bloeiden alle takken van kunst in hooge mate;
weefkunst, schoonschrift, metaal- en houtbewerking, glas- en aardewerk-technieken
bereikten een volmaaktheid welke nooit overtroffen werd, een bloei die ook Europa
sterk beïnvloedde toen de Kruisvaarders die van het Oosten terugkeerden producten
uit deze landen meebrachten. Eerst werd natuurlijk de haven waar men zich destijds
voor het Heilige Land inscheepte, Venetië beïnvloed, maar spoedig ook begon
westelijk Europa zich te beschaven onder den invloed van het Oosten.
De industrieën die toen allen takken van kunstnijverheid waren, namen een zoo
groote vlucht dat b.v. de kruideniers hun waren in fraaie kommetjes en flesschen
afleverden zoodat een enorm aantal vaatwerk op deze wijze verbruikt werd, en....
gebroken. Deze fragmenten vermengd met het straatvuil droegen bij om de ‘monts
d'ordure’ te vormen. Hierbij komt nog b.v. dat de Perzen, waarvan een groot aantal
in ‘Misr’ altijd hebben gewoond, het eigenaardige gebruik hadden, om na de dood
van een hunner, alle voorwerpen die aan den doode behoord hadden, stuk te slaan
en weg te werpen....
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Het gevolg van dit alles is dat de wandelaar die met aandacht de ‘M o n t s d'
o r d u r e ’ beklimt, getroffen wordt door de kleurenpracht en de fraaie ornamentatie
van tallooze grootere of kleinere potscherven die half aan de oppervlakte, half in het
stof verborgen liggen, en door hun schittering dadelijk opvallen in het felle zonlicht.
De meesten zijn van effen glazuur, zacht bruin,
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olijfgroen of turkooizen blauw, overgaande in de têerste groenen; velen, - zooals er
in het uitmuntend ingerichte Museum van Arabische kunst te Caïro vitrines vol van
zijn, - werden versierd met opschriften, fabrieksmerken, (die toen tot een kunstig
ornament gestyleerd werden), blazoenen, spreuken, enz.; ook in ons Nederlandsch
Museum te Amsterdam kan men enkelen dezer potscherven zien.
Daar in Egypte de invoer ten allen tijde groot is geweest, werden allerhande
producten uit verschillende landen aangevoerd; Turkije, Syrië, het eiland Rhodus,
leverden scheepsladingen vaatwerk, wat niet uitsloot dat de pottenbakkers te Caïro
ook in hun vak uitmuntten. Daar werd onder de oudste Arabische dynastieën veel
zoogenaamd ‘Spaansch-Moorsch’ aardewerk gebakken met r e f l e t m é t a l l i q u e
en voornamelijk ook gewoon echt aardewerk in eenvoudige tinten met een
ornamentatie die óf gedeeltelijk in de pâte gegrift is, óf er op aangebracht in
wittig-gele likjes en veegjes, die dikwijls de hoogst stijlvolle oude en latere Arabische
letters voorstellen. Ik zou nog veel kunnen uitweiden over dit prachtige aardewerk
van een tijd dat alle gebruiksvoorwerpen evenals in William Morris' ‘N e w s f r o m
N o w h e r e ’ even schoon en volmaakt waren, maar ik wil hier slechts wijzen op de
zeldzame schoonheid en de verbazende ontwikkeling welke de pottenbakkers-kunst
in die periode bereikte.
De groote tramlijn die Caïro doorrijdt van Boelâq tot de citadel gaat langs den
Boulevard Mohammed-Ali, waar, op een plein, een statig wit gebouw door Max
Herz Bej ontworpen in modernen, maar zeer consequent volgehouden Arabischen
stijl, sedert een tiental jaren verrezen is. Een mooie trap geeft toegang tot de hall en
de ruime met veel begrip ingerichte zalen, waar tallooze schatten van inlandsche
kunst met ongemeen veel smaak en kennis zijn tentoongesteld.
Ik ken in Europa slechts weinig musea die zoo volkomen aan hun doel
beantwoorden als dit, en een der allereerst opvallende eigenschappen van het
Arabische Museum te Caïro is de hoogte der zalen. Niet alleen is dit in een warm
klimaat doelmatig, maar deze hoogte van ongeveer tien meter maakt dat het licht tot
in de verst afgelegen hoeken en vitrines helder schijnt en ruimschoots voldoende is
om alle details der voorwerpen te onderscheiden. Ook de Catalogus is een model-werk,
daar de korte pittige introducties tot de verschillende afdeelingen een beknopt maar
volledig overzicht geven van elken tak van kunst-nijverheid. De aanteekeningen bij
ieder nummer zijn van groote waarde, zoodat deze lijst, circa vierhonderd pagina's
dik, voorzien van talrijke illustraties, een uitmuntend handboek is geworden; trouwens
naar aanleiding hiervan kan ik ook even zeggen dat de catalogus van het Museum
van Antiquiteiten te Caïro, door Maspero, een volmaakt handboek is van Egyptische
archaeologie....
In dit Museum vindt men talrijke fragmenten van stucwerk, een techniek waarin
de Arabische volken altijd hebben uitgemunt,
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hier zijn o.a. stukken van het gipsen-roosterwerk dat de raamkozijnen der moskeeën
en paleizen vulde, fragmenten van met ongelooflijk geduld bewerkte plafonds en
wandversieringen, die soms evenals de steenen en marmeren grafmonumenten van
de negende tot de dertienden eeuw, bizonder fraai geörneerd zijn, bijna uitsluitend
met de zoo stijlvolle en deftige Arabische letters, en soms met geometrische figuren.
Wanneer het geen letter-motieven zijn, dan is de Arabische ornamentatie altijd
geometrisch, hoe soepel, elegant, gedistingeerd of rijk zij ook zijn moge, iets dat aan
dit décor schijnbaar wat minder leven geeft dan b.v. aan dat der Gothische
naturalistische ornamentiek, maar zeker niet minder volmaakt is, want een feit is het
dat deze versieringskunst nooit oppervlakkig of droog is, zooals men wel eens zou
kunnen denken; een diepe gedachte blijkt achter de meeste motieven verborgen te
zijn en volgens de bekwaamste deskundigen ligt een philosophische gedachte
opgesloten in deze ornamentatie die, hoewel van gansch anderen aard dan de
Europeesche stijlen, toch niet minder afwisselend en subtiel is.
De houtbewerking bereikte in dit land een hooge trap van volmaaktheid; kostbare
fragmenten van voorwerpen in hout zijn hier aanwezig als gedeelten van zolderingen,
(die vroeger altijd geverfd en verguld zijn geweest en zeker de Venetiaansche plafonds
hebben doen ontstaan); dan zijn er meesterlijk gesneden planken afkomstig van
moskeeën- en graven-poorten met opschriften-ornamentatie; geheele mihrâb's en
mimbar's als juweelen doorwerkt; kleinere en groote kisten en koffers, taboeretten,
Qorândragers, meestal ingelegd met hoorn, schildpad, tin, ivoor en parelmoer, en
niet te vergeten het kunstige klosjeswerk aan Caïro zoo eigen. Vele paneelen van
m o e s j a r a b î j j e ' s zijn hier aanwezig evenals fijnere houten luikjes en meubeltjes,
bankjes, krukjes, tafeltjes. De oorsprong van dit à jour bewerkte houten kantwerk is
eenvoudig; daar in Oostersche landen de hitte meestal groot is, werd er iets verzonnen
om het drinkwater in de poreuze potten, in den tocht geplaatst, sneller te doen
afkoelen. Om deze tocht te verkrijgen werd een opening gemaakt in een der wanden
van het vertrek (die tevens de bewoners in staat stelde naar buiten te kunnen kijken)
zoodat de lucht in en uit kon stroomen en op deze wijze het kannetje afkoelen.
Spoedig werd zulk een opening aan den buitenkant voorzien van latwerk dat steeds
fraaier en grooter werd en later aangroeide tot een balkon.
Thans ziet men nog een klein aantal dezer moesjarabijje's in Caïro, die, zooals de
paneelen van het museum samengesteld zijn uit een ontzettend aantal korte, op
oneindig verschillende wijze gedraaide en in elkander gevoegde klosjes, terwijl voor
het allerfijnste werk been en ivoor gebruikt werd. Dit paneelwerk is zoo fijn dat men
op eenige meters afstand, er onmogelijk door kan kijken zoodat de bewoners (speciaal
de vrouwen) gemakkelijk ongezien alles wat op straat geschiedde konden gadeslaan
en hooren; wellicht zijn onze ouderwetsche horren ook afkomstig uit het Oosten.
Na het houtwerk neemt het koperwerk in dit museum een belangrijke plaats in,
naast de afdeeling weefsels, ceramiek, leer- en glasbewerking; onder de
metaal-industrie is het rijke en smaakvolle koperwerk opvallend; kwistig ingelegd
met goud, zilver en tin, met een verbazende fijnheid van bewerking gepaard aan een
zeldzaam begrip van vlakversiering; hetzelfde kan gezegd worden van de zeldzaam
prachtige Qorân-banden, en tekst-versieringen, en nog veel meer, maar dit museum
is zoo rijk dat een beschrijving ervan meer dan een boekdeel zou kunnen vormen.
Daarom zal ik hier nog slechts even iets zeggen van het glaswerk dat altijd een zeer
belangrijke rol heeft gespeeld in de Oostersche kunst. Te Caïro nam deze industrie
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een grooten omvang aan en werd spoedig het glas van Egypte in Europa ingevoerd
totdat in latere eeuwen Venetië het na ging maken en in Afrika weder
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invoerde. Ik heb eens een collectie gezien van kleine scherfjes glas, waarvan de
meesten zoo klein als een gulden waren, die toch een beeld gaven van de verfijndheid,
de volmaaktheid en de afwisseling der glazuren en der bewerking van deze stof.
Het Museum te Caïro bezit een ongeëvenaarde schat in de verzameling van
ongeveer zestig meer of minder gave moskee-lampen, waaronder er voorkomen van
de dertiende eeuw.
Wanneer ik aan die prachtige hanglampen denk, dan zie ik voor mij de schoonste
lijnen en de teerste kleur-combinaties, de fijnste blauwe, rose, paarse tinten met
melkachtig wit, en groen en geel en goud, als een bouquet van Cyclamen of van
Japansche Irissen. De glans der glazuren, het schitterend fraaie schoonschrift, de
rijkdom van décoratieve motieven, en de zeldzaamheid zelve dezer lampen, maken
dat zij wellicht de meest precieuse producten zijn van de kunst der Moslimîn; de
weelde der ornamentatie is opvallend en verbazend, wanneer men deze schijnbaar
identieke, toch in onderdeeling van uitvoering geheel verschillende lampen onderling
vergelijkt.
Door een Fransch beeldhouwer, M. Laplagne is er een poging gedaan om de lokale
kunstnijverheid te doen herleven, dank zij de genereuze mildheid van Prins Joesoef
Kâmil Pâsja, een broeder van den tegenwoordigen Sultan van Egypte, Hoessein
Kâmil (wiens dochter schildert en zelfs te Parijs op den ‘Salon des Orientalistes’
exposeerde!) die, om een kleine kunstschool te Caïro op te richten, met een waarlijk
Oostersch-vorstelijk gebaar, een kapitaal van é é n m i l l i o e n francs schonk, in
onroerende goederen, waarvan de rente voor het instand-houden van deze inrichting
dienen moet, zoodat de toekomst ervan verzekerd is. Of nu de resultaten aan de
verwachtingen zullen beantwoorden...?
(Slot volgt).

DÉBRIS HEUVELS OM CAïRO.
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Iberische kunst,
door H.J. de Vries.
(Vervolg).
Hiervoren is reeds met een enkel woord gesproken over belangrijke opgravingen
langs den grooten verkeersweg van de Oostkust naar Gades via Castulo. Het begin
van dezen weg - de eerste helft nagenoeg - ligt in de provincie Murcia, het tweede
gedeelte in Andalusië. De rijkste vindplaatsen nu treft men aan in de provincie Murcia.
Langs den verkeersweg waren twee belangrijke heiligdommen, een aan het begin,
op de Cerro de los Santos en een ten N. van Castulo - in het begin van de Baetis
vallei op een plaats genaamd Despeñaperros.
Het laatste stond - voor zooverre nu is onderzocht - vrijwel geïsoleerd, maar de
zeer interessante vondsten in de plaatsen in een zeer wijden kring om de Cerro de
los Santos gelegen, wijzen op de belangrijkheid van het daar gevestigde heiligdom.
De Cerro de los Santos is een lage heuvel met platten top, een hoogvlakte in
miniatuur, gelegen bij Yecla. Op de Noordelijke rand stond vroeger een tempel
waarvan de grondlaag - volkomen in tact - nog aanwezig was in 1871, toen Saviron
in regeerings-opdracht de geheele Cerro onderzoekt en in teekening bracht. De meest
volledige beschrijving geeft dan ook Saviron. Toen Paris er in 1889 kwam had hij
de teekening van de Saviron noodig om de plaats te herkennen. Schattengravende
boeren hadden het grootste gedeelte van de steenen der grondlaag her- en derwaarts
gesleept.

MANNENKOP VAN DE CERRO DE LOS SANTOS. MUSEUM MADRID. FOTO P. PARIS.

De voorgevel van den tempel is naar het Zuiden gekeerd. De totale lengte bedroeg
15.3 M., de breedte 6.775 M. De pronaos had een diepte van 2.625 M. Over de volle
breedte liep langs de voorkant een trap van 5 treden, waarvan Saviron de twee
onderste, sterk uitgesleten door voetstappen van tempelgangers, nog volledig aanwezig
vond. De steenen waren niet onderling verbonden door eenige metaal specie. Echter
waren de voegen even volmaakt als die, welke wij o.a. in het Parthenon zien. Aan
de binnenzijde van de Cella was een dubbele muur, vermoedelijk een soort basement
voor beelden. De tempelvloer was bekleed met eenvoudig mozaiek van witte en
zwarte steenen. Van de opstand zijn gevonden: een stuk eierlijst, een deel van een
pilaster-kapiteel, zeer eigenaardig versierd met een voluten ornament, twee trommels
van een zuil en een kapiteel zweemende naar Attisch Ionisch. Het kussen buigt -
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evenals het Attisch Ionische in het midden door, maar hier zóó sterk dat de onderkant
gelijk komt met de onderkant der voluten. Het doet denken aan het kapi-

MANNENKOPPEN VAN DE CERRO DE LOS SANTOS. MUSEUM MADRID. FOTO P. PARIS.
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teel van de Bamboula heuvel bij Larnaca.
Aan den voet van de steile Westelijke helling werd een groot aantal koppen en
beelden gevonden, die blijkens de desolate toestand waarin het meerendeel verkeerde
- met kracht langs de helling naar beneden waren geworpen. In een rotsholte vond
men 200 lanspunten en verder vergaarde men van verschillende plaatsen op het
terrein: ex voto in brons en steen in den vorm van bul of paard of koe, fragmenten
van wapens, 2 bronzen statuetten en 4 fibulae. De vondst op de Cerro de los Santos
is tot dusverre de belangrijkste die gedaan is in Spanje, niet alleen wat hoeveelheid,
maar ook wat hoedanigheid aanbelangt, en Paris aarzelde dan ook niet om wat
beeldhouwwerken betreft van een ‘Cerro de los Santos type’ te spreken. Latere
opgravingen en vondsten elders hebben bewezen dat wat Paris - bij gemis aan
voldoend vergelijkings-materiaal de Cerro type noemt, de kunst is van de Tartessiers.
De vondsten van Horace Sandars in Despeñaperros vertoonen volkomen hetzelfde
karakter als die van de Cerro c.a.

VROUWENBEELDJE VAN DE CERRO DE LOS SANTOS. MUSEUM MADRID. FOTO J.R. MÉLIDA.

Het materiaal waarvan al de beeldhouwwerken gemaakt zijn levert de Cerro zelf
op: een geelachtige tufsteen. Ook voor het bouwen van den tempel is hetzelfde
materiaal gebruikt.
De meeste koppen en beelden zijn afbeeldingen van vrouwen. Het aantal
mannenkoppen is verreweg in de minderheid. Het onbewerkt zijn aan de achterkant
maakt de veronderstelling zeer waarschijnlijk dat zij tegen een muur geplaatst waren
en niet onmogelijk is het dat zij geplaatst waren op de dubbele muur van de cella,
op een gemeenschappelijk basement. Wij kennen trouwens ditzelfde arrangement
van Cyprus.
Er is veel strijd geweest over de beteekenis van deze beelden. Was de tempel op
de Cerro een soort Panthéon en de beelden voorstellingen van goden en godinnen?
Waren deze mannen en vrouwen priesters en priesteressen vormende een soort
beeldenlaan, die voerde naar een tempel? In 1890 waren P. Paris en Arthur Engel
geneigd het laatste te gelooven. Men is het er nu vrijwel over eens, dat deze beelden
ex voto zijn, voorstellingen van Tartessische mannen en vrouwen, de laatsten in den
prachtigen overladen dracht van hun land, de dracht waarvan meermalen de Grieksche
schrijvers gewagen, waarvan o.a. Strabo een vrij nauwkeurige beschrijving geeft. Is
deze veronderstelling juist, waaraan bijna niet meer getwijfeld wordt, dan hebben
wij hier in deze collectie beelden een schat van een zeer bijzondere waarde, omdat
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wij dan voor ons hebben een reeks portretten, van meer dan 200 mannen en vrouwen
uit de Tartessische maatschappij, waarschijnlijk uit den vóór-Romeinschen tijd.
Zeer zeker spreken deze beeldhouwwerken van een bijzonder ras. Oppervlakkig
beschouwd schijnt natuurlijke opgewektheid al deze menschen vreemd geweest te
zijn. Wordt men vaak getroffen door de waardigheid in den adel van de gelaatstrekken
(er zijn er echter ook enkele bij met een bijzonder stompzinnig voorkomen), regel
is het, dat er op al die aangezichten ernst te lezen is.
Uitgezonderd enkele, o.a. de vrouwenbuste van Elche, hebben alle vrouwen
nagenoeg eenzelfde gelaatsuitdrukking: ernstig, devoot, zonder eenig spiritualiteit,
men zou soms geneigd zijn het bigot te noemen, zij schijnen allen tot eenzelfde
familie te behooren.
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Met de mannen is het anders. Ontegenzeggelijk hebben zij, zonder één uitzondering,
gemeenschappelijke raskaraktertrekken, maar er is een groote verscheidenheid in de
gelaatsuitdrukking. Juist door de koppen van de mannen, méér dan door die van de
vrouwen, kwam ik tot de conclusie, dat wij hier te doen hebben met portretten. Alle
mannen dragen op hun gespierden nek een krachtigen beenigen kop, het haar kort
geknipt, het gelaat meestal glad geschoren; (slechts één kop vertoont een kort geknipte
baard), onder de groote, open oogen, ernstige trekken. Dit alles werkt samen om den
indruk te geven van een sterk, hard ras. Wij hebben hier een bijzonder type van
menschen voor ons. Van verwijfdheid geen spoor, en vreemd inderdaad doen die
ontzaggelijke oorringen van de mannen, die de ooren misvormen en hun armbanden
om biceps en polsen. Volgens Plinius was het een algemeene Oostersche mode,
zoowel voor mannen als vrouwen, om oorringen te dragen. De Perzen, de Babyloniërs,
de Lybiërs en de Carthagers volgden deze mode. Bij de Grieken en de Romeinen
echter droegen alleen de vrouwen oorringen.

SOLDATEN. FRAGMENT VAN EEN FRIES UIT OSUNA.

De kleeding, zoowel van de mannen als van de vrouwen doet sterk denken aan de
Romeinsche, vooral die van de mannen. Over het naakte lichaam droegen zij een
soort tunica òf zonder òf met zeer korte mouwen. In tegenstelling met de Romeinsche
was deze tunica vrij lang en reikte tot halverwege de kuit. Daarover werd een soort
toga gedragen, die op verschillende wijzen gedrapeerd werd. Behalve deze twee: de
tunica en de toga zijn geen andere mannenkleeren bekend.
Evenals bij de mannen is ook de tunica interior bij de Iberische vrouwen langer
dan de Romeinsche. Op een foto van een beeldje uit het Museum in Madrid zag ik
de tunica interior in fijne plooien onder de stola uitkomen. Het lijkt, of de stola van
onder van een lange franje voorzien is.
En zooals zij gekleed waren, die Iberische vrouwen, in lange gewaden, mantels
en sluiers gehuld, die het geheele lichaam van kruin tot voeten bedekten, men zou
ze, in al hun eenvoudige strengheid voor nonnen of priesteressen gehouden hebben,
wanneer niet het rijke samenstel van hooge mutsen met gouden banden en rijk
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bewerkte oorschijven, wanneer niet de kostbare opschik van colliers en
borstversieringen, deze schier koninklijke weelde, daarmede in tegenspraak was. De
plooien der gewaden dragen in hun regelmatigheid, in hun symmetrische verdeeling,
een archaïsch karakter, maar zij hebben dat platte noch dat regelmatig gepijpte, laat
ik zeggen dat mathematische van het archaïsche, zij naderen meer het ongedwongene
van een natuurlijke drapeering.
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De gouden sieraden, vooral die der vrouwen, verraden hun Aziatische herkomst.
Behalve de prachtig bewerkte, radvormige oorplaten (zie vrouwenbuste van Elche)
vinden we alle andere goudsmidswerk terug in Griekenland en in Klein-Azië, zij het
dan ook eenigszins gewijzigd van vorm. Ongetwijfeld zijn hier Pheniciërs de
leveranciers geweest. De ‘pendant’ vinden wij op Cyprus terug en de collier waaraan
zij hangt in de necropolis van Sidon, waar men ook terugvindt de vaasvormige
hangertjes aan de middelste collier (Th. Reinach: la tête d'Elche, Rev. des Etudes
Grecques 1898).
De armbanden hebben vaak den vorm van slangenlijven (op enkele
beeldhouwwerken is duidelijk de slangenkop te zien) en zijn spiraal- of
schroef-vormig gewonden. Oostersch is het overmatig gebruik van vingerringen en
niet onwaarschijnlijk is het, dat bij het dragen ervan het bijgeloof een groote rol
speelde. De minste ringen komen aan de linkerhand voor, aan de middelste vinger
ervan ontbreken zij geheel.

FLUITSPEELSTER. FRIES UIT OSUNA, LOUVRE.

Geen oogenblik roepen deze vorstelijk getooide vrouwen, met hun streng, vaak
zelfbewust voorkomen ons de passage uit Strabo's 3e boek voor den geest, waar hij,
de maatschappelijke positie van de Iberische vrouw beschrijvende, zegt, dat deze
slecht was, dat de vrouwen alleen dienden voor vermaak en voor het harde werk en
dat zij geheel de slaven vervingen. De lezer zij er aan herinnerd, dat Strabo nooit in
Spanje reisde en zijn mededeelingen van anderen ontving.
Merkwaardig is de behandeling van het haar der gevonden koppen. Van de vrouwen
is het haar niet te zien, daar het geheel bedekt is door een muts en sluiers, maar bij
de mannen, die op één uitzondering na, blootshoofds zijn, is voor 't meerendeel 't
haar geheel conventioneel behandeld. Kroes haar wordt evenals wij dit op Assyrische
basreliefs zien, weergegeven door kleine bolletjes, dicht aaneengesloten, lokken door
gelijkbeenige driehoeken of kwartcirkels, die dakpansgewijze over elkaar liggen.
Eigenaardig is het, dat de koppen, waarvan het haar conventioneel behandeld is, wat
het gelaat betreft, zoo naturalistisch van opvatting zijn.
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Bij bijna alle koppen nemen we - wat enkele gedeelten aangaat - eenzelfde opvatting
waar, zekere ‘procédés d'atelier’ noemt Paris ze. Ik denk hierbij niet allereerst aan
het haar, maar vooral aan den eigenaardigen vorm van den oogbal. 'k Zou er aan
willen toevoegen, dat het geheele oog, de bal, het bovenste en onderste ooglid, bij
bijna alle Iberische koppen iets eigenaardigs heeft. Op enkele uitzonderingen na is
de bal niet gewelfd, maar vlak, schuin naar
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binnen afgeplat. De oogleden hebben een zekere difformiteit. 't Is alsof de oogbal
niet rond maar amandelvormig is. Ziet men nu de kop op oogshoogte, hetzij en face
hetzij en trois quarts, dan ziet men de difformiteit zeer sterk. Minder valt het in het
oog, wanneer men de kop op een verhevenheid plaatst. Voor zooverre mij bekend,
missen alleen de oogen van de vrouwenbuste van Elche deze difformiteit: de oogleden
zijn hier bijna modern naturalistisch en, in plaats van de iris is een holte.
Een feit is 't, dat alle koppen, zonder uitzondering, juist door de oogen een, 'k zou
willen zeggen, exotisch karakter hebben.
Ongeveer 4 à 5 mijlen verwijderd van de Cerro de los Santos ligt de Llanos de la
Consolacion (bij Montealegre). Behalve Iberische vindt men hier ook Romeinsche
oudheden. Het terrein is als bezaaid met scherven van aardewerk. Hoewel deze
vindplaats nog niet stelselmatig onderzocht is, heeft men, uit hetgeen men vond reeds
kunnen opmaken, dat het karakter van het beeldhouwwerk geheel overeenkomt met
dat van de Cerro d.l. S. Het Louvre bezit eenige zeer interessante vondsten: een
zittend vrouwtje, waarbij de draperie geheel los is van archaïschen invloed, het
fragment van een bronzen naakt ruitertje (naakt komt zeer zelden voor), een vrouwenen een mannenkop, de eerste vooral belangrijk om de bijzondere coiffure, geheel
afwijkend van de Cerrokoppen en een fragment van een paardenkop.
Een andere belangrijke ontgraving, waarover ik hier echter kort zal zijn, is die van
Osuna (zie voor een uitgebreid verslag ‘Antigua nécropolis y fortaleza de Osuna’.
Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1910). Het Louvre bezit eenige
merkwaardige bas-reliefs o.a. soldaten, een priesteres en een fluitspeelster. De soldaten
dragen de uniform van Lusitanische krijgslieden (waarover Polybios en ook Livius
spreekt) overeenkomende met die van de 8 reuzenbeelden waarover ik reeds te voren
sprak. 't Zijn alle op zich zelf staande figuren, staande of loopende. Het valt niet te
ontkennen, dat wij hier te doen hebben met betrekkelijk primitief werk. De proporties
zijn niet geheel juist, de figuren zijn te kort, te veel gedrongen, maar de soldaten in
actie zijn uitstekend. Er zit gang in dat loopen.
Men krijgt, de basreliefs van Osuna ziende, den indruk van grof, weinig
geacheveerd beeldhouwwerk en toch is er zooveel raaks, in de fluitspeelster zooveel
teers, dat men voor een deel het weinig geacheveerd uiterlijk moet toeschrijven aan
het zeer grof materiaal (een zeer grof korrelige kalksteen) waaruit het gehakt is.
De necropolis van Osuna bestaat uit een reeks rotsgraven: doodenkamers, in de rotsen
uitgehakt en is eeuwen lang gebruikt, zelfs de Romeinen hebben er nog hun dooden
in bij gezet. Op één na, zijn al de kamers uitgeplunderd, vernield, en dit op zulk een
woeste manier, dat van de oorspronkelijke ingangen niets meer over is, ze zijn verwijd,
misvormd, 't zijn ronde gaten geworden. ‘Komt men er binnen, zegt Paris, dan wordt
men als terug gehouden door een ondragelijken stank, door rauwe kreten en dof
gebrom; de onderste kamers zijn, sinds onheuglijke tijden, verblijfplaatsen van allerlei
dieren, voornamelijk van wilde zwijnen’.
De grafkamer, die nog eenigszins een indruk geeft van wat zij vroeger was, ligt
hoog, is dus niet gemakkelijk te bereiken. De zoldering is geheel beschilderd met
pauwen en andere vogels in rood, geel en bruin op een zéér krachtigen gelen fond.
De teekening der vogels is niet zeer correct. Ik meen dat in Paris' Promenades
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archéologiques en Espagne een foto er van is opgenomen. Echter is ook in deze
kamer van de oorspronkelijke graftombe niets over.
De vondst bij Despeñaperros - hoewel niet zoo groot van omvang als die van de
Cerro - is niet minder belangrijk. Van een
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heiligdom, een bouwwerk heeft Horace Sandars niets kunnen ontdekken dan hier en
daar verspreide steenen en tegels van Romeinschen oorsprong. De grond was
herhaaldelijk omgewoeld door schatgravers en waarschijnlijk is dat gedurende eeuwen
geschiedt. De ‘bronzen’ zijn echter blijven liggen - vermoedelijk omdat het waardeloos
materiaal was.

BRONZEN RUITERTJES. EX-VOTO VAN DESPENAPERROS. FOTO HORACE SANDARS.

Sandars vond drie bronzen ruitertjes ± 7½ c.M. hoog, kleine statuetten van 3-7
c.M., armen beenen, vrouwen borsten (3-8 c.M.) en een groot aantal (verscheiden
honderden) fibulae van een vorm zooals die alleen op het Iberische schiereiland
voorkomt.
Deze bronsjes nu zijn allen ex voto - ook de fibulae. Dat fibulae of spelden ex-voto
kunnen zijn is bekend. Herodotus (V. 88) zegt dat de vrouwen der Argivi en der
Egineten het liefst fibulae in de tempel van hun godin offerden. In het bekende boek
van Baring Gould ‘A book of Brittany’ vinden we dat ongehuwde Bretonsche vrouwen
in de kapel van St. Catherina te Guingamp spelden in het beeld van deze heilige
steken. Vallen de spelden er 's nachts uit dan wordt hun gebed verhoord. Een beeld
van St. Guerece te Ploumanach vervult de zelfde functie. De Toledaansche vrouwen
offeren een speld voor de Virgin de los Alfileritos (de Maagd met de kleine spelden)
om haar gunstig te stemmen.
De ruitertjes en statuetjes vertoonen eenzelfde type als de koppen van de Cerro,
ook de zelfde houding - bijv. de offerende vrouwen met hun vaas in de even
opgeheven handen. Een beeldje vertoont dezelfde kolossale oorplaten die wij bij de
vrouw van Elche zien.
In 1904 werd door een boer op een veld bij Javéa - niet ver van Denia een aarden
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BRONZEN EX-VOTO VAN DESPENAPERROS. FOTO HORACE SANDARS.

pot gevonden waarin meerendeels gouden en eenige zilveren sieraden werden
gevonden en - in verband met enkele vrouwen koppen van de Cerro - is deze vondst
wel merkwaardig. Een van de sieraden n.l. is een gouden diadeem, bestaande uit een
gouden plaat - waarop het ornament als féligran of met fijne goudkorrels is
aangebracht. Deze ornamentiek komt volkomen overeen met de diadeem op een van
de vrouwenkoppen van de Cerro. In verband met een soortgelijke vondst in Cheste
waarbij ook munten werden gevonden kan opgemaakt worden dat de diadeem
dagteekent uit de IIe eeuw v.Chr.
Een interessante opgraving - die vooral voor de I b e r i s c h e keramiek van belang
is, en waarop hierna met een enkel woord terug zal gekomen worden is die bij het
oude Emporium (Ampurias) de meest belangrijke Massiliaansche kolonie - benevens
die bij Calaceit (Arragon) op de Puig de Sant Antonio.

BRONZEN EX-VOTO VAN DESPENAPERROS. FOTO HORACE SANDARS.

Voor ik overga tot het geven van eenige mededeelingen over de Iberische keramiek,
alvorens de zéér vluchtige beschouwing over de beeldhouwwerken te besluiten voel
ik mij genoopt het een en ander mee te deelen over de ‘Vrouwenbuste van Elche’,
hier voor reeds herhaaldelijk genoemd.
Een van de voornaamste data in de annalen der Spaansche Archéologie zal
ongetwijfeld blijven 4 Augustus 1897 toen - louter bij toeval - door een paar werklui
op een terrein genaamd l'Alcudia deze vrouwenbuste gevonden werd. l'Alcudia is
de naam, gegeven aan de ruïnen van de Romeinsche kolonie Julia Ilici Augusta, de
kolonie die hoogst waarschijnlijk dáárvoor een Massaliaansche - vrij zeker
oorspronkelijk eene Tartessische was. Tot dusverre waren op l'Alcudia voornamelijk
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Romeinsche oudheden gevonden, bij uitzondering werden voorwerpen opgegraven
die tot vorige nederzettingen behoorden. De buste lag niet diep, betrekkelijk dicht
bij de oppervlakte.
Op enkele kleine beschadigingen na, werd zij niet alleen vrijwel gaaf te voorschijn
gebracht, maar ze vertoonde nog zeer duidelijk verschillende sporen van beschildering,
tot zelfs op het gelaat.
In het Arch. Museum te Madrid is een
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Cerro beeldje - uitvoerig beschreven door Heuzey (Comptes rendus de l'Acad. des
Inscr. 1890, p. 125 e.v.v.) waarvan de buste, wat kostuum, kapsel en houding aangaat
een treffende overeenkomst vertoont met de Vrouwenbuste van Elche. Men maakte
spoedig de veronderstelling dat de buste van Elche een fragment van een beeld is.
José Pyoan maakte een reconstructie van het geheel, waarvan een teekening in kleuren
voorkomt in het November nummer van Burlington Magazine 1912, maar Heuzey
noch Th. Reinach zijn het hiermee eens. Volgens hun gevoelen - bewijzen voeren
zij niet aan - ‘n'a-t-on point ici la partie supérieure d'une statue brisée, mais bien une
figure coupée à la hauteur de la poitrine, c'est à dire: un veritable buste’. Reinach
voegt er aan toe, dat de buste waarschijnlijk geplaatst is op een stèle.

FIBULAE EX-VOTO VAN DESPENAPERROS. FOTO HORACE SANDARS.

Het hoofd draagt een muts, waarvan de vorm doet denken aan een kort suikerbrood
met sterk afgeronde punt. Van ter zijde gezien loopt de bovenkant horizontaal. In

GOUDEN DIADEEM VAN DE SCHAT VAN JAVÉA. MUSEUM MADRID. FOTO HORACE SANDARS.

enkele deelen van Frankrijk worden soortgelijke mutsen nog door de boerinnen
gedragen. De muts is bedekt door een langen afhangenden sluier, waarvan de rand
op het voorhoofd is teruggeslagen en daar fijne strakke plooien vormt. Ter bevestiging
van die sluier aan muts en voorhoofd is een gouden hoofdsieraad aangebracht van
een ongemeene en bijzonder bekoorlijke compositie. Een sterk gehavend fragment
van een vrouwenfiguurtje van de Cerro de los Santos vertoont dat hoofd en ook het
borstsieraad zelfs de spitse muts ontbreekt niet. Het bestaat ten eerste uit een platte
hoofdband, die als een kroontje nauw rond de muts bevestigd is. Van voren breed,
de bovenkant in het midden puntig toegesneden, loopt hij naar achteren smal toe.
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Boven het voorhoofd is hij versierd met drie rijen kleine belletjes. Aan beide zijden
van het gelaat bevindt zich een groote schijf die aan den hoofdband bevestigd is.
Deze schijven vormen als het ware een omlijsting van het gelaat en maken wel het
meest ongemeene gedeelte van het geheele hoofdsieraad uit. Men kan ze het best
vergelijken bij raderen
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met een breede, groote, sterk naar buiten uitspringende naaf. Velg en rad zijn à jour
bewerkt. De spaken bestaan ieder uit twee evenwijdige staafjes en worden gesneden
door twee concentrische cirkelvormige banden. Op die wijze is het geheele rad in
kleine, bijna vierkante vakken verdeeld. De velg is versierd met ballen, ongeveer
van den vorm van de belletjes op den hoofdband, telkens drie op een rij, horizontaal
geplaatst. Tusschen elke twee rijen komt een eenvoudig ornamentje. De naaf is aan
de binnenzijde bedekt door een à jour bewerkte schijf, waarvan een bundel van tien
koordjes afhangt, aan wier uiteinden spoelvormige eikeltjes bevestigd zijn.
Om dit zware sieraad stevig aan het hoofd te bevestigen, om lastig bewegen of
schommelen te voorkomen gaat er van de binnenzijde van den velg een strak
gespannen dubbelkoord naar den hoofdband dat daar vastgemaakt is boven de rijen
belletjes.
Een ander rijk sieraad is de drievoudige collier, eigenlijk één groote borstversiering.
Aan de bovenste collier, die uit nauw aaneengesloten langwerpig gegroefde kralen
bestaat, hangt in het midden een sieraad in den vorm van een vaas met twee ooren.
De tweede collier is als de eerste, alleen de kralen zijn iets grooter en er hangen zes
pendeloques af. De derde, waarvan de kralen eenvoudiger van vorm zijn, heeft ook
een rij pendeloques, maar van een anderen vorm. Het zijn groote, langwerpige platen,
aan de onderste hoeken afgerond en met een parelrij aan de randen.
Ongeveer hetzelfde borstsieraad ziet men ook op het hierboven genoemde beeldje
in het Museum in Madrid. Over 't algemeen is het hoofdsieraad bij andere koppen
eenvoudiger; de raderen zijn niet zoo omvangrijk. Van deze gouden schijven heeft
men er een bij een opgraving gevonden. Echter bedroeg de diameter slechts 5 c.M.

VROUWENKOP VAN DE CERRO DE LOS SANTOS. MUSEUM MADRID. FOTO P. PARIS.

Het gelaat van de vrouwenbuste van Elche maakt een zeer bijzonderen indruk.
Men is aanvankelijk geneigd aan een mystificatie te denken, het wijkt geheel af van
alles, wat wij tot dusverre van de oudheid gezien hebben. Het gelaat, de expressie
roept geen oogenblik de herinnering wakker aan een Grieksche kop, 't is totaal iets
anders. Het modelé van oogen en mond wijkt aanmerkelijk af van het klassieke type.
Ik zag majesteit en ernst op 't gelaat van de Hera Ludovici, op dat van de Pallas
Athene in het Britsch Museum, om maar enkele meest bekende te noemen, de
expressie van majesteit, van ernst op 't gelaat van den kop van Elche voert onze
gedachten eeuwen verder, verplaatst ons naar het gouden tijdperk der Italiaansche
Renaissance, naar het tijdperk van een door klassicisme gelouterd naturalisme.
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VROUWENKOP VAN DE CERRO DE LOS SANTOS. MUSEUM MADRID. FOTO P. PARIS.

Niet alleen hier, neen door de heele Iberische kunst en later door de Spaansche
(moeten wij niet bepaaldelijk spreken van Z. en Z.O. Iberische en Zuid-Spaansche
kunst?) zien wij telkens een naturalisme te voorschijn komen; met een zeer
geprononceerd karakter. Reeds in de groote
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steenen dieren, wellicht de eerste kunstuiting, merken we een drang naar naturalisme
op, hoe eenvoudig de vormentaal ook moge wezen, waarvan die oude Iberiërs zich
bedienden. En later, wanneer in het Z. en Z.O. van het Schiereiland vreemde invloeden
zich doen gelden, wanneer bijvoorbeeld de invloed van de vroeg Grieksche kunst
(vóór Helleensche) duidelijk gaat spreken, dan ontstaat er een kunst die men gaarne
‘l'art archaique Ibero-Grec’ noemt; maar die met dat al toch een zeer sterk
uitgesproken eigen karakter heeft. Eeuwen daarna zal de godsdienst invloed gaan
uitoefenen. Wij zien dan een mystiek getint naturalisme ontstaan, waarbij soms het
naturalisme verdwijnt onder het mysticisme, maar dat toch in den regel zóó sterk
naar voren komt, dat het hard en afstootend wordt en de fantasie weinig plaats
overlaat. Zelfs Murillo, de teere, de dichterlijke ontsnapt er niet altijd aan. In zijn
‘H. Franciscus voor het kruis’ (cath. van Sevilla) geeft hij een zéér realistische
Christusfiguur. De crucifix van Montaña (sacristie Cath. van Sevilla) is één brok
realiteit, in 't eerst vreeselijk om aan te zien.
De vrouwenbuste van Elche is een van die wonderbaarlijke scheppingen, die - als
zoo héél enkelen in de groote reeks van beroemde kunstwerken - voortdurend onze
aandacht blijft vragen.
Paris ziet er in ‘l'effort du sculpteur vers la création d'un type idéal’. Mij dacht,
dat de kunstenaar minder heeft gedacht aan een type idéal, dan wel aan 't willen
uitdrukken van het innerlijk gemoedsleven en dat dit de oorzaak is, dat het gelaat
zooveel bij ons wakker roept.
Is 't een portret of hebben wij in deze schepping slechts te zien een zoeken van
den kunstenaar naar een ideale type? Voor het laatste is het m.i. niet ideaal genoeg
van vorm, niet ideaal genoeg van uitdrukking. Bij mij pleit de onevenwichtigheid
zoowel in den vorm als in de expressie voor een portret. Heuzey, die de opmerking
maakt, dat in de achterzijde der buste een ronde opening is en een holte diep genoeg
om asch- of offeranden (reukofferanden) op te nemen, zegt: ‘Cette image, d'une
beauté saisisante était donc un monument votif ou même, ce qui parait plus probable,
un monument funéraire’.
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FRAGMENT VAN EEN VROUWENBEELDJE VAN DE CERRO DE LOS SANTOS. MUSEUM MADRID. FOTO J.R.
MÉLIDA.

Het lijkt mij toe, dat het meer is dan een ‘monument’. Naar mijn meening geeft
deze buste de afbeelding van een (overleden) vrouw, zooals zij placht op te gaan
naar den tempel, de offervaas in beide handen, lichtelijk tegen de borst gedrukt,
geheel vervuld van het heilige werk, dat zij zal gaan verrichten.
Paris eindigt aldus: ‘Elche n'a pas dit son dernier mot, ni ses inombrables ruïnes
dont est semée l'antique pays des Tartessiens, et que la pioche n'a pas encore effleurée.
Het zij zoo.
(Slot volgt).
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Ierland,
door Emmy van Lokhorst.
Door den grooten Europeeschen oorlog van 1914 is de aandacht van het publiek
geheel afgewend van het groene eiland, dat in het voorjaar zijn eeuwenlangen
worstelstrijd tot een resultaat zou gaan brengen. Ierland had zijn mannen gereed tot
een burgeroorlog. Een gespannen verwachting heerschte overal in Brittannië. Hoe
zou de toekomst het pleit van Ierland beslechten? In het laatst van Juli ontstond te
Dublin reeds een volksoproer, waarbij de Engelsche soldaten Iersche inwoners
doodden.... Nu zou het losbranden.... dacht men. Nu zou de strijd in verwoede felheid
uitbreken....
Niets hiervan gebeurde. De grootere belangen verdrongen de ondergeschikte.
Brittannië is op het oogenblik een onverdeeld geheel en van de Iersche kwestie wordt
bijna niet gesproken. Doch - let wel - o p h e t o o g e n b l i k . De Iersche geschiedenis
zit t e diep gegrift in het hart van elken Ier, dan dat iets ter wereld de belangen van
Green Erin voorgoed in het vergeetboek kan schrijven.
Want indien een land ter wereld door zijne natie wordt bemind, dan is het zeker
Ierland wel. Eeuwenlang van geslacht op geslacht heeft het Iersche volk armoede,
ellende, gebrek, achteruitzetting geleden. De eerste oorzaak daarvan is gelegen in
den bodem van het land, die weinig vruchtbaar is en geenerlei belangrijke ertsen
bezit. Dat een zoo arm land toch door zijn bewoners zoo hartstochtelijk verdedigd
wordt tegen overheersching, dát is hetgene wat Ierland groot maakt ondanks de
achterlijke beschaving en bekrompenheid van geest in menig opzicht. Liever arm in
vrijheid dan welvarend onder druk. Dit is een fiere leuze. En wie de ware Ieren kent,
ziet die leuze vertegenwoordigd in elk gebaar van hun forsch, krachtig lichaam. Zij
mogen vele gebreken hebben - de Ieren stammen af van Kelten en dit is het
waarschijnlijk wel, wat de kern van hun volk zoo onverwoestbaar krachtig maakt,
en wat hun die niet te definieeren aantrekkelijkheid geeft in uiterlijk zoowel als
karakter. Wanneer men in Dublin door de straten loopt, ziet men op elken hoek den
politieagent uitsteken boven het gewoel en verkeer. De Iersche bobby
vertegenwoordigt het Iersche ras in lengte, fraaien lichaamsbouw en charmanten
geest.
Wanneer wij over Ierland spreken, schakelen we het geheele Noorden, - de
Engelsche kolonie Ulster - uit. Want de bevolking daar bestaat voornamelijk uit
Schotten. In de 17e eeuw, toen het katholieke Ierland onderdrukt werd door het
Protestantsche Engeland - wij komen hierop nader terug - gaf men geheele stukken
land in het Noorden aan Schotsche kolonisten. Wanneer wij nu ver genoeg in de
historie terugblikken, dan zien wij - zeer merkwaardig - dat de Schotten gedeeltelijk
zijn afstammelingen van I e r s c h e pioniers - uit den tijd dat de Iersche Highkings
in Schotland regeerden. Toch is het verschil tusschen Ier en Schot dusdanig, dat het
Noorden door de Schotsche energie werd gemaakt tot een welvarende kolonie en de
Ieren hun landstreek niet konden bewaren voor armoede en hongersnood.
Geheel de schuld geven aan de Iersche luiheid, zou getuigen van onwetendheid.
Ierland heeft bitter geleden onder geloofshaat. En waar het arme België op dit
oogenblik de staal der oorlogsellende vertoont, daar bezit Ierland de oorlogsellende
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aan het stuk en is zij in den loop der jaren breed, breed uitgemeten in eindelooze
ellenlengte over het wondermooie eiland.
In 1651 had Olivier Cromwell, na Karel I onthoofd te hebben - Ierland en Schotland
onderworpen. Olivier Cromwell, de man van het onverbiddelijke dogma, had alle
monu-
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menten van kunst, architectuur, beeldhouwwerk en schilderkunst systematisch
verwoest, zooals Mozes het gouden kalf vernietigde. Antieke gobelins, eeuwenoude
reliefs, kostbare prenten en teekeningen, alles werd te hoop gegooid en in brand
gestoken.
‘Vuur en zwaard hadden de kusten van Ierland schoongeveegd: Cromwell had de
vijanden des Heeren geenszins gespaard. Roomsche priesters waren opgehangen of
doodgeslagen, Roomsche garnizoenen uitgeroeid, Roomsche boeren weggevoerd,
Roomsche land-edellieden wegens hun geloof van hunne bezittingen beroofd en
verdreven naar de wilde streken van Connaught. Zonder een oogenblik respijt had
Cromwell Ierland met ijzeren vuist neergeslagen en achtergelaten als een ellendig
land verstikt in eigen bloed, dat het schrikwekkende beeld van den Engelschman
voor altijd met onleschbaren haat zou blijven gedenken’.*)

OUD KERKHOF.

En waar Ierland door Cromwell zoo wreed werd gestraft voor zijn
K a t h o l i c i s m e , daar vervolgde Bloody Mary de Ieren voorde P r o t e s t a n t s c h e
elementen onder hen. De latere jaren waren steeds getuige ervan hoe Ierland de
zondenbok was, hoe Ierland altijd misdeeld en verwaarloosd werd. Wanneer men
een echten ras-Ier over Home-Rule spreekt, dan beginnen zijn oogen donker te gloeien
van diep-brandenden haat tegen Engeland, een haat die zich de eeuwen door, heeft
voortgeplant van geslacht op geslacht. In het Iersche volkslied klinkt zij luid op:
O! if the Colour we must wear
Be Englands cruel red
Let it remind us of the blood
That Ireland has shed.

En dan de mooie regels:
*) Marjorie Bowen: Met IJzeren Hand.
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I met with Napper Tandy
And he took me by the hand,
And he said: ‘How is poor old Ireland
And how does she stand?’
‘She is the most distressful country
That ever yet was seen
For they are hanging men and women there
For wearing of the Green.

The green.... Geen wonder, dat dit de nationale kleur van Ierland is. Want wij mogen
spreken van onze groene weilanden, en Holland roemen om zijn velden - daar is
geen kleur zoo schoon als Ierlands groen. Wanneer men op een heuvel staat en
rondziet over het Iersche landschap, dan komt een diepe vrede en iets als vroomheid
over u. De Iersche graslanden besproeid door een wild over rotsblokken ruischend
riviertje, doen ons vagelijk denken aan wat de maagdelijke streken van het Paradijs
moeten geweest
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IERPOINT-ABBEY.

zijn. Daar is iets zoo reins en frisch, zoo diep en weldadigs in deze velden, dat men
niet begrijpen, niet omvatten kan, dat deze toch zoo mooie streken altijd het tooneel
waren van wreedheid, bloed en barbarisme.
Er zijn verschillende counties*) waar de mooie natuur van the ever laughing Erin
wordt tot een sprookje, waarin men niet aan eigen bestaan zelfs gelooft. En dit
tooverachtige is hoofdzakelijk gelegen in de altijd weer nieuwe groepeering van
diepgroene velden, waarin de Iersche grijs-brokkelige muurtjes langs de wegen en
grijsbrokkelige steenruïnen op een heuvel relief geven aan de glooiende graslanden.
Groen, groen is geheel Ierland, een droom van zuiver groen, diep en krachtig.
De ruïnen, die men overal in elke county ziet, herinneren ons even aan die woeste
tijden, waarvan Ierland het brandmerk draagt. Daar zijn kasteelen, kathedralen, kerken
en kloosters geweest, van eeuwenouden Gothischen bouw, gemaakt van de ruwe
grijze keien, die men in Ierland overal ziet. Kinderlijk-naieve werken van steen,
heroïsche daden van architectuur uit de 7e en 8e eeuw, alles eerwaardig en
indrukwekkend geworden door den hoogen ouderdom, die een egale, wijze grijsheid
aan hun steen verleende - alles werd te vuur en te zwaard beleedigd door den groven
geest van een dweper. Maar alles heeft hij niet kunnen vernietigen, deze Olivier
Cromwell. Zelfs de ruïnen der verwoeste gebouwen staan daar in het Iersche land
als een plechtig monument van eeuwig-onvergankelijke kunst. Zelfs de ruïnen
verheffen onzen geest tot die absolute schoonheid, die de moeder is van alle ware
kunst. Schoonheid is het eenig goed des menschen en het Iersche landschap geeft u
die schoonheid in natuur en menschenschepping.
Wat ons in Ierland overal dadelijk treft en steeds bijblijft, is het waas van
melancholische verlatenheid, dat over de groene dalen en hooge sombere heuvelen
ligt. Weinig groote steden telt Ierland en de dorpsche

*) County = provincie.
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streken zijn niet dicht bevolkt. In het uiterste Westen, in Galway wonen de echte
oude Ieren, een woest volkje, dat weinig beschaving kent en slechts de oude Iersche
taal spreekt. Het Iersch is een zoete taal, die pikanter en tevens streelender klinkt dan
Fransch, doch eraan doet denken. De Iersche letters gelijken de Grieksche. Vreemd
doet het u aan, in de groote steden, de straatnamen in Iersche letters op de bordjes
te lezen, met (niet eens altijd) de Engelsche vertaling er onder.
Galway is een duister land. Groote tegenstelling daarmee vormt het Zuiden, waar
de counties Waterford en Wexford een centrum van eenige beschaving zijn. Waterford
en Tramore zijn bekende badplaatsen van groot natuurschoon.
Wij vinden het Iersche landschap het best vertegenwoordigd in de county Kilkenny.
Behalve het provincie-stadje Kilkenny en eenige dorpen is verder de geheele county
een lieflijk land van bergen en groene dalen. Er loopt een vrij breede rivier door, the
River Nore, die van bekorende wildheid
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is. Thomastown, aan dit riviertje gelegen, is een der schoonste dorpen welke men
zich denken kan. Ondanks den naam van ‘town’ is Thomastown niet meer dan een
vrij armoedig dorp van een 800 inwoners. Het ligt aan weerszijden van de rivier en
bezit een fraaie brug, onder welks bogen bij lagen rivierstand de dorpskinderen spelen
en met hun bloote beentjes in het water plassen. Even boven deze brug maakt de
rivier een grooten waterval. Het ruischen van het eeuwig doorstroomende water is
de weemoedige muziek die men in het kleine dorp altijd hoort. De lage grijze huisjes
- hutten bijna - geven een onzegbare droefenis tegen den avond, wanneer het licht
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wegtrekt uit het dal en aan der bergen rand als een groot aureool den horizont omgeeft.
Dan ligt het kleine dorp zoo donker en alleen, laag van den lichten hemel. Dan gaat
een enkel rossig licht in de nauwe hobbelstraten gloren en de Iersche avond daalt,
zwaar, zwaar van weemoed.
Doch wanneer men op een zonnigen lentemorgen
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het dorp uitwandelt, dan wachten u verrassingen.
Daar is eerst het dorp zelf. Er zijn drie of vier nauwe straten. In de Mainstreet
staan groote poelen modder, waarin een paar honden vechten. Een wit geitje staat
met zijn voorpooten in een kozijn gras te eten van het raam. Twintig of dertig koeien
komen aangestapt lodderig den plompen kop links en rechts wendend. Roodbont en
zwartwit zijn ze meest, maar ze lijken alle zwart door de dikke jarenlang gegroeide
korst vuil. Tusschen de koeien door komt een rijtje eenden gewaggeld uit de rivier,
luid kwakend schieten ze een huis binnen. Een duif koert op een laag brokkelig
muurtje van grijze kei, grillig begroeid met roode trosbloemen. Kinderen, vuiler dan
de koeien, maar met prachtige oogen kruipen rond tusschen dit gedierte.
Zoo zijn de straatjes in een Iersch dorp. Wanneer men buiten het dorp een eind
den heuvel op is, ligt Thomastown als een klein puntje midden in de uitgestrekte
graslanden, gras, gras altijd maar zoover men zien kan. De weekglooiende heuvelen
zijn sneeuwig van daisies en de steile helling langs de rivier zwart van bosschen.
Eenzaam in het groote landschap staat de ruïne van Grannan Castle, de afgebrokkelde
muren met ruwe gaten waar vroeger de ramen waren. Holen vol zwart mysterie zijn
de vroegere zalen; de koeien hebben er nu hun sporen achtergelaten. Hoog uit de
muren groeit de klimop en de raven vliegen krassend eromheen. De Iersche hemel
is - limpide blauw - te zien door de gaten van het kasteel.

DE DUBLIN JAUNTING-CAR.

Over den weg - begrensd door lage steenen muurtjes rijden een paar Iersche
sidecars. De Jaunting-car is een sierlijk doch weinig practisch voertuig. De
vreemdeling heeft moeite, niet eraf te vallen als hij zich den eersten keer er op waagt.
De weg leidt langs meerdere ruïnen naar een klein doch hoog bosch. Hoog boven
de popeltoppen breekt het vierkant van een grijzen toren uit. Dat is Jerpoint Abbey.
Eertijds was dit een groote kathedraal, de grootste in de county. In de 7e eeuw
werd zij gesticht door Cistercienser monniken; Cromwell verwoestte den schoonen
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bouw. Op het dak van de Cathedral in Kilkenny werd een canon-chair gezet. Cromwell
bezag den omtrek vandaar uit en gaf bevel: ‘Nu deze’. Het kanon boemde en boemde
en een kerk van eeuwen oud was plat geschoten. ‘Nu die’ en een volgende ging eraan.
Ook Cromwell kende ‘systeem’.
Van de kathedraal zelf is weinig bewaard gebleven, toch geven eenige
overeindstaande muren nog een beeld der vroegere pracht. Maar de oude toren is
nog bijna geheel over. Een breed vierkant bouwwerk van 90 à 100 M. hoog. Ook
hier hebben de raven hun nesten. Wanneer de avondzon over het Iersche land gaat
dalen, komt een groote dikke schaduw in den verwilderden kerktuin. Het is de
schaduw van den hoogen verlaten
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toren, eens de meest trotsche van Kilkenny.
Indien een land ter wereld bijgeloovigheid kent, is het Ierland. Geen enkele streek,
geen ruïne, geen bosch - of het heeft zijn aantal legenden en geestverschijningen.
Kilkenny is wel het rijkst aan verhalen, bijna alle over den beroemden
gentleman-roover ‘Frainey’.
Wat iets merkwaardigs is in Ierland, is de veel voorkomende imbeciliteit en
krankzinnigheid. In menig gezin zijn een of twee der leden ‘mad’. Waarschijnlijk is
dit te wijten aan de uitgebreide drankzucht èn aan de intermarriage: het onder elkaar
trouwen. Wanneer men in een dorp woont, gaat men daar, als e c h t e Ier nooit
vandaan. En wordt men door bijzondere omstandigheden van zijn dorp gestuurd....
dan komt men er altijd toch terug, al is het nog such a long way to Tipperary. En de
lad vindt zijn lady en trouwt haar, ook al is het zijn nicht. Van de zeer abnormale
sexueele toestanden in die plattelandsdorpen heeft de Burgerlijke Stand geen bewijs,
maar de idiote kindertjes z i j n er. Jammer is dit voor de krachtige natie. Wanneer
landbouw en marktverkeer wat beter worden, zal dit euvel misschien sterk afnemen.
Het is een der sterkste wenschen die ik heb voor het zoo liefelijke eiland. Maar met
feilen en gebreken erbij, zal ieder, die Ierland leert kennen het liefkrijgen en gaarne
denken aan de droomrig groene landen daar achter het bekende Engeland.

Lente.
Door P. Otten.
Lente, vanwaar uw dubble zin
Van vreeze meer, van vreugde min?
Gij zijt een brooze, blonde knaap,
Die vroeg ontwaakte uit donkren slaap,
En ziet de zon door vensternis En weet niet, hoe hij droevig is.
Gij zijt een meisken, rilde en rank,
Met rooden mond en voorhoofd blank,
Wier prille, hooggezongen praat
Een lach bereidt, maar onrust laat.
Lente, vanwaar uw dubble zin
Van vreeze meer, van vreugde min?
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Palmgaarden van Elche,
door Theo de Veer.
Aan den schilder Jaap Dooyewaard,
Elche........
Maar, was ik dan nog wel in het Iberische land?
Die weelde aan forsch, glanzig tropengroen, die zacht blanke muurtjes rond
droomerige tuinen, de schier vensterlooze woningen, - grijs met wondere bijkleurtjes
soms -, de versterkte deuren, de lage geheimzinnige poortjes, het roodgeel van de
mulle wegen, brandend in strakke zon, - was dit wel het rijk der Caballeros?
En die mannen, de vrouwen, de gebronsde kinders?....
Neen, hier reisde ik niet meer in Spanje; - in een oase was ik gekomen, in een stille
pleisterplaats ergens ver weg in Afrikaansche zandwoestijn, in een verrassend mooi
Moorenstadje.
O, wel heel mooi deed Elche, zooals ik het daar zag boven de rotsige bedding der
Vinalapo; zooals daar midden donkere koele palmgaarden de bleek ivoren- en
paarlgrijze huisblokjes plekten, waar tegen klaarblauwe hemel de edele lijn van een
kerkkoepel zich teekende, een enkele ranke palmera de zachtgekuifde kroon hoog
boven een kleurig tuinmuurtje wiegen deed.
En waar ik in de hoofsche bewoner het zuivere Moro-type nog vond.
***
Weet ge nog, mijn vriend, hoe wij soms uren daar door de gaarden zwierven?
Herinnert ge u nog de verre wandeltochten, waarop wij bijkans verdwaalden in die
exotische wouden van donker geschubde stammen?
Hoe wij daar onder de dadelpalmen granaten vonden geplant, geestige
kroonboomen waaraan, tusschen fijn sappig groen aan zacht gebogen takken, de
rozige appels gloeiden?
En de zonnige oranjevruchten, de vurige oleanders, de wilde bloemen!....
Wat maakten ze een ‘huerta’, een palmerabosch, blij kleurig?
Boven ons, hoog tusschen het nauw' wuivend palmenblad trosten aan safraangele
bloemstengels de dadels, en de glanze vruchtjes spreidden zich als pluimde er de
wondere pronkstaart eener vreemde tropenvogel.
- ‘Oh! les heures délicieuses, oh! les heures d'été, douces et tièdes, que nous passions
là, chaque jour, au bord du ruisseau de Fataoua, dans ce coin de bois, ombreux et
ignoré, qui fut le nid de Rarahu, et le nid de Tiahoui. - Le ruisseau courait doucement
sur les pierres polies, entrainant des peuplades de poissons microscopiques et de
mouches d'eau. - Le sol était tapissé de fines graminées, de petites plantes délicates,
d'où sortait une senteur pareille à celle de nos foins d'Europe pendant le beau mois
de juin, senteur exquise, rendue par ce seul mot tahitien: “poumiriraïra”, qui signifie:
une suave odeur d'herbes. L'air état tout chargé d'exhalaisons tropicales, où dominait
le parfum des oranges surchauffées dans les branches par le soleil du midi. -’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

‘On n'entendait que de légers bruits d'eau, des chants discrets d'insectes, ou de
temps en temps la chute d'une goyave trop mure, qui s'écrasait sur la terre avec un
parfum de framboise....’
Het is Loti, die ons vertelt van ver Tahiti.
En zou dan in het zonnig Elche, in onze droomtuinen van dadels en granaten van
mandarijnen en oleanders en wilde bloemen,
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zich het beekje van Fataoua hebben vreemd gevoeld?

PALMGAARDEN IN ELCHE, NAAR TEEKENING VAN JAAP DOOYEWAARD.

***
Het waren dagen van lui gemakkelijk leven, van een zoete rust weg van de wereld,
daar in stil tropisch Elche.
Dagen van veel zalig nietsdoen en weinig, weinig werken, van langzaam kuieren
door mystieke straatjes en over zonnedoorgloeide landweggetjes, langs roomblanke
woningen en tonige ‘huerta’-muurtjes, van mijmeren en cigaretten rooken op de
plaza en in de tuinen.
En kon er een plaza wel mooier zijn?
Vaak is het mij als adem ik nog de zwoele geur van oranjebloesem, ruik ik nog
de zoet kruiige laurieren, - als zie ik weer dat vredige plekje lommer daar binnen
witte Moorenstad, rondom, de zwijgende huizen, de balcons, de zacht uitwaaiende
zonnekleeden.
Hoe heerlijk dan waren er de avonden, wanneer een koel zuchtje het groen even
ritselen deed en boven ons het teere maanlicht ging schijnen, - die avonden van
wondere weemoed, wanneer van ver de droeve melodie van een Cartagenera, van
een geheimzinnig Oostersch lied, tot ons kwam en wij stil aandachtig te luisteren
zaten daar op ons bankje onder de hibiscus.
Dan was het bij wijlen als klonk mij weer de nachtelijke zang in de velden van
Hawaii, of zwierf ik weer in Alabama, in het zwarte Zuiden, waar laat nog klaagt
het trieste negerlied.
***
Zoo woonden wij genoegelijk in onze kleine witte fonda, - in ons herbergje tusschen
de palmen.
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Een roodsteenen trap, een wat duister portaal, en ge vondt ons bescheiden kamertje
met haar gladde tegelvloer, haar lage balken zoldering, haar smal balcon waarover
bij dag een vaal gordijn de warmte buiten hield.
O, weelde was het er niet en met de zindelijkheid nam onze goede waard graag
een loopje - maar kom, wij zochten immers Spaansche atmospheer! Wij wilden
immers het leven in Elche kennen!
In Elche, de blanke stad....
En in de ‘huertas’ rondom, in die koele dadeltuinen waar, over smalle waters, de
verweerd steenen bruggetjes spanden, - waar, onder slanke palmeras, de donkere
meisjes te wasschen kwamen, - en waar laat nog, bij bleeke maan, de schilder in zijn
schetsboek te teekenen stond.
Pyrénées-Orientales, Juli 1914.
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In het pijnbosch
door Hélène Swarth.
De strenge pijnen rijzen rank en recht
In 't bleeke grijs vol blauwe hemelspleten.
Hier durft geen vogel zich tot zang vermeten,
Ik hoor alleen het kloppen van een specht.
'k Verzink in stilte, ik heb mijn naam vergeten.
Ik weet niet meer, was 't leven goed of slecht?
Het pleit des levens lijkt me al lang beslecht.
Van héel de wereld zal ik niets meer weten.
Het weeke mos, van vale naalden glad,
Verloomt mijn voet - 'k laat dorre twijgen kraken,
Beängst door 't zwijgen op mijn eenzaam pad.
Mijn hart klopt bang, 't is me of 'k een schreeuw moet slaken.
'k Herdenk nog éens de droomen, die ik had.
't Is ál voorbij - ik voel den dood genaken.
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Sonnet
door D. Bles.
In hoon heeft liefde nimmer zich beleid,
te zamen zijn, kan beiden niet meer baten,
en zoo wij minnen is 't, om niet te haten;
wij zijn te zwak voor elken waren strijd!
Wij gaan te samen door dezelfde straten,
om 't schoon gelaat wordt gij mij vaak benijd,
wij wenschen, willen, dat de ander lijdt
en eten 't brood, dat wij elkander laten!
Hoe vele maanden zullen zwichtend gaan
eerdat de dag voor beiden wordt geboren,
waarop wij machtloos en verslagen staan.
Geen klacht zal dan de nederlaag verstoren
doch als een veldheer, wen de dag breekt aan,
zoo staren wij, op wat ons ging verloren.
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Aan eene onbekende.
Door W. Beck.
Een meisje gaat mij langs, en groet,
Dag jongen zegt zij. O een wildvreemd kind,
Dat mij, slechts wijl het elken jongen mint,
Zoo lief gedag zegt; - en nochtans, hoe zoet
Is mij die lach, die stem, dat blij gemoed,
Dat éene woord, waardoor ze mij ontzint!
Nooit liever naam mijn lief zelfs voor mij vindt,
Want geen ontroert gelijk dit ‘jongen’ doet.
Het is zoo innig en oprecht; ik hoort 't
Als zwerveling die van de spraak alleen
Begrijpt aandoenlijk klanknabootsend woord,
En dat zacht nazegt; of wanneer hij ziet
Eenig gebaar, dat allen is gemeen
Vergeet, mensch onder de menschen, zijn verdriet..
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De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek
door Frits Hopman.
(Vervolg).
2 O c t o b e r . Weer een week van hard werken - er is niets beters in de wereld.
Werken brengt genezing voor alle kwalen. Wij hebben nu een tooneeldecor onder
handen voor een liefhebbersgezelschap. Het zal wel vele weken in beslag nemen. Ik
ben verleden Maandag begonnen met om half vijf op te staan, om den anderen dag.
Het is een heele toer om er uit te komen in het donker, terwijl het geen moet is, maar
ik wil probeeren om voor Laura een knap schilder te worden en dus zit ik
gemoedereerd anatomie en perspectief te studeeren uit boeken van de kostelooze
volksbibliotheek. Mr. Miller schudt zijn wijze hoofd: ‘Je houdt het niet vol. Ik weet
er alles van. Ik heb ook mijn aspiraties gehad. Het loopt allemaal op teleurstelling
uit’. Maar Mrs. Miller heeft meer sympathie met de onderneming en heeft mij een
spiritusstelletje geleend om een kop koffie te maken in de vroegte. Wanneer ik wat
geld heb overgespaard, zal ik probeeren om op een avondschilderacademie te komen.
Dat is voor mij de manier.
Voor de Zondagen hebben wij prachtige plannen gemaakt. Wij gaan de geheele
omgeving van Londen bekijken. Hampstead Heath, Epping Forest, Hackney Marshes,
Richmond, Crystal Palace en de rest. Er rijden omnibussen heen op Zondag en wij
nemen eten mee - het zal zoo goed als niets kosten. De Millers zijn er zoo enthousiast
over als kinderen. Er is een andere stemming in huis gekomen. Ik heb voor madam
een paar nieuwe zangnummers gekocht, die worden ingestudeerd en voor Eric een
kleurdoos. Het is een lust om te zien hoe die goeie menschen het futielste pleziertje
weten te waardeeren.
8 O c t o b e r . Toen onlangs over spiritisme gesproken werd, vroegen de Millers
of ik wel eens een goed medium had gezien. Ik zei van neen en daarop schreven ze
aan een dame van hun kennis om voor mij een particuliere séance te geven. Van
avond zijn wij er heen geweest. Het huis waar wij wezen moesten was laag van
verdieping en blijkbaar als zwakgeloovige speculatie gebouwd in een miezerige
buitenwijk, die eens wat beloofde te worden. In het voortuintje zag ik een paar
taxusplantjes en laurierstruikjes bij het licht van een straatlantaarn, dat in strooken
en vierkantjes door het houten hek viel. Wij stonden samengedrongen in de kleine,
donkere portiek. Door een matglasruitje in de voordeur scheen wat licht. Het zal wel
mijn vooruitloopende verbeelding geweest zijn, maar de banaliteit en griezel, die
aan een goedkoope lijkkist is, sloeg mij in het gezicht, toen er werd opengedaan. Wij
werden begroet in een nauwe gang, waar een armzalig dansend gaspitje was
aangestoken, zoodat er vele bewegelijke schaduwen leefden omtrent den
ouderwetschen jassenstandaard en aan de wanden, beplakt met donker glimmend
behangsel. Miss Lauder, het medium, was een vrouw van een vijftig jaar, denk ik.
Ze had de loome bewegingen en het matte uiterlijk van een chronische melancholica,
maar in de manier waarop ze ons ontving proefde ik dat bijsmaakje van neerbuigend
zelfgevoel van een die zich specialiteit weet. Ze bracht ons in de kleine, muffe salon,
waar maar één pit uit de kroon van drie werd aangestoken. In dat onmachtige licht,
dat de poovere welving van den voorhoofdskam boven de oogkassen, den geknikten
neus en gegroefde wangen in bruut relief gaf, leek ze nog meer lijdend dan te voren.
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Wij zaten een poos in de kou met jassen aan en er werd over het weer en gezondheid
en gemeenschappelijke kennissen gesproken: een gekunstelde conversatie met
moeilijke kleine stilten. Wij waren allemaal een griesje nerveus en verlangden naar
het begin der séance. Daarvoor moesten wij naar boven,
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waar Mr. Pickersgill lag, de gierige en kindsche oude heer, van wien het huis hoorde
en dien Miss Lauder verpleegde. Het was een kleine slaapkamer, waaruit de heete,
vuile lucht ons tegenkwam als een tastbaar ding, waarvoor ik werktuigelijk een stap
achteruit ging. Er brandde een suizelende vleermuisvlam in een gebarsten witten
ballon en het eenig goedverlichte voorwerp was het ovale tafelblad daaronder. In
bed lag een oude man, met een zakdoek om zijn hals geknoopt, onder een goor dekbed
en op het dekbed druilden een driekleurkat en een cypersche, in twee compacte
klompjes bont opgevouwen. Wij werden voorgesteld en Mr. Pickersgill brabbelde
iets, dat ik volstrekt niet verstond en lachte met een open, tandenloozen mond, terwijl
zijn borstelige wenkbrauwen op en neer werkten als die van een gorilla. Toen gingen
wij om de tafel zitten. Het licht werd uitgedraaid. Wij verwachtten gebeurtenissen.
Ik was niet heelemaal sceptisch gekomen. Uit spookverhalen, tijdschriftartikels
en boeken over occulte ervaringen, uit kleine griezelige voorvallen, die ik zelf had
beleefd, had zich in mijn onderbewuste een mengsel gevormd, dat maar een schok
behoefde om te ontbranden en een luchtgat te meer te slaan in mijn ziel.
De gesticuleerende vlammen van het haardvuur flikkerden rood op stille ruggen
en hoofden en tegen de stucco zoldering. De raamgordijnen gezet in het donkere
behang waren groenig doorschenen van de straatlantaarn voor de deur. Ik hoorde
weldra knappende geluiden in de tafel en in een mahoniehouten linnenkast en toen
geknetter als van een elektriseermachine. De katten bewogen de ooren, maar bleven
verder met gesloten oogen onbewegelijk liggen. Miss Lauder knikte voldaan met het
hoofd. ‘Het zal mooi werk worden vanavond’ en ze lei groote vellen papier klaar en
nam een potlood in de hand. Daarop zuchtte ze diep, sidderde en schokte. De hand
met het potlood ging langzaam, als die van een bijna afgeloopen klokwerkautomaat
naar het papier en begon te schrijven. Er kwamen eerst zeer kleine letters, die weldra
groeiden. Ze kwamen sneller en sneller tot ten laatste de hand als razend over het
papier vloog. Zoo kan geen mensch schrijven uit eigen vermogen. Het eene vel na
het andere werd gevuld en toen eindigde alles abrupt. Het potlood viel op den grond
en wij zwegen beklemd, toch nieuwsgierig wat er nu gebeuren zou. Ik heb de vellen
naast mij liggen, terwijl ik dit schrijf. Als de afgestorvenen niets belangrijkers te
vertellen hebben dan dit, is er weinig van het hiernamaals te verwachten. In het begin
schijnen vele wezens getracht te hebben, zich van het medium te bedienen. Er is in
verscheidene handen geschreven en het zijn onsamenhangende, vaak volkomen
onbegrijpelijke berichten.
‘Het portret van Elsie moet op de tafel staan.... gebreke bleven groote oorlog in
Maart. Goeden avond, vrienden, het verheugt mij U.... Het is Charlie.... Het is ....Het
wijze raadsel.... Hij moet het overlaten aan den bovenmenschelijken leidsman.... Om
half twee zult gij sterven. May (Mrs. Miller heet May) heeft een gezwel in den rug....
oppassen.... Veel warm water dr.... Haal Bartolomeuskruid bij een drogist en laat
twee uur.... Hebben de twee uit Sunderland de boeken verkocht om.... om.... Dorothea
Kemp. Dorothy. Dolly. Bidt voor Uw gestorven.... met den trein van 11.45 Sint
Pancras. Duitsche provincie. Holland wordt een Duitsche.... Ik hoop dat je de
hoffelijkheid zult hebben om een rijtuig.... aan het station....’ Daarop volgt een halve
pagina van de gemeenste Engelsche woorden. Ten slotte komt een aan het woord,
die in leven blijkbaar plattelandsdominee geweest is. De woorden zijn alle
aaneengeschreven en ook de regels zijn door een lange haal verbonden. Hij geeft
een soort van korte preek over liefdadigheid en godsvrucht - al de platheden, die een
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ieder kan bedenken - en hij eindigt met een beschrijving van het Paradijs, dat de
Open-
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baring van Johannes lijkt, naverteld door een schoonmaakster.
Miss Lauder zat nu rechtovereind te slapen, den onnatuurlijken, ronkenden slaap
van een beschonkene of iemand, die in een toeval ligt. De adem kwam zwaar met
moeizaam heffen van de schouders en werd uitgepuft door lippen, die als voor de
grap in een tuitje gespitst waren. De losse, rimpelige huid hing losjes om de pezen
van haar mageren hals en daar tusschen (van onderen op beschenen) speelde het
strottenhoofd, puilend met gezwollen schildklieren, op en af. De oogen bleven, half
geloken met een akeligen witrand onder, naar den zolder gericht. Wat een
krankzinnige vergadering was het: de twee onbeschaafde burgermenschen, die
volstrekt niets begrepen van wat zich afspeelde, die imbeciele oude man, de
bezwijmde hysterica, ik, dolle gelukzoeker, en al die ongezien elkaar verdringende
geesten rondom.
Na een poos begon het medium weer te schokken en te sidderen. De oogen rolden
wezenloos. Het arme hoofd met de ouderwetsche chignon knikwaggelde. De armen
en de romp begonnen zich stuipig en slangemenschachtig te tordeeren met allerlei
bizarre en zinledige gebaren.
Achteraf kan ik nu precies zien, wat er allemaal in mij omging op dat oogenblik:
De drang om krachtdadig een eind te maken aan die tegennatuurlijke vertooning; de
verontwaardiging van een, die kind of dier ziet mishandelen; de beklemming, die ik
nog steeds voel in de Panopticum-gruwelkamer vol ondoorgrondelijke astrale gevaren
en occulte walgelijkheden; de ontmannende angst, die komt van een bloedig ongeluk.
Men had de vrees en de spanning met de holle hand uit de lucht kunnen scheppen.
Ik hoorde Mr. Miller's hijgende, snelle ademhaling. Ik zag hoe een haarvlok van zijn
vrouw trilde bij elken schok van het zwaar pompende hart.
Plotseling viel Miss Lauder's mond open en uit dat griezelige levende lijk, dat
menschdier, tijdelijk ontzield, kwamen beteekenislooze klanken, rauw en diep als
van een doofstomme. Daarop zei een verwijderde, maar duidelijke stem, een stem
uit een phonograaf, in het Engelsch: ‘Let wel. Er gaat iets merkwaardigs gebeuren’.
De aanmaning was overbodig. Mr. Pickersgill, die tot nu toe had liggen dutten, werd
wakker en ging waanzinnig lachend overeind zitten. Dat zette de kroon op de
verschrikkingen. Als iemand op dat oogenblik gegild had, was ik zeker in een paniek
dat vervloekte huis uitgestormd. Volgens de Millers moet er een grijze wazige
gedaante achter mij gestaan hebben. Ik meende een paar maal een bleeke hand te
zien boven het medium; maar ik zou er niet op durven zweren bij dat zwakke,
flakkerende licht. In de snikhitte had ik de gewaarwording, alsof een ijzige wind
tegen mijn linkerwang en slaap blies en in een droom hoorde ik Mrs. Miller slikken
en kuchen als iemand, die op het punt staat in een hysterische huilbui uit te barsten.
Mr. Pickersgill bleef onverstaanbare woorden schreeuwen. Miss Lauder zat strak
overeind met gesloten oogen. En toen zag ik hoe dat ingevallen gezicht onbevattelijk
snel werd omgeboetseerd in den kop van mijn grootvader van Hove. Ik herkende
hem onmiddellijk van een portret, dat thuis in de voorkamer hing en nog geloof ik,
dat hij werkelijk tegen mij gesproken heeft door het lichaam van Miss Lauder. De
kop keek mij aan en zei in het Hollandsch: ‘Jij bent mijn kleinzoon, de zoon van
Mathilde. Ik heb je wat te zeggen, maar lang kan ik niet blijven. Luister dus goed.
Ik heb je hierheen gebracht om je moed in te spreken. Er gebeuren dingen om je en
met je, waar je geen idee van hebt. Blijf door alles volhouden. Je wordt in het oog
gehouden. Het is de proeftijd. Als je niet opgeeft, is de overwinning zeker, maar,
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och, mijn arm kind, wat een ellende staat je te wachten. Vertrouw op God. Mathilde
is hier en laat je groeten. Wij zijn allemaal hier en zullen je helpen zooveel als mag.
De Heer zegen je. Vaarwel’. Ik was zoo in beslag genomen,
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dat ik de verdere wereld vergat, maar nauwelijks begon het masker zich weer tot
Miss Lauder's trekken te vervormen, of mijn haar ‘ging overeind staan’ een sensatie
waar niet mee te spotten valt. Mr. Pickersgill trok de knieën omhoog en lachte luid.
De katten uit hun glimlachende sereniteit opgeschrikt, trachtten met waardigheid een
andere rustplaats te vinden.
Toen trompetterde weer de verre phonograafstem, die met een Engelsch accent
en misplaatste klemtonen zei: ‘C'est fíni, mes ámis’.
Ik sprong op en stak het gas aan. Mrs. Miller deed een poging om door haar tranen
heen te glimlachen. Haar man snoot zijn neus met verdachte toewijding. Het medium
kwam langzaam weer bij. Brr! Dat versuft ontwaken met die kleine, beroerde
bijkomstigheden (van speeksel vloeiend uit een krachteloozen mondhoek, het zachte
prevelende schreien, het niet-begrijpend staren naar een glinsterend vlekje op het
tafelkleed) - het was niet minder luguber dan wat voorafging. Diepe zuchten volgder.
De trillende, knokige hand veegde onzeker de klamme zweetpereltjes van het
voorhoofd. Eindelijk vroeg de zwakke, maar natuurlijke stem van Miss Lauder: ‘Wat
van belang gebeurd?’
Onze zenuwachtige verhalen braken tegelijk uit na zoo lang gespannen zwijgen.
‘Geef mij wat drinken. O, mijn hoofd doet zoo'n pijn’. Mrs. Miller reikte een glas
met water van het nachttafeltje, hetzelfde, dat, wanneer Miss Lauder niet liegt,
volgepropt ligt met effecten en banknoten.
Ik moest natuurlijk vertellen, wat er tegen mij was gezegd en wij waren het eens,
dat het een raadselachtige, sombere voorspelling was, waaraan ik maar niet te veel
geloof moest slaan. Ik weet ook werkelijk niet, wat ik ervan denken moet. Voorts
zetten wij ons tot het ontcijferen van de schriftelijke mededeelingen. Het laatste stuk
werd zeer bewonderd. Miss Lauder was overtuigd, dat een engel het moet hebben
ingegeven.
Daarmee was het avontuur gelukkig ten einde. Wij bedankten het medium, dat er
uitzag of het van uitputting flauw zou vallen en vertrokken. Op weg naar huis bleek
Mrs. Miller erg ongerust over het gezwel in haar rug. (Ze had dikwijls 's morgens
zoo'n branderige pijn hier, precies hier). Mr. Miller kwam op het idee om een
somnambule te raadplegen, waartoe werd besloten. Wij liepen nog even bij een
drogist aan, die juist zijn luiken naar buiten droeg en informeerden naar
Bartolomeuskruid tegen gezwellen in den rug. Maar hij had er nooit van gehoord en
het bleek ook niet in zijn boeken te worden genoemd.
9 O c t o b e r . Mrs. Miller vroeg of het mij ook interesseerde om een Londensche
markt op Zaterdagavond te zien. Het interesseerde mij heel erg en dus ging ik mee,
toen ze zooeven haar inkoopen voor morgen ging doen. De markt wordt gehouden
in een zijstraat, waar weinig verkeer is. Uit de verte hoorde ik al de roezige drukte
en het geschreeuw van venters, die hun waar aanprijzen. Het klonk als het verwijderd
gerucht van een Hollandsche kermis op het ijs.
De donkere huizen, waarin hier en daar een der zwarte ramenvakjes, oranje
doorschenen, was ingezet, blokten opaak en flauw rosbruin begloord tegen den
blauwen, ontwijkenden maanhemel. Het opwaarts snel verzwakkend licht van de
straat, maakte breede schaduwen boven kroonlijsten van benedenpuien en in
vensternissen; in de warm verlichte uitstalkasten der winkels straalden de sterren der
verre gasvlammen. Tegen den trottoirband te midden van groentenafval en stukken
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opwaaiend papier, stond een rij van kramen en handkarren in het dansend schijnsel
van walmende toortsen en witte, wapperende vlammen van acetyleengas. Op het
nauwe pad, tusschen stalletjes en straatwinkels schuifelden de koopers, mannen en
vrouwen met korven en pakjes, touwnetten vol groente en puilende reticulen van
stroovlechtwerk. De slagerij op den hoek had een reeks van opengehakte var-
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kenskarkassen tentoongesteld met roode ribben en knobbelige lobben van dof, roze
vet daartusschen. Achter hingen geheele gevilde schapen aan krachtige stalen haken
onder een gierlande van geeldoormarmerde karbonaden. Op het bloedbespatte
marmertoonblad lagen hoopjes bruine, glimmende levers en vale, zwaar beaderde
kalfsharten. De volbloedige, welgedane slagers met hun schoone, blauwe voorschoten
aan en de haakstokken in de hand, schreeuwden onophoudelijk: ‘Buy-buy; buy, buy;
buy-buy’ en maakten tegelijkertijd gebbetjes met de klierige juffrouw van het
boekenstalletje, die twee romans voor een stuiver verkocht. Er was een vischkraampje
met pyramide hoopen van alikruken en wulken en een bak vol bespikkelde bruine
krabben. Jacobsschulpen, waarin weekdieren leven, die er uitzien, als een glibberig
spiegelei met hoog oranjen dooier, lagen vóór een lange rij van poppenbordjes vol
bleekgele mosselen. Op een schap daarboven, met een servet gedekt (het deed aan
een altaar denken) stonden kaarsen, door lampeglazen beschermd, te branden tusschen
azijnfleschjes van bruin glas, in den vorm van een ampulla. De groentenverkoopers
hadden goede zaken gedaan. Op de bijna leege karren lagen nog een paar bossen
selderie en blanke prij of wat Lissabonsche uien in hun glanzend bruine vlies. Mrs.
Miller kocht haar sla voor morgen van een echte costerwoman, een ‘'Arriet’, zooals
Phil May ze teekende, met spuuglokken voor de ooren, bloedkoralen halssnoer, een
hoed vol struisveeren en een open pluche mantel, compleet. Ze zat in gedachten haar
nagels te bijten achter manden met veldsla, chicorij, paardenbloembladen, zuring en
waterkers. Voor een oudroestbleekje met oude sloten en sleutels in bruin roeststof
op gekreukte kranten, schoof een klein meiske een kinderwagen (met een blozend
wicht, gerust slapend te midden van het kabaal) vooruit en achteruit. Ze hing over
het handvat gebogen, de benedenarmen gesteund op den bak en lurkte, verstrooid
neuriënd, op een pepermuntstok. Een oud manneke stond bescheiden viool te spelen
op een donker plaatsje dicht bij een corpulente vrouw, die appelen pofte in een
draagbaar fornuis. Ze had heel wat moeite om een zwerm straatjongens (lollige,
havelooze rekels) op een afstand te houden en als ze te driest werden en schelden de
uitwerking miste, spuwde ze in hun gezicht. In een poelierstentje hingen konijnen,
de gebroken pootjes saamgebonden en nog een donzig bontrandje aan het mager lijf
met de onsmakelijk glanzende spieren van violetbruin vleesch. De gehavende vachtjes
als handschoenen, het bloederig binnenste buiten gekeerd, lagen er onder tusschen
bakken met bokking. Een kereltje van een jaar of vier, op bloote beentjes en met een
veel te wijde broek aan, was uitgestuurd om voor zijn moeder aardappelen te koopen.
Een vriendelijke oude werkman, die schik in hem had, vroeg of hij wel een zuurtje
lustte en dat maakte het ventje zoo verlegen, dat hij het ongewasschen bolletje op
een arm te midden van de stoofperen lei en het onschuldig kindertongetje uit een
korstigen mondhoek kwam piepen. De koopvrouw en ik knikten en lachten tegen
elkaar over het geval als oude kennissen. Het is een wonder, hoe verbroederend de
penurie werkt. Komt het omdat wij samen staan tegenover het gemeenschappelijk
gevaar?
De mooie stemming van solidariteit werd geschonden door een ruzie voor de kroeg
op den hoek. Een vrouw in een delirium van woede, in den arm een pak gore doeken
blijkbaar om een kindje gewikkeld, was aan het gillen en krijschen tegen een grooten,
stomdronken schoorsteenveger, die maar half-begrijpend, in de deur stond te
balanceeren. De toeschouwers grinnikten drie diep in een ring om de echtelieden.
Twee bezadigde stoere agenten naderden. Maar plotseling boven het geschreeuw
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van de marktventers en het oplierend gutturaal gebrul, klonk een ver gerucht, zoo
geheim beangstigend als het geroep van ‘Extra tijding’ over onheilen, uit mijn jeugd,
dat naderde door de stille avond-
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straten. De menschen voor de kroeg hoorden het ook en liepen aan; gingen op de
teenen staan en rekten hunne halzen.
‘De brandweer!’ zei Mrs. Miller.
En daar kwam het roode gevaarte op hooge wielen reeds aan achter twee als dol
galoppeerende schimmels. Donkere mannen, de hand als een roeper aan den mond,
die alle: ‘hoi-hoi-hoi-hoi’ riepen zaten en stonden op den wagen. Slingerend door
de nauwe straat, waar karrevoerders en voetgangers haastig ruim baan maakten,
donderde, dreunend rollend de zware stoomspuit. Het was het vizioen van een
oogenblik: twee laag vooruitgestoken paardenkoppen met wilde, bloedbeloopen
oogen, de ooren plat in den nek en de draderig wimpelende manen boven de rinkende
bellen op het tuig; de koetsier nerveus-attent voor zich uit speurend; de vele vlammen
van de stalletjes glippend over het glimmende bolle oppervlak der hooge koperen
helmen en de buizen en ketel van de machine; en een sliert zwarte rook uit de korte
schoorsteenpijp. Toen was het al voorbij en een paar gloeiende sintels lagen in het
midden van de straat. De verschijning gaf een opschudding! De markt liep leeg.
Iedereen sukkeldraafde achter de brandweer aan. Jongens sprongen op hun fiets en
belden aanhoudend om ruimte, die ze niet kregen en kerels floten en riepen elkaar
toe over de menigte. Maar wij, wijze menschen, gingen naar huis en het duurde niet
lang voor ik de spuit hoorde terugkomen.
1 0 O c t o b e r . Met de Millers naar Richmond.
1 1 O c t o b e r . Het is goed voor mij om vast, praktisch werk te hebben. Het is een
vliegwiel, dat regelmatigheid aan mijn streven geeft en er den gang in houdt. En het
is heerlijk vast geld te verdienen en onafhankelijk te worden. Als Laura maar hier
was. God geef, dat het wachten niet lang meer duurt. Ik dacht den geheelen dag aan
mijn lieveling. Als ik nog eens een goed en nuttig mensch word, is het aan haar te
danken.
1 4 O c t o b e r . Ik heb dezer dagen goed geleefd - ben niet over mijzelf ontevreden,
maar het is toch niet geweest, wat het worden moet: een geheele toewijding van elk
oogenblik aan haar. Vanavond was het zoo en ik was gelukkig. Toen kwam ook weer
het heerlijke vertrouwen, dat alles goed zal gaan en ik was zacht en vriendelijk
gestemd. Ik moet mij den geheelen dag inspannen, ik moet voortdurend voelen, dat
ik aan het werk ben voor haar.
1 5 O c t o b e r . Een bleeke Claude zon scheen vanmiddag in het atelier en ik had
een machtig verlangen naar mijn lief. Dat pijnlijke, toch heerlijke van deze liefde is
een wonder ding.
1 6 O c t o b e r . Geprobeerd om op het dak te klimmen - een waagstuk. Het was mij
hierbij voornamelijk om zelfdiscipline te doen. Ik was namelijk sedert den vorigen
Zondag katterig, dat ik toen in gebreke was gebleven. Maar toen ik boven was, dorst
ik weer niet. Daar de bedoeling is, om mij Laura's liefde ook door mannelijkheid en
moed waardig te maken, was ik hierover erg beroerd. Ik ging voor de tweede maal
naar boven en nu kwam Miller mee, maar hij noch ik vonden moed voor den toer.
Waar de ijzeren brandladder ophoudt, moet men langs ijzeren haken klimmen naar
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een balk, waarop men gaat liggen en vervolgens staan. Vooral het vinden van
voetsteun, wanneer men aan de handen hangt boven den afgrond van de straat, een
vijf en twintig meter beneden, is griezelig. Ik zag het een metselaar doen en dat gaf
een weeë tinteling in mijn onderlijf.
Wij gingen gezamenlijk naar Dulwich, maar ik was misselijk over mijzelf en had
geen vertrouwen in de toekomst. Vond mijzelf een ongeluk en haar niet waard. Las
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wat in Emerson om tot rust te komen en de dag eindigde mooi en vredig.
1 7 O c t o b e r . Weer op om half vijf. Schreef bij wijze van zelfoverwinning een
brief van acht kantjes aan.... Laat ik toch geen oogenblik vergeten, dat er aanhoudende
inspanning en zelfopoffering moet bestreefd worden om harentwil. En dat niet met
woeste inspanning, maar rustige aandacht.
Moe en neerslachtig. Het verlangen kan zoo in de ziel gutsen. Het is baar verdriet,
zonder poëzie of hoogheid. Ik heb zulk een machtigen drang om liefde te geven. De
oogenblikken van kleingeloovigheid en zwakte zijn talrijk. Als ik maar een kleine
aanwijzing of belofte had, dat alles goed zal loopen. Ik voer behalve het dagwerk
zoo weinig uit, maar doe toch werkelijk wat ik kan.
1 8 O c t o b e r . Al schilderend en sjouwend was Laura steeds voor mijn geest. Ik
heb het moeilijkste werk weer het eerst onder handen genomen en behaalde
verscheidene kleine zelfoverwinningen voor mijn harteke. Wat gaf ik er voor om
haar in mijn armen te houden! Haar beeld is steeds nabij. Het gaat goed. Dit is de
eerste dag, dat ik nu werkelijk het gevoel heb van geheel mijn werk tot zelfverbetering,
ter eer van mijn lieveling, te hebben verricht. Ik heb vervelende, noodige dingen
opzettelijk eerst gedaan en iedere snipper tijd goed besteed. Zoo moet nu altijd geleefd
worden, maar er is tenminste een begin. Ik voel, dat de overwinning zeker is. Haar
alleen de eer, mijn lief en sterk vrouwke.
1 9 O c t o b e r . Dacht veel aan haar en was stil gelukkig. Weer op om half vijf. Ik
krijg de anatomie al heel aardig onder de knie.
2 1 O c t o b e r . Op om vijf uur. Zwaarmoedig. Hoelang zal het duren eer ik wat
presteer! Waar zal ik het geld vandaan halen om Laura te geven, wat ze gewend is?
Ik zie geen uitweg, maar telkens zeg ik tegen mijzelf: overlaten, vertrouwen. Ik
begrijp wel niet, hoe het ooit goed worden moet, maar ik houd de wanhoopsgedachten
met geweld aan de grenzen van mijn bewustzijn. Doch het knagend verlangen blijft.
Hoe diep ik evenwel in den put zit, ik zie steeds haar beeld.
2 2 O c t o b e r . Werkte met veel nauwgezetheid en spande mij erg in. Het is heerlijk
om alles in orde te weten. Zonder haar zou het nooit gebeurd zijn. Alles, mijn werk
en privaatzaken worden prompt afgedaan - een heel ding voor iemand van mijn aard.
En als ik daar dan blij over ben, heb ik moeite om niet te schreien als een schoolkind,
dat geprezen wordt, maar het een schamelen troost vindt. Schreien van verlangen
naar beter dan lof van de Millers en bitterheid om het afzijn van mijn lief. Ik kan niet
meer doen, dan ik doe. O, God, in Uw barmhartigheid, al is het wellicht zonde om
het te bidden: weerhoud het loon niet!
2 3 O c t o b e r . Het stoute stukje is volbracht: Ik ben vandaag op het dak geklommen.
Het is misschien kinderachtig, maar met een groot fortuin had ik niet meer in mijn
schik kunnen zijn, dan met deze triomf voor haar, waar ze nooit iets van zal weten.
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2 8 O c t o b e r . Dit leven sluit mij erg in. Er is geen spontaniteit. Maar het maakt
niet uit. Ik bouw een tempel - alleen voor haar. Ook deze dag is volkomen afgewerkt
en in alle deelen compleet. Dat zijn er van de week weer vijf aan den snoer van zeven.
2 9 O c t o b e r . De nacht was treurig, zooals dat in den laatsten tijd vaak gebeurt.
Hoestbuien, kiespijn en hevige pijn in de aderen. Het hield mij wakker, maar ik
probeerde het weer om haar zacht en geduldig te dragen. In den halfslaap, zag ik
haar zeer duidelijk, het was het glimlachende gezicht
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met de kwalijk bedwongen uitdrukking van liefde, dat ik zoo goed ken en dat mij
zoo dierbaar is. En later droomde ik van haar. Ze stond in een licht blauwe bloeze
onder zware boomen en wenkte mij. ‘Ik weet, wat je voor mij doet’ zei ze - meer
herinner ik mij niet, maar ik werd in een heerlijke stemming wakker, alsof ik haar
werkelijk had gesproken. Misschien is het wel zoo. Wie weet?
Zag 's avonds het sikkeltje van de jonge maan, wat mij, als steeds, hoopvol stemde.
30 O c t o b e r . Zondag. Las de ruzie van twee schilders van naam, die elkaar
plukhaarden in.... en werd bezorgd over mijn toekomst. Wie kan slagen in een kring,
waar men elkaar het licht in de oogen niet gunt. Neerslachtig voor de thee. Dat komt
er van, wanneer ik mij bekommer over het oordeel van anderen dan Laura alleen.
Toen ik aan haar dacht, kon de heele zaak mij niet meer schelen.
4 N o v e m b e r . Ik zou haar knielend willen vereeren en haar dienen en troetetelen,
mijn leven lang.
7 N o v e m b e r . Hoe harder ik ploeter, verbeeld ik mij, hoe eerder mijn proeftijd om
is. Het is alsof mijn liefde met elken dag inniger wordt. God, ik kan haar niet missen!
Ik bid alle ongeziene machten van het heelal om mij te helpen. Nooit, nooit was er
zulke liefde. Ze doortrekt mijn geheele leven.
8 N o v e m b e r . Duchtig op de (gevangenis) achterdécors gesjouwd. Miller roept
maar, dat ik meer geld kan verdienen dan bij hem en dat ik mij vergooi. Hij weet
niet wat mij aandrijft.
Begon 's avonds voor Eric plaatjes van dieren te teekenen, die hij moet kleuren en
uitknippen. Zoo leert hij meteen wat dierkunde en handigheid. Ik had er als kind ook
plezier in. Ik heb groote plannen met hem. Met de Millers ga ik nu een uur 's avonds
goede romans lezen - zij waren dadelijk enthousiast over het plan; dat geeft nieuwe
belangstelling en nieuwe kracht, hoop ik, in hun grauwe leven. Verzond twee pond
aan...., een kennis van de Millers, die al drie maanden ziek ligt en natuurlijk geen
cent verdient. Alles pour l'amour de notre dame. Ik ben hier werkelijk zeer gelukkig
- wanneer ik het verlangen niet meereken en dat is tegenwoordig niet drukkend
ontzenuwend, maar doorlouterd.
9 N o v e m b e r . Lord Mayor's Day. De Millers gingen bij kennissen den optocht
zien, zoodat ik vrij was en naar Richmond Park ging.
Het had 's nachts flink gevroren en er waren ijsbloemen op de ramen. Toen ik naar
den trein liep in den scherpkouden, zonnigen morgen tintelde mijn bloed en ik was
zoo welgemoed, dat ik zingen moest.
Ik stapte in Richmond station uit, en O, goden! Daar was de oude stemming in de
natuur, d e stemming. Ik kwam met allerlei regelingen, zorg, kleine gedachten om
mijn hoofd, als een zwerm vliegen en daar stond de Eeuwigheid. In dat oogenblik
was er geen analyse; die kwam later. Ik was alleen maar zielsgelukkig. Mijn vermogen
om de natuur zoo heilig te zien was dan niet verdwenen. Ik was dankbaar en week.
In de hooge statige lanen en bosschen en in de breede landschappen van de heuvels
hervond ik het onzegbare. Het was in het late, roodgouden zonlicht, in het sonore
windgeruisch, in den geur der graslanden. Het was het Groote Mysterie, dat de
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wouden omspoelde als een mist. Daar, daar was het hoog en stil, innig en droomerig,
zoo oneindig ver boven al het menschelijk gedoe, zoo wijd en ontzaggelijk, dat
gedachten weken en er niets bleef, dan machtige vrede en geluk. Het lijkt zoo klein
op papier en het was zoo alles, Alles.
Het was of Laura en mij geen afstand scheidde, of ze naast mij ging den lieven
langen dag.
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10 N o v e m b e r . Miller heeft de opdracht gekregen om den muur van een soort van
wintertuin decoratief met planten en bloemen te beschilderen. Daar het heelemaal
niet in zijn lijn ligt, heb ik vandaag een ontwerp gemaakt, wat heel wat gesnor in
boeken en platen meebracht. De gedachte aan Laura was een lafenis. Miller opgetogen
met het resultaat.
12 N o v e m b e r . Zooals in den laatsten tijd nog al vaak gebeurt, heb ik mijn vrijen
Zaterdagmiddag in het West End doorgebracht, ditmaal met merkwaardige gevolgen.
Het weer was triest en mistig. Om drie uur was het al met het daglicht gedaan en om
vijf was het een regennacht. Van het ontzaggelijk universum bestond alleen zooveel,
als het zwakke kunstlicht moeizaam in stand kon houden: de onderste wolkenlaag,
dreigend ros verlicht als door een ontzaggelijken brand; brokken van huisgevels en
plaveisel en van lantaarn tot lantaarn, waar voorbij de ijle nevelvezels dwarrelend
zweefden, nauwelijks genoeg lucht om te ademen. De gasvlammen uit een apotheek,
vergroot en misvormd achter de kolossale, buikige stopflesschen met roode en blauwe
vloeistof, maakten blinde kleurvlekken in het grauwe ledige. De roze lichtplas onder
de gutsende zonnen buiten een sigarenwinkel, weerkaatste zwak op de gebeeldhouwde
zandsteen consoles onder een balkon. Een gloeilampje haalde met gebladderde
huisdeur en kolomrondingen een portiek uit den nacht. Enkele doorschenen
raamgordijnen, verre oranje rechthoekjes, waren hoog in het duister uitgesneden.
Van een onderpui bestonden hier en daar slechts brokken modderbespetterde
muurvlakken, zonder samenhang en naar alle zijden verwazend als halfgevormde
gedachten en in loszwevende letters van vuur schreef een monomaan telkens
overnieuw aan den hemel, dat Bovril de beste bouillon maakt.
De taxi's gonsden voorbij, hun dikke pneu's knetterend rijtend door de modderbrij,
die in geribbelde, glazige cacsaden, als van cacao in de gootroosters vloeit. De
omnibussen, helverlichte glasdoozen vol menschen, schoten langs, de een na de
andere, in stoffig lijkende aureolen, welke meeflitsende glimmers maakten op de
stangen van het natte parkhek. Daarachter stonden ahorn boomen van gepolijst zwart
metaal aan de grenzen van het Zijnde. Een equipage reed aan; de donkere glanzingen
van natte paardenflanken en gebogen lakpaneelen, leefden een oogenblik als een
vaag herinnerde droomervaring. De acetyleen zoeklichtkegels voór een auto, maakten
van een fietsenden jongen, in een vet-glimmende oliejas, een beeld in uitgevreten
krijtig wit, grel op het doffe donker. Zware paarden van vrachtwagens stonden, laag
de zwaar beaderde koppen, uit granieten troggen aan den straatkant te drinken en de
krullende stoom wolkte op van hun geplakte, regendruipende wintervacht. Verderop
zat de bewaker van een hoop bestratingsblokken met glinsteroogen te staren in een
oranjerood vuur, wapperende pluim van vlamvederen, boven de scharlaken heete
kolen in het zware komfoor en de felle gloed sloeg terug tegen zijn borst en kop,
waaraan geen schaduwen waren.
Op een groot plein, waar het dag was, een onheilige, bleeke dag door al die
kleurlichtmisten: kersrood elektrisch, violet van de hooggehangen booglampen en
het matgroene schijnsel der gloeikousjes - trokken grijze silhouetten, precies
uitgeknipte japansche schimmen, voorbij den melkig doorlichten mist en de gebroken
reflexen op het natte asfalt; hooggeladen karren, microscopisch compleet tot het fijn,
samengesteld lijnwerk van wielspaken, assen, veeren en remblokken; voetgangers
met geacheveerde kopprofielen, gebogen onder paraplu's; een armzalig straathondje,
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een nat verschoppelingetje, dat met eén opgeheven voorpootje en staartje neergeklapt
scheen rond te snuffen.
Toen, onverwacht, kwam een bruinig floers van omhoog gezonken, langzaam
doordrin-
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gend als koffie, die in water zijgt. Het was als werden dichte, troebelende gassen in
de atmosfeer geschonken. De lantaarns gloorden eerst nog bezwaarlijk ros-duisterlijk
in den smook en leken toen de een na den ander uit te dooven. Mijn oogen schrijnden
tusschen de mistvochte wimpers en als zwaveldamp brandde de adem in mijn borst.
Ik liep door op goed geluk af, met enerveerend geblèr en getoet en gebel aan alle
kanten om mij heen en was binnen korten tijd geheel de kluts kwijt. Dat was een
vervelend ding; ik begon honger te krijgen ook en wie weet, dacht ik, hoe lang ik
moet dwalen, eer ik iemand ontmoet, die mij kan terecht wijzen. Op een hoek was
ik bijna tegen iemand aangebonsd en ik liet mij de kans niet ontgaan.
‘Kunt U mij zeggen, waar ik ben? Ik vrees, dat ik verkeerd ben geloopen, in den
mist.’
Ik kon niet zien tegen wien ik sprak; ik kon de gebruikelijke hand voor oogen niet
zien; maar voór het antwoord, kwamen geruststellende trillingen uit het vochtige
donker.
‘De meesten van ons zijn den weg kwijt op het oogenblik. Bij tijden hebben wij
allemaal een beetje leiding noodig.’
Het was een beschaafde mannestem met een zwak Amerikaansch accent, een stem,
die hoorde bij een vriendelijk, fijn ironisch gemoed, stelde ik vast.
‘Bedoelt hij dat overdrachtelijk?’ dacht ik, een beetje prikkelig - het oogenblik
scheen niet gelukkig gekozen voor allegorie.
‘Kunt U mij den weg wijzen naar een station van de ondergrondspoor?’
‘Zeker’ zei hij. ‘Daar ga ik naar toe. Loop maar mee.’ en hij voerde mij zonder
weifelen. Het was heel gek om in volkomen duisternis te loopen met een stem naast
je.
‘Het lijkt wel of U in het donker zien kunt.’
Ik meende hem te ‘voelen’ glimlachen - maar het was natuurlijk de flauwste
wijziging van spraaktoon, dien ik richtig vertolkte.
‘Ik ken den weg. Ik zal je op streek helpen.’
‘Is het ver?’
‘Wat? Het station? Neen.’
Ik zweeg. Dat metaphorisch woordspel, omwonden met herinneringen aan gehate
Zondagsschoolmiddagen uit mijn jeugd, maakte mij uit mijn humeur. Maar er was
in de stem een beschaving en een welgegronde sereniteit, die geen cathechiseermeester
heeft. Ik moest een paar maal aan Jordens denken. De ander zweeg ook en ik had
het dwaze, onaangename idee, dat hij mijn heele levensgeschiedenis in mijn ziel las.
‘Ben je al lang in Londen?’
‘Een paar maanden. Is mijn Engelsch zoo slecht?’
Hij sloeg geen acht op de vraag, maar ging door:
‘Wat ben je van beroep?’
‘Ik ben décoratieschilder.’
‘Betaalt dat nog al?’
‘Ik heb niet te klagen.’
‘Je zou bij ons in Nieuw York een betere kans hebben, als er werkelijk wat in je
zit. Hier in Engeland schijnt iedereen te slapen.’
Die Amerikanen denken toch maar alleen aan geldverdienen.
Ik zei, een beetje hooghartig:
‘Het is niet mijn bedoeling om te probeeren fortuin te maken.’
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‘Neen, neen; maar geld smeert de assen’ van het leven.’
‘Ik ben niet zeker, dat geld zoo'n begeerlijk ding is.’
‘O, jawel, zeker. Er staat in de 112e Psalm, dat de mensch, die den Heer vreest,
have en rijkdom in zijn huis zal hebben. En Johannes schrijft in zijn derden brief:
Geliefde, vóór alle dingen wensch ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk Uwe ziel
welvaart. Er is geen twijfel aan of maatschappelijk welslagen is een gave Gods, een
begeerlijk ding. David was zeer voorspoedig. De bijbel spreekt veel over voorspoed.’
Wat een wondergekke lui ontmoet een mensch toch in deze stad van onbeperkte
mogelijkheden. Hier heb ik een Nieuw Yorker zakenman te pakken, die de
Testamenten uit zijn hoofd kent.
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‘O, de bijbel!’ zei ik, geprikkeld om minachting te toonen, die ik niet voelde.
‘De bijbel is het grootste boek, dat wij hebben. Daarin staat de diepste wijsheid voor wie ooren heeft om te hooren’. Het antwoord was waardig en zacht.
De mist verdunde voor een oogenblik en ik zag, dat mijn gids een groote en zware
man was, zooals ik had vermoed.
‘Ik lees maar liever de oud-Indische boeken’, hield ik aan.
‘Ja, ja. Daarin ligt ook een schat van wijsheid. Maar ze zijn uit den tijd. Al die
goede, welmeenende menschen van tegenwoordig, die maar naar het Oosten zien en
het theosophische pad trachten te betreden, schijnen niet te beseffen, dat ze onnoodig
moeite doen; dat er sedert den Buddha een Grootere is gekomen. Er is sindsdien iets
ontzaggelijks gebeurd op aarde’.
‘Wat mag dat zijn?’ vroeg ik met werkelijke belangstelling, nog meer in den man,
dan in zijn woorden. (Die vent moet toch heel veel gelezen en gedacht hebben!)
‘Het mysterie van Golgotha. Er behoeft niet meer gestreden te worden. Het werk
is volbracht. Wij hebben maar aan te nemen, wat onze Verlosser voor ons heeft
bereid. Hij heeft gedaan, wat vóor Hem geen ander de kracht had, om te doen: Hij
heeft den waan van de drie werelden gebroken en ons werkelijk, zooals er geschreven
staat, van onze zonden bevrijd. Maar wij moeten het wenschen. Wij moeten tot Hem
gaan’.
Plotseling terwijl hij sprak, herinnerde ik mij een passage in dat theosophische
boekje, dat ik indertijd voor Nettie heb vertaald. Er werd daarin gesproken over de
Meesters der Wijsheid, hoogontwikkelde intelligenties, die in naam van den Logos
de wereld regeeren. Een enkele maal, heette het daar, zenden zij een afgezant naar
den mensch, die de waarheid getrouwelijk blijft zoeken. Zou hij, naast mij, er zoo
een kunnen wezen - maar hij had het zoo over geld verdienen....
‘Maar wij moeten toch zelf ons best doen, om onze slechte eigenschappen af te
leeren?’
‘Neen; dat is vechten aan de schaduwzijde. Alle boosheid en goedheid is schijn.
Wij moeten boven de paren van tegenstellingen uitkomen, in het gebied, waar de
mysticus werkt. Dan ontkomen wij aan de wet, aan wat de theosophen karma noemen.
Wie in God handelt, is boven de wet. Daarom moeten wij steeds aan Hem denken
en ook de geringste daad aan Hem opdragen. Wat de menschen braafheid noemen,
is genade en komt van binnen uit, van middelpunt naar omtrek. Dat is waar zoovele
secten een fout maken. Wij zijn niet gebaat met het kunstmatig onderdrukken van
onbegeerlijke eigenschappen. Maar naarmate ons ware Zelf, de God-in-ons, groeit,
vallen ze een voor een van zelf weg. Hij regelt die dingen voor goed. De mensch, de
persona kan niets uit eigen kracht’.
‘Maar’, zei ik, ‘Hoe zal de God-in-ons groeien? Er moet toch een modus operandi
zijn?’ Het gesprek vloeide zoo natuurlijk, hoe onwaarschijnlijk het nu op papier lijkt.
‘Door steeds aan Hem te denken. Wij moeten het Waarachtige zien in iedereen
en in alles, want wij worden, wat wij gedurig aanschouwen - het is de universeele
wet van de aantrekking. Daarom bedrijven alle kwaadsprekers en beluttelaars zulk
gevaarlijk spel. Zij nemen alle boosheid in zich op, waar ze naar kijken. Zulke
menschen krijgen ook allemaal een akelige ziekte. Oordeelt niet. Een ieder zoekt
zijn geluk, zijn “goed”, dat is zijn God’.
Een golf van onaangename, warme lucht, ozongeurend, sloeg ons plotseling tegen
uit het donker. Wij waren bij het station van de ‘Central Tube’. Ik hoorde de liftdeuren
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te zamen rollen en toeklappen, maar in de vestibule mistte het even erg als buiten.
De koolspitslampen waren bruin gloeiende staafjes omhoog. Doch beneden op het
perron kon ik mijn geleider goed bekijken. Er was in zijn uiterlijk dezelfde
raadselachtigheid, die ik in zijn spreken had gevonden, dezelfde gekke tegenstelling
van diepzinnige geestelijkheid en seculariteit. Want zijn donkere
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oogen waren groot en klaar-onschuldig als van een kind, maar een dure velvet hoed
stond ietwat koket op de witte krullen, die glansden als gesponnen glas en vreemd
contrasteerden met den vollen, zwarten knevel en zware, zwarte wenkbrauwen. Ik
heb nooit zoo'n vreemd voorhoofd gezien als het zijne. Het glooide snel voorwaarts
onder de schaduw van den hoedrand uit en evenals bij de klassieke, oud-Grieksche
koppen werd de neusrug, ongebroken voortgezet in hetzelfde hoekvlak. Doch dan
trof mij weer de goedmoedig spottende trek aan den mondhoek, de uitdrukking van
een guitigen schooljongen, die onder de les een goeie mop heeft bedacht. Kan iemand
zich den heiligen Franciscus van Assisi denken met een homespun ulster aan, of
Sinte Maarten op chroomleer laarzen? Maar dan denk ik ook weer: Wat voor een
figuur zou een engel maken, een engel van Botticelli bijvoorbeeld, tusschen typisten
en zakenmannen in een wagen van de Electric Underground!
Ik beken, dat ik belangrijk onder den indruk was van dit wonderlijke gesprek. Hij
gaf mij zijn kaartje, een klein correct kaartje (waarom ook eigenlijk hij niet zoo goed
als een ander?) waarop in nette steendrukletters stond:
Mr. Rexford Emmorey.
‘Als ge ooit in de verdrukking komt’, zei hij, en eensklaps werd ik onaangenaam
herinnerd aan de voorspelling op de séance). ‘Keer je dan altijd naar God en verwacht
niets van de menschen. Reik nooit naar buiten; alle hulp is binnen je. Die tot mij
komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Die
overwint zal alles beërven’. Hij keek mij aan, of hij iets zeer persoonlijks ging zeggen:
‘Maar eerst moeten wij alles opgeven, alles waaraan wij hechten op aarde. Wij krijgen
het dubbel terug. Denk maar aan Job. God vraagt het geheele hart. Dit is het pad van
den ootmoed. Maar onze Voerder blijft ons steeds nabij. De Trooster in allen nood
is de God-mensch Christus Jezus’.
Was er ooit een gekker plaats gekozen voor predikatie dan het helder verlichte
perron met de nette verglaasde, witte tegeltjes en de kleurige reclameplaten van
tooneelvoorstellingen en badplaatsen?
‘Wij spreken elkaar nader’, zei hij en stapte in zijn trein naar het westen - hij had
er al drie voorbij laten gaan - en ik ging gistend naar huis, oostwaarts. Ik heb nu weer
het verontrustend gevoel, dat ondoorgrondelijke catastrophen mijn leven bedreigen.
Maar Laura is de troost. Voor haar wil ik een man zijn.
1 4 N o v e m b e r . Half vijf op. Werkdag van dertien uur. Het lijkt zoo weinig, wat
ik doe, en toch, wat zijn het een volle dagen! Gisteravond nam ik mij voor, om nog
harder te werken en nog beter te leven, dan de laatste weken, in de hoop, dat ik zoo
den proeftijd spoediger door zal zijn.
1 5 N o v e m b e r . De Millers hebben mij na lang praten overgehaald om mee te
gaan naar een zanguitvoering, waar een kennis débuteerde. Het eenige aardige van
den avond was de plotselinge gedachte: Wat zou Laura hier stralend zijn tusschen
al die meisjes.
1 6 N o v e m b e r . Het ‘plezier’ van gisteravond is zonder twijfel onschuldig genoeg
en toch heb ik spijt, dat ik ben gegaan, want ik kwam pas om kwart over twaalf op
mijn bed en werd laat en doezelig wakker. Ik was niet flink en vaardig bij mijn werk
en de kletspraatjes van de soirée leefden nog in mijn hoofd. Daar is nu misschien
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weinig kwaads in, maar terwille van Laura moeten de gedachten hoog gehouden
worden. Het zal niet meer gebeuren, schat.
O, wat een beroerde dag! Dat ik, werkend voor haar, in gebreke ben gebleven,
daar ben ik erg katterig over. En toch, wat beteekent een halve dag verloren bij den
roekeloos verkwisten tijd van vroeger? Zelfs in de nederlaag blijkt, hoeveel ik ben
gevorderd.
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2 1 N o v e m b e r . Dit is geen geluksmaand voor mij, al blijf ik mijn best doen. Dan
was October wat anders! Maar het vroege opstaan, heb ik volgehouden, al kost het
heel wat, tegenwoordig. Maar er is niet dat gevoel van aanhoudende inspanning en
strengste tucht. Ik dacht heden weer aan het gesprek met den heer Emmorey in den
mist, en op eens kwam er wantrouwen of mijn streven wel wat zal uitwerken. Dat
woekerde voort en verslapte de discipline. Tot ik de lethargie van mij wist te schudden,
doordat ik erg naar Laura verlangde en mij schaamde en ergerde, dat ik niet harder
aan mijn bevrijding werk. Toen voelde ik mij weer vastberaden en krachtig. Ik schiet
telkens te kort, maar pak toch telkens weer aan. als ik aan haar denk.
2 3 N o v e m b e r . Gesjouwd als een slaaf.
2 8 N o v e m b e r . Ontspannend, loomvochtig-warm weer. Hart en zenuwen minder
goed.
2 9 N o v e m b e r . Een goede dag.... voor mijn lief vrouwke.
2 D e c e m b e r . De laatste dagen goed gewerkt, maar vandaag weer aan het
degenereeren. Het is of booze, ongeziene invloeden werken.
3 D e c e m b e r . Een manmoedige poging gedaan om den ouden standaard van
flinkheid, hoogheid en arbeidzaamheid weer te bereiken. Voelde mij wat braver en
dichter bij haar.... Het is altijd goed, als er maar wat te strijden valt terwille van haar.
Schreef aan den secretaris van de avondschilderschool in Wisemanstreet.
5 D e c e m b e r . Dit is, hoe ik mijn Sinterklaasavond doorbracht. Verleden Zaterdag
had ik de drie pond bij elkaar en vanavond ging ik voor het eerst naar de school. Het
was No. 75 - op de derde verdieping. Ik vond een beminnelijke dame, gepoederd en
uitvoerig gefriseerd, in het kantoor. Er hangen een paar tweekleur litho's van Steinlen
en boven den haard van verglaasde groene baksteen een ris aquarellen, door den
directeur in Parijs gemaakt. Heel goed werk, lijkt me, te goed voor iemand, die den
kost moet verdienen met lesgeven. Ik betaalde mijn geld, werd behoorlijk in het
grootboek ingeschreven en kon direct aan het werk gaan. In de nauwe gang, waar
wij onze jassen hangen, staat een berookt, antiek pleisterbeeld, naast een roodkoperen
geiser, waaronder een kring van kleine, blauwe gasvlammetjes branden. ‘De eerste
deur rechts voor naaktmodel’. Ik ging de eerste deur rechts binnen en stond in een
groote, holle kamer, die rook naar de gymnastiekzaal uit mijn burgerschooljaren. Je
maakt je onwillekeurig een voorstelling van een schilder-academie; denkt aan een
tweeden groentijd, aan fuiven, cabaretgezang en geminnekoos, aan vroolijke
luchthartigheid, aan joviale, gulle jonge mannen met wilde baarden en hooge idealen
en onbetaalde rekeningen. Dit was blijkbaar een nuchtere inrichting, waar
zwaarmoedig-ernstig wordt gewerkt. Ik was een beetje teleurgesteld; mijn leven kan
wel een toetsje kleur verdragen.
Het was vroeg en er waren nog weinig leerlingen. Op een hoek van het podium,
vlak bij het roodgloeiende potkacheltje, zat het model, een jonge vrouw met een
fantastisch kapsel van flossig zwart haar. Ze keek op, toen ik de deur achter mij
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dichttrok en toen zag ik, dat de breede wenkbrauwen aaneengegroeid waren boven
de loome, gezwollen oogleden; wat haar een ‘zwoel’, zuidelijk voorkomen gaf. Ze
had een paar gedrukte wedbiljetten van een bookmakers-firma en een potlood in de
hand, en besprak met den portier, die naast haar hurkte, de kansen van de verschillende
voetbalclubs op de wedstrijden van aanstaanden Zaterdag. Ze droeg alleen een kimono
van mooi, verbleekt zeegroen met bordeauroode opslagen en versierd met
reliefgewerkte bloemen en vogels van gouddraad; en pufte een sigaret
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met de angstvallige toewijding van een amateur - wat niet verhinderde, dat de rook
haar op een onbewaakt oogenblik tegelijk in keel en oogen kwam. Bij het hoesten
gleed een peignoir-tip van haar sterk rondende dij, die pleisterwit leek in het licht
van al die kleurdrinkende gloeikousjes en een bleekroze, volle knie kwam bloot.
Een serieuze, oude juffrouw, wier geheele gezicht door ondiepe groeven in een
menigte van leerige rimpels was afgedeeld, vergeleek de handwortelbeentjes van
een bruin, poreus skelet, grijnzend in een hoek, met een afbeelding in haar
anatomischen atlas, waarbij ze afwisselend door en over haar bril keek. Een keurig
Japannertje flirtte breedvoerig met een ietwat loensche jodin in een violette
schilderjurk en teekende een karikatuur tusschen de andere op een nog open plekje
van den gecementeerden muur, wat hun beiden uitbundig plezier gaf. Ik bekeek de
teekeningen op het kraalbeschot, allemaal weerlags knappe studies in roodkrijt en
zwart krijt, achtergelaten door vergeten generaties van leerlingen. Daar waren zittende
vrouwen met zware, uitgezakte borsten, liggende, magere vrouwen, knielende
vrouwen; mannen die imaginaire lasten voorttrokken, mannen in schermstanden,
mannen te paard op een breede bank; en waar de oude punaises waren uitgevallen
en het papier opkrulde, lag een dikke stoflaag.
Langzamerhand liep het lokaal vol. Uit een donkeren hoek, waar een brokje corset
en geschulpte onderrok van het model achter een groen gordijn uitstaken, haalden
jonge mannen en meisjes landerig hun ezels voor den dag en zetten ze neer binnen
de genummerde driehoeken, welke op den grond waren geschilderd.
Iemand riep: ‘Het is tijd’. Het model slipte met kokette airtjes haar kimono af en
ging staan in de pose, die haar voor vanavond was aangewezen. Het volle lijfsgewicht
op het flauw beaderd linkerbeen gesteund, leunde ze tegen een hooge taboeret met
een bijna uitdagende uitdrukking in de houding van het achterwaarts gekantelde
hoofd en het moeilijke, verkorte gezicht
De klas viel dadelijk in de routine, maar ik moest haar bewonderend aanstaren en
dacht aan de Zwitsersche brieven. Het was prachtig - dat was alles wat ik mij zeggen
kon, maar nu kan ik de gewaarwordingen wel eenigszins uiteenpluizen. Ja, ze was
mooi en, afgezien van de misvormde platte voeten, antiek nobel gebouwd. Zeldzaam
evenwichtig van afmeting was ze ook, wat evenwel geheel onderbewuste, ofschoon
zeer wezenlijke bevrediging geeft. Nobel - geen ander woord doet het - en gezond
welfde het borstvlak met den jongen, nog veerkrachtigen boezem, bloeiende met
kleur van marmer en bleek bloedkoraal. Het gave, vaste vleesch van de
schouderkappen, wit, dof, glad, verliep in suave, maar niet slappe contour naar de
rozige, glanzende armen met mollige kuiltjes aan de ronde elbogen. En de plastiek
van de lendenen met de even uitstekende bekkenranden, die bij al die soepelheid
bevredigend herinnerden aan den deugdelijken onderbouw, was onbedorven door
rijgen en klassiek van lijn. Minder gespierd, voller, waren de onderlijfsvormen, die
uit was geboetseerd en daarna, in de zon, wat ineengesmolten schenen. Natuurlijk,
daar was ook de emotie, die het subliemste marmer niet geeft, de emotie half
aanbiddend teer en half kolderend van het levende, warme, weeke vleesch, dat
camee-achtig doorschijnend was en onder die wonderfijne huid van de Engelsche
vrouwen, vlokkig gemarmerd als het armpje van een zuigeling. Maar niet doorgronden
kan ik de bekoring van toevalligheden als een vlok kroezig zwart haar op den zeer
blanken nek, een zwart fluweelen lint om den rondenden hals, een groote ovale
moedervlek op de linkerheup. Wat daaraan is, ontgaat mij tot dusver.
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Ik ging nu ook aan het werk en er werd niets gehoord, dan het krassen van een
twintig pijpjes houtskool over ruw papier - en zuchten. Nergens elders heb ik zooveel
en
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zoo diep hooren zuchten; nergens heb ik besef van menschelijke onmacht,
verslagenheid en teleurstelling zoo kenbaar ingeademd als met de droge, snikheete
lucht van dat teekenzaaltje. Ik zelf ook vond het werk een heele kluif, maar was toch
enthousiast. Dit is, wat ik altijd heb gehoopt. Ik zal hier veel leeren. Maar alle eer
komt aan haar toe, die een man van mij heeft ge maakt.
De directeur kwam binnen, een man in een linnen schilderjas met een kaal,
pruimpaars rondhoofd. Hij gooide een half gerookte sigaret in een gevulden
brandemmer, waarvan er wel een dozijn langs de plint staan en hield een korte rede
over het gevaar van wat hij ‘literair’ zien noemde, inplaats van artistiek. Maar al te
veel schilders maken een inventaris, inplaats van een teekening. Wij moesten
zorgvuldig nagaan, wat wij aan het model niet zien, al weten wij, dat het er is en dat
onzichtbare mag ook in onze schetsen niet voorkomen. Hij sprak bondig en geestig,
en onderdrukte fronsend telkens een hik, want hij was blijkbaar zoo van tafel
weggeloopen. Toen hij later naast mij stond (in een atmosfeer van whiskey en gesauste
tabak) zag ik, dat een net van fijnste violette adertjes over zijn neus en wangen lag
en dat de kleine, pientere oogen rood waren beloopen. De wijsvinger, geel uitgevreten
van de sigarettenrook, beefde, toen ze een omtrek op mijn teekening volgde. Dat is
er ook weer een van de mislukten, dacht ik, die uit baloorigheid aan den drank is
geraakt. Een schilder van zijn leeftijd, die succes heeft, staat niet vlak na zijn
middagmaal voor de klas. Hij zei een paar bemoedigende dingen over mijn werk en
gaf veel mensch- en vakkundigen raad. Om tien uur stond ik moe, maar zielsgelukkig
weer op straat. En dat zal ik nu tweemaal per week hebben, drie maanden lang!
2 1 D e c e m b e r . Ik heb in een heelen tijd geen dagboek gehouden door de groote
drukte der laatste weken, maar de décors voor de Kerstmispantomime zijn nu af en
sedert een paar dagen heb ik plotseling heelemaal geen werk. Dat is een vreemde
rust na die overvolle dagen. Ik heb een soort van vacantie gevoel, dat goed past bij
de Kerstmisstemming op straat.
Ik dwaalde weer door het West End, met zeer merkwaardige gevoelens. Het is
heden de 21e., de winter zonne-stilstand; een kritieke dag in de seizoenen. (Ik mag
graag denken aan de gebeurtenissen in de hemelruimte - dat heft ons boven de
kleinheden van het leven.) Bij de ouden beteekenden de halcyon dagen, de zeven,
welke het solstitium voorafgaan en volgen, dagen van vrede. En ik voel, dat deze
vreemde, verklaarde stilte, de verademing, zoo onverwacht gekomen, een rust is
tusschen twee perioden van storm in mijn leven. Een merkwaardige tijd, voor wie
de fijnere trillingen kan voelen. Wij gaan weer naar het licht ook.
De kinders trekken nu 's avonds door de straten en staan met hun klare onschuld
stemmetjes voor de deuren te zingen. Zij zingen psalmen en zeer oude Kerstliederen,
naïeve, eentonige wijzen, die soms geheel onverwacht eindigen met een paar
verwonderlijke slotnoten, als de roep van de wielewaal mij hanteerend tot in den
droom. En het is in mijn romantische verbeelding of dat natuurgeluid, uit een tijd,
toen de mensch de Wereldziel nog nader stond, gezongen door die onnoozele kleuters,
de duisternis van de groote stad zuivert. En de regels van Shakespeare spoken mij
maar door het hoofd:
‘Some say that, ever 'gainst that season comes
Wherein our Saviour's birth is celebrated
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This bird of dawning singeth all night long;
And then, they say, no spirit can walk abroad;
The nights are wholesome; then no planets strike,
No fairy takes, nor witch hath power to charm,
So hallow'd and so gracious is the time.

Ik was weer zwaar fantastisch, of juister:
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in de volkomen stilte van binnen konden de geheimenissen der dingen buiten, zich
openbaren; ik zag de vervaarlijke metropolis weer met panorama-wijdheid, een
bevattelijk ding, als was het gezichtsveld van mijn ziel vergroot; en overal weer was
de sproke heimelijkheid, die mij in de bosschen zoo dierbaar was, maar die ik nimmer
in de straten van Londen had gedacht te vinden.
De treinen en 'bussen, trottoirs en winkels waren vol glundere menschen en kinders
(mijn broeders en zusters allen, vandaag) met pakjes en bossen groen. Niemand
schijnt te werken en iedereen denkt aan koopen, bakken en versieren. Mrs. Miller
heeft haar kerstpudding en mince-pasteien al klaar. Wij hebben allemaal moeten
roeren - dat is zoo gebruikelijk - en onder het roeren mag ieder een wensch doen,
die dan in het komende jaar zal worden vervuld. De warm menschelijke kant van
Kerstmis, de vergevensgezindheid, het medelijden en begrijpend medeleven, het
geluk van anderen blij te maken, de Kerstvreugde der schamelen - niemand heeft het
beter geteekend, dan de veel-gesmade Dickens. In de groote winkelstraten, wanneer
's avonds de lichten branden, mee te schuifelen in de volte, dat is mij het liefst.
De poeliers hebben zich uitgesloofd en hun ramen zijn tjokvol. Geplukte kalkoenen
- ze zouden niet zoo onwelvoeglijk bloot en mager schijnen, wanneer hun niet de
kraag van zwarte vederen was gelaten - hangen met uitstekend borstbeen en slappen
hals-darm onderste boven op een rij, en de lellen zien er uit als roode zegellak, die
naar den snavel is afgedropen. De wind blaast de dikke vacht uiteen van hazen, die
tegen elkaar bungelen met getik der blikken kroezen, waarin hun kop is gestoken.
Op de marmertoonbank liggen de platte ganzen met kleinste donsveertjes nog
achtergebleven op de tanige, pukkelige huid. En er zijn fazanten in hun gespikkeld
gevederte van rood en bruin, zwartig groen en blauwviolet, blikkerend met metalige
glanzingen. Er moet hier veel werk gemaakt worden van de Kerst-maaltijden. Ook
de witte vischwinkels staan vol. Daar zijn de prachtige, roode kreeften, dof en poreus,
als waren ze van biscuit porcelein gebakken; te midden van ijsscherven liggen
makreelen, vol van vorm, blank als platina met rozen weerschijn en op den blauwen
rug de donkere strepen, die onder wat breeder en donkerder eindigen, precies als de
lijnen op het glazuur van Keulsche potten, waar de verf altijd een beetje langs de
rondingen afdruipt. De tarbot wordt hier als een witte, kleverig glimmende pannekoek,
opgerold tentoongesteld, met bosjes zwart zeewierlint en dotten kroezige,
donkergroene peterselie versierd en bokking (ik ben altijd zeer erkentelijk voor de
losse rimpelhuid van gebruind goud) wordt in platte houten doozen verkocht.
Bloemenverkoopsters, omvangrijke personagiën, omwikkeld met vele wollen
sjaals, zitten aan de straathoeken te midden van manden, puilend van chrysanten. Ik
heb van mijn jeugd een afkeer van chrysanten, maar op een afstand zijn de
kleurplekken heerlijk: citroen, vieil or, gebrande sienna en een ander gamma
daartusschen: mauve, wijnrood, warmviolet. Maar dezer dagen zijn er ook bossen
klimop en hulst, de prozaplant met geharde, gewapende bladeren en nuchtere roode
bessen in vreemde tegenstelling met de vampieristische maretakken, lijdend, astraal,
geheimzinnig door mathematische twijgjes en matglazen kogelvruchtjes. Op de
trottoirbanden staan de speelgoeden snuisterijen venters, soms wel een dertig naast
elkaar. Ze verkoopen allemaal wat anders: twee kereltjes van wit perenhout, die
beginnen te zagen, wanneer de wind een molentje laat draaien, opblaasbare baby's
van collodium, die om ‘mama’ roepen; wriemelende slangen van fijn koperdraad,
die zich precies zoo krampig krommen en ontrollen als een pier, die door de spade
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is gewond; paardjes, die op een spiraalveer langs een kartonblaadje hippen; bijbeltjes
van een vierkanten centimeter; wierookpapierstroo-
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ken om te branden; spinnen dansend aan een elastiek draadje; mannetjes wandelend
met stijve blikken beentjes, vechtende kemphanen, miniatuur doedelzakjes,
poppenstoeltjes en veel meer, dat ik vergeten ben.
Ik had vandaag een werkelijk onbegrensde belangstelling en ik zag de stad mooi
en het uiterlijke leven als een begeerlijk ding, maar toch als een vreemd en ver
verschijnsel, waaraan ik, gelukzalige hemelling, geen aandeel had. Zou dat de
geesteshouding zijn, waarover Mr. Emmorey sprak: de klare aanschouwing verheven
boven goed en kwaad. Als dat zoo is, dan heb ik mijn heele jeugd richtig geleefd
zonder het te weten en dan is het probleem van het geluk teruggebracht tot het
werkstuk: die houding onder alle beproevingen te bewaren.
Ik kijk graag voor rariteitenwinkels, welke hier alleen schijnen te bestaan om
mooie dingen te laten zien, die natuurlijk niemand koopt. Zouden ze als andere nuttige
instellingen van subsidies bestaan? Er hangen snoeren gekleurde kralen, bont door
en naast elkaar: cobalt, leikleur, violet, steenrood, indigo. Er staan albasten schotels
met gepolijste of geslepen steenen, turkoois, lapis lazuli, amethyst, granaat, alles
besprenkeld met lichtvonkjes en spatjes; ovale schijfjes van getijgerd agaat en gevlamd
malachiet, tranen van bloedkoraal, knikkers van marmer en bewolkt barnsteen, kruisen
van git, dingen waar niemand wat aan heeft, die je alleen zou wenschen om er in te
grasduinen als in de karbonkels, robijnen, saphieren, smaragden van Aladin's
onderaardsche schatkamer. Een groep van twee apen door een Japanner met liefdevolle
toewijding tot in de fijnste onderdeelen uit ivoor gesneden, staat naast een groen
uitgeslagen bronsbeeldje van Isis, in Syrië opgegraven. Iriseerende hoornschelpen
van de Fidji eilanden, Phoenicische munten, cloisonné vazen, groote, geheimzinnige
glaskogels om de toekomst in te lezen, kleine rijk geborduurde lapjes Chineesche
zijde en Joodsche bidmantels en zooveel meer is daar bijeen gebracht.
Wanneer ik door die groote straten slenter, die bazaar van mooie en kostbare of
vreemde zaken, pelterijen en plaatwerken, fantastische kweekbloemen en exotisch
fruit; wanneer ik sta te kijken voor een raam vol zeldzame Bokhara tapijten voor mij,
terwijl achter mij een zes-cylinder Daimler limousine staat te sidderen, of wanneer
ik in de boekwinkels de soliede, ernstige uitgaven van gisteren zie over onderwerpen
van staatkunde en wetenschap, (de allerlaatste gedachten van de menschheid naar
buiten geprojecteerd) en de jongens komen schreeuwend aanhollen met een nieuwe
dagblad-editie vol van het nog warme nieuws der aarde - jongens, dan voel ik het
platteland toch een heel eind ver! En - dat is nog het mooiste van alles - het blijft een
sprookje en Gods sterren staan geruststellend aan den hemel.
Ja, toen ik weer, op weg naar honk, de groote heerenhuizen van Bayswater en
Belgravia voorbij ging, die een eeuw geleden gebouwd zijn voor een stijver en meer
zwaarwichtige generatie, zag ik, dat ze waren doortrokken van de onvervalschte
Andersen atmosfeer. Ik had even een glimp van een parketzaal met brandenden
kristalluchter en wat verder op stapte een vrouw in een bontmantel uit haar equipage
en ging de hall binnen van een paleis, waar lakeien met gepoederde hoofden stonden.
Ik weet, dat dame en lakeien brave en beminnelijke menschen waren, en dat in die
balzaal alleen hoopvolle en gelukkige menschen zullen dansen. Alle menschen zijn
zielsgelukkig, en er is geen kwaad in heel deze machtige wereld. Ik weet het!
De realist is een diplomaat, een man van vele gezwegenheden. De romanticus, die
zich laat verleiden om de volle waarheid te zeggen, vertelt van die andere wereld in
en achter de vertrouwde. Maar ook hij stelt zich grenzen, want het leven van de
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Ruimte is naar onder te ontstellend walgelijk en naar boven te verzengend gelukzalig,
om er van te spreken.
(Wordt vervolgd).
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Afternoon-tea (dialoog)
door Karel Wasch.
PERSONEN:
ZIJ: bekoorlijke jonge weduwe.
HIJ: een ongehuwde veertiger.
Boudoir van een elegante vrouw. Namiddag. Zij en hij zitten tegenover elkaar in een cosycorner.
Hij is er nog niet lang. De begroetings-frazes zijn juist gewisseld. Een kop thee is gepresenteerd.

HIJ

(roert in zijn thee).

Ik ben dus de eerste....
ZIJ.

U zult ook de laatste zijn.
(zij nipt even van haar kopje).

HIJ

(ironisch).

Als vele eersten, Mevrouw? Of als ‘de man, die blijft?’ Die komt vóór de anderen
en heengaat na hun vertrek.
ZIJ.

Eenvoudiger. Als de eenige. Ik heb mijn jour voor eenmaal verzet en het u a l l é é n
niet laten weten. Ik wilde ons gesprek van eergisteravond voortzetten. Het was zeer
interessant.
HIJ

(zijn kopje neerzettend).

U is bijzonder openhartig na zoo korte kennismaking, Mevrouw. Maar ik leen mij
niet tot psychische vivisectie.
ZIJ

(geïnteresseerd).

Ik herken u weer. U is dus a l t i j d zoo cynisch.
HIJ.

Ik word het zoodra men mij interessant gaat vinden.
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ZIJ.

Om uw ware wezen te verbergen?
HIJ.

Neen, Mevrouw. Society eischt nu en dan wat geveinsde belangstelling. Verder
vervul ik geen rol.
ZIJ

(ziet hem ongeloovig aan).

Dus?
HIJ.

Natuurlijke zelfverdediging, Mevrouw.
ZIJ.

Heb i k u dan aangevallen?
HIJ.

Dacht u i e t s anders te hebben gedaan?
ZIJ.

Waarmede? Op het bal bij de Hogenraads ontmoet ik u voor het eerst. Men stelt u
aan mij voor, als iemand, die slechts korten tijd hier is, omdat hij bijna altijd reist.
Ik v e r w a c h t t e dus iets van de conversatie. En terecht. Ik bemerk, dat u vleierij
vermijdt. U maakt geen opmerkingen over de aanwezigen. Uw antwoorden zijn
origineel. Wat is natuurlijker....
HIJ.

Dan dat de vrouw in u tot het uiterste wordt geprikkeld....
ZIJ.

En?
HIJ.

Besluit alles op het spel zetten om een man, die zich zóó onverschillig tegenover
haar betoont, te onderwerpen.
ZIJ

(lachend).

Het sprookje van de hoogtronende Koninklijke Vrouw, die alle mannen als slaven
aan haar voeten wil, herzien en op de moderne vrouw van toepassing gemaakt door
(met een handbeweging).

... Dus u kunt zich niet voorstellen, dat een vrouw zuivere belangstelling gevoelt in
een man? Dat zij met hem wil omgaan als v r i e n d ?
HIJ.

Ik kan mij voorstellen, dat zij dit van zichzelf gelooft, Mevrouw.
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ZIJ.

Waarom zegt u dat? Ik ben omringd door een aantal mannen, die mij als om strijd
willen overtuigen, dat ik met één van hen moet hertrouwen. Och en ik geloof ook
wel, dat ik er vroeger of later toe kom. Maar intusschen vertellen zij me maar
voortdurend hetzelfde. Ik kan hun liefde dróómen. En dan omgeven zij me met
vleierij, zij overlàden me met attenties, ze....
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HIJ.

Vervélen u.
ZIJ.

Eigenlijk gezegd, jà. Begrijpt u nu, dat ik wel eens verlang naar den omgang met
iemand als u, die al die dingen schijnt te versmaden.
HIJ.

Laat ons doorredeneeren, Mevrouw. U zoekt omgang met mij, omdat ik een
tegenstelling vorm tot uw gewone omgeving. Verondersteld, dat ik aan uw verlangen
voldoe. Wat word ik dan? Uw amuseur. Een soort hofnar. Een aan u onderworpene.
Ik heb vele dingen waardeloos leeren achten, Mevrouw. Alleen niet de vrijheid.
ZIJ.

W i e is vrij?
HIJ.

U n i e t , Mevrouw en daarom denkt u, dat niemand het is.
ZIJ

(niet direct een antwoord hierop wetend en dus reageerend op het vroeger door hem gezegde).

U ziet de vrouw dus als een spin, die de ‘arme mannen’ zoolang fascineert, tot ze
hulpeloos in haar net verward raken.
HIJ.

Ik zie iederen voortgezetten omgang tusschen de twee sexen als een verbitterden
strijd om de oppermacht.
ZIJ.

Ook goed. En nu ontwijkt u dien strijd. Uit ‘a n g s t ’ dus.
HIJ.

U zegt ‘angst’, Mevrouw, om mij tot het tweegevecht te prikkelen. Vieux jeu.
ZIJ.

Uit voorzichtigheid dan. U wilt zelfs de kans niet loopen te verliezen.
HIJ.

Als men het gewin waardeloos acht, zou men dan het verlies riskeeren?
ZIJ.

U is er dus m o e d e van!
HIJ.

Zooals men b.v. van elk kleedingstuk eens moede wordt, Mevrouw. Ja.
ZIJ.

Ik begrijp u. U behandelt het nu ‘en bagatelle’. Maar zoo gemakkelijk laat ik mij niet
vangen. Ik wil voor een oogenblik aannemen, dat u thans oprecht is.
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(met nadruk).

Doch in geen geval hebt u er altijd zoo over gedacht.
HIJ.

U geraakt op platgetreden wegen, Mevrouw. Uw volgende vraag zal wezen, welke
vrouw mij zoo ‘gemaakt’ heeft, om dan na mijn antwoord te kunnen opmerken, dat
ik ongelijk heb het genus vrouw naar één exemplaar te beoordeelen en mij ten slotte
aan te raden, het nog éénmaal met haar te beproeven.
ZIJ.

U is zéér slagvaardig. Zeker door uw grootere ervaring. Het kan zijn, dat de weg,
die u bedoelt, is platgetreden. Doch niet door m i j . A l s ik u die vraag gesteld had,
wat hadt u dan gezegd?
HIJ.

Waarschijnlijk iets in dezen geest, Mevrouw. Dat het er weinig toe doet, wèlke vrouw
het was. Zij is er geweest en heeft haar werk gedaan. Wordt tusschen man en vrouw
niet overàl het zelfde wreede spel gespeeld? En verliest niet ieder, die in den ernst
ervan gelooft?
ZIJ

(denkend hem schaakmat te zetten).

Eén vraag: wie verliest er als beiden in den ‘ernst van het spel’ gelooven?
HIJ.

B e i d e spelers. Mevrouw. Doch dan merken zij het niet van elkaar. Alleen, wie zijn
persoonlijk geval kan zien als een blinde herhaling van het ééne spel, wint stééds.
Tot zijn belangstelling erin dooft en hij zich terugtrekt in zichzelf.
ZIJ.

Zooals u. Maar dat hadt u niet gedaan, als u wat vaker aan de winnende hand was
geweest.
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HIJ.

Ik heb ontelbare malen gewonnen, Mevrouw. Toen ik wist en dus bewust speelde.
Later ook, toen ik mijn interesse al verloren had en de tegenpartij zich steeds
vruchteloos afmatte.
ZIJ.

Wat een woorden gebruikt u toch. Spel. Tegenpartij, Afmatten. U is wel b i t t e r .
HIJ.

U bedoelt, dat u zich niet kunt voorstellen, hoe iemand zijn belangstelling in deze
dingen verliest.
ZIJ.

Het is waar. Ik had het anders moeten zeggen. U is k o u d .
HIJ.

Indien u tegenstellingen tot uzelf zoekt, Mevrouw, moet u zeggen: s t e r k . Want wat
te denken van iemand, die een noodlottig spel begint met het voornemen te zullen
verliezen.
ZIJ

(lichtelijk opgewonden).

Omdat ik zeide, dat de hulde van de mannen om mij heen mij wel eens verveelt. En
ik desondanks hertrouwen wil. Maar men kan toch niet steeds alléén blijven?
HIJ.

Niet zonder het geleerd te hebben, althans. Mevrouw.
ZIJ

(opstaand).

Ik benijd u niet om die meerdere kennis. Maar laat mij u nog een kop thee inschenken.
(ironiek).

U zult daar behoefte aan hebben.
(Zij schenkt onderwijl thee in).

HIJ

(terwijl hij de hem geboden thee aanneemt).

Dánk u, Mevrouw. Ik zeg dit als de society-man, die ik nog even zijn moet. Eigenlijk
kwam de thee u toe.
ZIJ
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(is weer gaan zitten).

Hoe méént u?
HIJ.

Ik hield geen verhandeling, Mevrouw. Ik gaf maar wat sobere antwoorden op uw
veelomvattende vragen.
ZIJ

(zucht).

Hé, hé
(op conversatietoon).

U herinnert mij waarachtig aan mijn overleden man.
HIJ.

Een compliment, Mevrouw? Ik vrees er voor. Want zeker houdt u zijn nagedachtenis
in eere. Tenminste: van het huwelijk heeft hij u nog niet afkeerig gemaakt.
ZIJ.

Neen, cynicus. Het was geen compliment. Ik wou alleen zeggen, dat hij ook zoo
theoritiseeren kon. Het schijnt een manne-eigenschap te zijn.
HIJ.

Oók zóó. Nu wil u mij ‘en bagatelle’ behandelen. U wilt doen uitkomen òf dat ik
maar praat òm te praten òf dat u, hetgeen ik zei, niets bijzonders vindt. Zoodat ik er
dieper op zal ingaan, waardoor de vrouw in u hoopt meerdere aanvalspunten te zullen
vinden.
ZIJ.

Uw wantrouwen is verschrikkelijk.
HIJ.

Evenredig aan de gecompliceerdheid van het geval, Mevrouw.
ZIJ.

Maar totaal ongemotiveerd. Ik wou, dat ik iets d o e n kon, om u dat te doen verliezen.
HIJ.

Ziet u nu zelf de wreedheid van het spel? Ziet u nu den strijd om de oppermacht? U
zegt openlijk mij mijn kostbaarst bezit te willen ontrooven.
ZIJ.

Dus uw wantrouwen noemt u uw kostbaarst bezit. Maar dat is.... Daar is geen wóórd
voor. Weet u, wat u doet? U v e r g i f t i g t uw eigen leven.
HIJ.

Neen, Mevrouw, ik verhelder het slechts.
ZIJ.

Met het zien door een beslagen bril!
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HIJ.

Merkt u wel op, Mevrouw, dat terwijl u doet, wat in uw vermogen is, om mij van
mijn ‘waan’ te genezen of om uw laatste
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beeld te gebruiken, mijn ‘oogglazen te reinigen’, ik mij tegenover u slechts tot een
afwerende houding bepaal?
ZIJ.

Wat wil u daarmede zeggen?
HIJ.

Dat ik u m i j n levensbeschouwing niet poog te doen aannemen. Mevrouw.
ZIJ.

(weet niet, wat daarop te antwoorden. Zij vraagt zich af, waarom ze niet boos wordt en hem beduidt
heen te gaan. Een stilte. De schemering begint te vallen).

Ik vraag mij op het oogenblik af, waarom u nog hier blijft. Als alles waar is, wat u
zeide, moest u al lang weg zijn.
HIJ.

Ik vroeg mij dat óók af, Mevrouw. Misschien is het de overtuiging, dat ik gaan kan,
wanneer ik wil, die mij geen haast doet maken. Of het gaat mij als de
natuuronderzoeker, die een wet heeft opgesteld, aan welker onfeilbaarheid hij vast
gelooft, maar die haar toch gaarne weer eens door de ervaring bevestigd ziet.
ZIJ.

Ik heb u dus als proefkonijn gediend. En wie is er nu aan de beurt.
HIJ.

Uit uw kring zal niemand zich meer als zoodanig aanbieden, Mevrouw. Morgen ben
ik hier niet meer.
ZIJ.

Gaat u wèg?
HIJ.

Ja, Mevrouw. Naar Londen. Invitatie van een ouden schoolvriend.
ZIJ.

Wat een kort bezoek aan Holland!
HIJ.

Doorreis, Mevrouw. Ik moest hier even zijn, om een geldkwestie te regelen.
ZIJ.

Houdt u niet van Holland?
HIJ.

Het is zoo klein, Mevrouw.
ZIJ.

Jà. Dat i s het. En wat gaat u doen in Londen, als ik vragen mag?
HIJ.
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Society, Mevrouw. Theaters, concerten, bals. Gesprekken met mijn vriend. Verslag
van mijn reis in Voor-Indië. Hij is er óók geweest. Mijn beschrijvingen van de natuur,
van de bewoners, van de tijgerjachten zèggen hem dus iets.
ZIJ.

Is uw vriend getrouwd?
HIJ.

(heel rustig).

Neen, Mevrouw.
(Een stilte. De schemering wordt dichter).

ZIJ.

Hoe komt het, dat u opeens niet cynisch meer is. Ik ben zulke conversationsfähige
antwoorden niet van u gewend.
HIJ.

U viel mij ook niet aan. Mevrouw. Integendeel. U hebt zelfs gepoogd, u in mijn
levenswijze in te denken.
ZIJ.

Ik?
HIJ.

Ja, Mevrouw. Door u zelf af te vragen, waarom ik hier nog was.
ZIJ.

(hem weifelend aanziend).

Meent u dat nu? Of is het een v e r f i j n d cynisme.
HIJ.

Ik heb u nog n i e t s ongemeends gezegd, Mevrouw.
ZIJ.

Dus u is gevoelig voor sympathie.
HIJ.

V r o u w e l i j k e sympathie, bedoelt u. Zij is zeer zeldzaam. Ik zoek haar niet. Maar
waarom zou ik haar niet op prijs stellen, als ze mij geboden wordt?
ZIJ.

Ik zal eens heel eerlijk zijn. Straks vroeg ik me af, waarom ik u niet beduidde, maar
héén te gaan.
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HIJ.

Dat wéét ik, Mevrouw. Toen gelóófde u een oogenblik, dat ik niet comedie speelde.
En u hebt één schakel overgeslagen, nl. de gedachte, dat ik u dit alles maar gezegd
had, om mijzelf bijzonder te maken in uw oogen en u zoodoende te winnen. Voor
dat overslaan blijf ik u dankbaar.
ZIJ.

W à t e e n w a n t r o u w e n . Wat heeft de vrouw, die u zóó gemaakt heeft, veel aan
u misdaan.
HIJ.

Om in uw stijl te spreken, Mevrouw: meer dan eenige andere ooit zou kunnen
goedmaken.
ZIJ.

Dat zegt u. Maar hebt u nooit een v r o u w ontmoet, die in gelijke mate als u, door
m a n n e n gedesillusioneerd was?
HIJ.

Ik heb veel gedesillusioneerde vrouwen ontmoet, die reikhalzend uitzagen naar den
man, die haar de illusie hergeven zou. Een berustende vrouw nooit. En die zou ook
mijn gezelschap niet gezocht hebben.
ZIJ.

U zoekt wèl gezelschap.
HIJ.

Slechts schijnbaar. Want bewust tijdelijk. En een vrouw zou niet zóó reizen als ik.
Niet zoo verschijnen in het ééne milieu om dan weer over te gaan in het andere. Zij
zou bijvoorbeeld alleen gaan wonen in een groot oud huis. Ergens buiten.
ZIJ

(droomerig).

Het zou toch wel móói zijn, als het toeval u eens een vrouw, geheel aan u verwant,
deed ontmoeten.
HIJ.

Waaróm, Mevrouw? En dan: de kans is zéér klein. Wij z o e k e n elkaar immers niet.
ZIJ.

Er zijn toch ook t o e v a l l i g e ontmoetingen. Neem de onze bijvoorbeeld.
HIJ.

Onze o n t m o e t i n g is niet toevallig, Mevrouw.
ZIJ.

Het is waar. I k heb u gezocht.
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(Stilte. Het wordt donker. Zij ontsteekt de schemerlamp. Hij wil opstaan).

Blijft u nog even. Dus mòrgen gaat u al. En u komt zeker niet spoedig weer in Holland.
Dat hoorde ik wel aan u. Misschien zien wij elkaar nooit meer. Ik zal toch nog wel
eens aan u denken.
HIJ.

Wat moet ik op uw verborgen vraag antwoorden, Mevrouw? Het is zeer wel mogelijk,
dat ik later aan u herinnerd wordt. Over den dieperen zin van uw vraag kan ik wel
iets zeggen: als ik twintig jaar jonger was, zou ik nu aan uw voeten liggen.
ZIJ

(gespannen).

Dus?
HIJ.

U is mooi, Mevrouw. Dat zou ik het eerst gezegd hebben. Behalve gemoed bezit u
ook geest. Dit had ik daarna gezegd. En dan nog, dat u een echte vrouw is, omdat al
uw geest toch nooit uw gemoed overheerscht.
ZIJ.

Máár....
HIJ.

Ik weet het, Mevrouw. Zoo spreekt men niet op dien leeftijd. Ik geef ook slechts een
analyse. Ik ben geen acteur. De begeerteroep, die dit alles zou geweest zijn, kan ik
niet meer namaken.
ZIJ

(stil).

Dus de begeerte is in u gestorven....
HIJ.

Is dat niet genoeg?
ZIJ.

Ik dacht niet, dat die ooit kón sterven.
HIJ.

Ik heb haar gedóód, Mevrouw, omdat zij anders m i j zou vernietigd hebben....
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ZIJ

(is geschokt, weet eerst niet wat te zeggen. Dan:).

Nu gunt u mij voor het eerst een kijk in uw innerlijk leven. U is dus van het ééne
uiterste in het andere vervallen.
HIJ.

Schijnbaar, Mevrouw. Toen ik de begeerte van mij had afgestooten, begon ik te
begrijpen, hoe vroeger door haar mijn zien van alles was vertroebeld. En dat was de
middenweg, waarop ik blijven kon.
ZIJ

(antwoordt niet. Er komt iets droevigs over haar).

ZIJ

(na een tijd, zacht).

Was zij héél wreed?
HIJ.

U meent b e w u s t of o n b e w u s t , Mevrouw. Ik weet het niet. Toen kon ik dat niet
bcoordeelen.
ZIJ.

Was zij mooi?
HIJ.

Niet mooier dan u, Mevrouw.
ZIJ

(wat verward).

Ik begrijp u. Ik doe dwaze vragen. Ik ben wat onder den indruk van de beschuldiging,
die u tegen ons uitbracht. Ik vraag mij af, of wij werkelijk zoo wrééd zijn....
HIJ

(héél rustig).

Ik heb nooit gezegd, dat u bewust wreed was, Mevrouw.
ZIJ.

Maar onbewust. De ‘vrouw in mij’, nietwaar? U wéét niet, wat een vrouw is. Wat
zij doet voor den man, waarvan zij houdt. Hoe ze zich gééft. Met haar heele ziel.
Met haar hééle lichaam. Hoe zij tracht zijn minste begeerte te raden. Al zijn gedachten
te begrijpen. Hoe zij lééft alléén voor hem.
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HIJ.

U bedenkt niet, wat zoo'n vrouw eischt. Hoe zij zich vastklemt aan den man, dien
zij zegt lief te hebben. Hoe zij hem bezitten wil naar ziel èn lichaam. Hoe zij zelfs
zijn gedachte geen rust gunt. Hem dwingt te leven alléén voor haar, omdat zij hem
in alles de idee opdringt, slechts te kunnen bestaan d o o r h e m .
ZIJ.

Maar wat wou u dàn....
HIJ.

Alleen u doen zien, dat óók de absolute overgave der vrouw bedoeld is ter ‘absolute
verovering’ van den man. Dat de begeerte van de vrouw even vreeselijk is als die
van den man.
(Een zwijgen).

ZIJ.

U hebt mij een vreemden middag bezorgd. Ik krijg geen houvast aan u. Alles wat ik
zeg, keert u om. En alleen uit wantrouwen. Daartegen geef ik den strijd op.
HIJ.

Ik dank u, Mevrouw, voor dit tweede bewijs van sympathie. U hebt een verderen
schakel in den gedachtengang overgeslagen. Wij waren nu zoover, dat u mij uw
vriendschap hadt moeten aanbieden. Doch u geeft mij mijn afscheid.
ZIJ.

Ik begrijp u niet.
HIJ.

Ik heb veel gesprekken als dit gevoerd, Mevrouw. Maar dit was het eerste, dat zóó
eindigt.
ZIJ

(verzinkt in gedachten. Hij blijft zwijgen. Na eenigen tijd zegt zij:).

Wat zijn er toch vreemde mannen in de wereld.
(huiverend).

Hé, ik zou kou krijgen.
HIJ

(opstaand).

Het is mijn tijd, Mevrouw. En wacht u vooral niet te làng met hertrouwen. Er gaat
niets boven het samenzitten bij een huiselijk haardvuurtje als men het vrije, eenzame
zwerven onder den blooten hemel te koud vindt.
(Zij nemen afscheid).
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Kroniek.
Boekbespreking.
J. van Oudshoorn, Willem Mertens' Levensspiegel, Rotterdam, W.L. en
J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1914.
Vóór al het overige: ziehier een schrijver die, als eenmaal Pallas Athene uit het hoofd
van Zeus, geheel volwassen en toegerust, gepantserd en gewapend, ter wereld
gekomen schijnt. Ik zeg schijnt, omdat het natuurlijk altijd voorzichtig is zeker
voorbehoud te maken; kan het zijn dat vorige publicaties van J. van Oudshoorn mijn
speurende aandacht ontsnapten, of heeft deze auteur misschien onder ander
pseudoniem al vroeger ergens iets in 't licht gegeven? Ik weet het niet, maar dit is
zeker: als W i l l e m M e r t e n s ' L e v e n s s p i e g e l waarlijk een eersteling is, dan
dient het boek als een bizonder fenomeen te worden bewonderd, want het toont ons
een rijpheid van gedachteleven, een knapheid en macht van uitdrukkingswijze die
ten uiterste zeldzaam zijn bij eerstelingen.
Het verhaal is er een van geestelijken ondergang. Een jonge man van rijken aanleg
gaat jammerlijk te gronde, gevolg van erfelijke eigenschappen blijkbaar, maar toch
wel vooral van verkeerde opvoeding, gebrek aan liefdevolle en intelligente leiding.
Ik geloof niet dat de pathologische verschijnselen, die zich in het zieleleven van
dezen jongen man voordoen, zoo bizonder zeldzaam zijn - integendeel, ik durf wel
volhouden, gelijk indert jd van Emants' Nagelaten Bekentenis, dat er véél
algemeen-menschelijks, voor ieder intens levende navoelbaars en begrijpelijks in
dat zieleleven, hier zoo uiterst zorgvuldig nagegaan, valt op te merken. Het is wel
voornamelijk door vereenzaming, die waarlijk niet enkel aan eigen schuld kan worden
toegeschreven, dat Willem Mertens bezwijkt onder den last zijner obsedeerende
voorstellingen, den dwang zijner langzaam vernielende neigingen. Toegegeven dat
hier de gevaren van overgevoeligheid en hyper-intelligentie bestonden - de troost
van vertrouwelijken omgang, van moederlijke teederheid vooral, ja élke toewijding
misschien, élke zuivere genegenheid, had ook in dit geval ongelukken kunnen
voorkomen. Was het kroegmeisje, de zuiverheid van wier liefde voor Mertens
eigenlijk niet in twijfel mag worden getrokken, maar niét zulk een half-verliederlijkt
kroegmeisje, was zij maar een weinig anders geweest, misschien...... maar wat baten
zulke bespiegelingen, het meisje wás nu eenmaal zoo als zij was, en dat beteekent
hier: volkomen mogelijk, menschelijk, begrijpelijk, ook zij; en zóó meest deze Willem
Mertens wel te gronde gaan; zeer terecht betitelde de schrijver zijn werk met het
woord L e v e n s s p i e g e l , want als een spiegel zoo zuiver en ontwijfelbaar juist
heeft hij het leven van zijn hoofdpersoon teruggegeven; een overtuigender verhaal
heb ik nog zelden gelezen. En dát het zoo overtuigend is, dit miraculeuze eerste boek,
het is voor een overgroot deel aan de k u n s t des schrijvers te danken en niet maar
enkel aan zijn oprechtheid. Het ligt aan den toon vooral. Door den toon van diepen
en strakken ernst begrijpen wij lezers, dringt het meer en meer tot ons door, dat hiér
niet anders dan onveranderlijke waarheid kan worden gesproken, dat het dézen auteur
absoluut niet de moeite waard zijn zou, iets in zijn verhaal te vermooien, interessanter
of sympathieker te maken, laat staan ergens om te liegen. Hij schrijft een chroniek,
en het is of de zaak hem zelf niet aangaat. Waaruit men vooral niet moet afleiden,
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dat een boek als W i l l e m M e r t e n s ' L e v e n s s p i e g e l zonder emotie zou kunnen
geschreven zijn. Maar alleen dat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

323
deze emotie volkomen bezonken was, bemeesterd, gekend, en tot handelbaar materiaal
gemaakt, vóórdat het schrijven begon.
Het is alleen voor het allereerste, het inleidende gedeelte - met ‘Voorboden’ betiteld
- dat ik de juistheid dezer laatste bewering niet geheel en al zou durven volhouden.
Daar alleen komen zekere vaagheden, onduidelijkheden, onzekerheden voor, die m.i.
op niet-volkomen bemeestering van aandoeningen zouden kunnen wijzen. Dit gedeelte
mist het karakter van zuivere chroniek, er is verschil van behandeling tusschen de
inleiding en de geheele rest van het boek - ik geloof dat deze opmerking tevens mijn
eenige aanmerking op de compositie van W i l l e m M e r t e n s ' L e v e n s s p i e g e l
inhoudt. Wat de schrijver in die eerste bladzijden trachtte te beschrijven, het is een
reeks sensaties van zijn hoofdpersoon zooals ook hij zelf er ondervonden moet
hebben; het komt mij althans fataal onmogelijk voor sensaties als deze bij anderen
op te merken of te raden, terwijl de beschrijving, ofschoon dan volgens mij niet
helder genoeg, toch wel veel te bewogen, te fijn en te suggestief lijkt om aan te nemen
dat de auteur haar uit eens anders mond zou hebben kunnen opteekenen. Nu geloof
ik, dat misschien wel wij allen, maar zeker voornamelijk de fijner aangelegden en
bewerktuigden onder ons, zielsondervindingen kennen, die voor ons zelven zeer
reëel zijn, en die wij toch onmogelijk precies zouden kunnen beschrijven, aangezien
wij ze niet verklaren kunnen. Sommige van die ondervindingen zijn aan tijd, plaats
of stemming gebonden, doch andere herhalen zich zonder eenige ons blijkende
gebondenheid, ja er zijn er die wij naar willekeur oproepen kunnen. Toch gevoelen
wij de onmogelijkheid ze door middel der taal op anderen over te brengen. Ik heet
dit soort ondervindingen de voor litteratuur ál te subjectieve of persoonlijke. Misschien
brengen muziek en schilderkunst het verder in de expressie ervan. Een duidelijke,
onmiskenbare expressie zal dat ook wel nimmer kunnen zijn. Maar de
uitdrukkingsmiddelen der litteratuur, hoe talrijk en verscheiden ook, zullen altijd
beperkter blijven dan die van schilderkunst en muziek, daar woorden nu eenmaal
een vaststaande beteekenis hebben, daar niet voor elke nuance van begrip een woord
bestaat, maar vooral ook: daar de litteratuur, wat dan ook de macht van klank, toon,
accent moge wezen, nooit anders dan met begrippen werken kan en dus alleen via
het intellect tot alle hoeken der ziel kan doordringen.
Zie ik wel, dan komen er in het begin van Oudshoorns boek pogingen voor tot
beschrijving van het onbeschrijfbare. Ik laat hier een citaat volgen om aan te toonen
wat ik bedoel. De hoofdpersoon, Willem Mertens, bevindt zich (bl. 1) alleen in een
kamer, waar hij zooeven is binnengetreden, op bezoek. En wij lezen:
‘De kamer was stijf-burgerlijk gemeubeld en door eene aangrenzende werkplaats
ongezellig. De deuren van de halfdonkere werkplaats stonden aan; boven half-wit
geverfde ruiten achterin wrongen naakte wintertakken over een nat-zwarten schutting.
Geheimzinnig maanlicht was op de plompe werkbank en achter lange planken, schuin
aan den muur, stonden grillige schaduwen op. Er was iets tooneelmatigs in deze ruwe
verlatenheid, waarbij zijn doelloos wachten de eenig passende houding was. Ook
merkte hij, hoe de leegte en vereenzaming van zijn leven, welke hem de laatste dagen
ondragelijk hadden toegeschenen, in zeldzaam evenwicht kwamen met de stilte en
ontdaanheid van dit vreemd nachtelijke. Want het voor iederen dag opnieuw gangbare
zweeg hier machteloos en de begeerde omgang met nevenmenschen was van eene
doorzichtige armoede. Het werd als lichter om hem en in het verleden bleef niets,
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waar aan hij thans niet onbewogen vermocht te denken. Het was voorbij en
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zooals de anderen het evenzeer bezwegen. Hoe veilig waande hij zich in het bolwerk
zijner eenzaamheid. Zijn gelaat ontspande zich tot berusting in de verworpenheid
van zijn wezen, waarvan hij in dit bezonken oogenblik de verfijnende werking
bespeurde als de vruchtbare broeiing eener mestvaalt. En wat deed het er ten slotte
toe, hoe men den weg vol hinderlagen had afgelegd. Hij voelde zich zacht opgevoerd
tot de overtuiging, dat zijn leven, hoe dor en verloren ook, voor hemzelf de eenig
mogelijke en loonende bestaansvorm was en juist het verbroken zijn der betrekkingen
het tot deze stillende eenheid had vermogen te stremmen. Want dit was het zuivere
ononderbroken nu, waarboven nog komend gebeuren niet meer zou uitdeinen, zoodat
het evengoed het einde zijn kon.
‘Het einde.... Met een lichten schrik, als ware hij werkelijk tot inzicht geraakt,
stond hij op, vreemd gescheiden van wat hij tot nu toe als zich zelf gekend had,
schrijdend door den zacht-stuivenden lampeschijn naar in de spiegelomlijsting de
zuiverder verbeelding van het gekamerte. Het besef eener lichamelijke ikheid sprak
bijna niet aan. De gewaarwording geschiedde ergens achter-boven hem, zoodat hij
vóór zich uit begon te gaan. Daar weer aan toegevend, was zijn lijf niet langer het
storend-scheidende, maar de ruimte doorsloeg en doorijlde hem en al gebaarde in
den spiegel de vale schim nog aan, in dekamer bleef het leeg.’
Het zij nu verre van mij te willen beweren, dat het hier geciteerde, gelezen door
een gevoelig en intelligent persoon, zou kunnen nalaten zekere indrukken, zekere
voorstellingen te wekken. Ja, ik ga verder en geloof dat bijna ieder denkend en
eenigszins fijn sensitief wezen bij deze lectuur zekere eigen ondervindingen herkennen
en dus die van Mertens begrijpen zal. En voor zoover hij ze niet begrijpt, zal hij er
dan toch wel iets als griezelend medelijden voor gevoelen. De vereenzaming is hier
zeer suggestief te beseffen gegeven. Maar is dit genoeg? Was niet de bedoeling, dat
ook elk détail zou kunnen worden begrepen, nagevoeld? En is het hier gegevene
daarvoor wel zuiver en duidelijk genoeg? Zijn er (om het eens wat ruw en misschien
overdreven te zeggen) geen mededeelingen in het geciteerde waarvan men het
tegenovergestelde even lijdzaam aanvaarden zou. Gesteld b.v. er stond: ‘Er was iets
tooneelmatigs in deze ruwe verlatenheid, waarbij zijn doelloos wachten de weinig
passende houding was.’ (Ik behoud expresselijk het rhytme.) Zou ons dat dan
verwonderen?
Ik wil hier nu niet verder over uitweiden. Mijn bezwaar zou dan gevaar loopen in
de voorstelling mijns lezers al te zeer aan te groeien. En dat zou mij ten zeerste
spijten, want dit eerst-uitgegeven werk van J. van Oudshoorn in zijn geheel overziende
en overdenkende, voel ik er telkens warme bewondering voor. Het is met de echt
artistieke innigheid en diepte van aandacht dat de schrijver zich - het geheele boek
door - over zijn sujet gebogen hield, en het blijkt deze innige aandacht toch maar
altijd weer - onze neo-romantische phraseurs ten spijt! - waaruit de schoonheid wordt
geboren.
H.R.

Attie Nieboer, De Geur van de Kamperfoelie, den Haag, C.L.G. Veldt,
1914.
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Attie*) Nieboer, is niet heelemaal een nieuwe naam en D e G e u r v a n d e
K a m p e r f o e l i e geen eerste debuut - maar het scheelt dan toch niet veel. Ik meen
dat slechts één kortstondig optreden aan het onderhavige voorafging. In elk geval:
dit is de eerste maal dat het mij gegeven is ook dezen jongen auteur ‘welkom te
heeten in de republiek der letteren’ - zoo zou mijn voorganger Jan ten Brink zich
hebben uitgedrukt.

*) Attie Nieboer is een man. Attie schijnt een mannennaam te zijn en Atie die van een vrouw.
Als men het maar eenmaal weet, is het niets! Vroeger stonden in woordenboeken lijsten van
voornamen met de vertaling er achter. Zouden Attie en Atie ook vertaalbaar zijn?
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Jan ten Brink.... hoe is het dat mijn gedachten bij hem verwijlen, nu ik dit boekje,
met zooveel genoegen gelezen, opnieuw doorblader? Het heeft toch niéts gemeen
met den luchtig-jovialen geest van den ‘professor, die de jongelui Zola doceerde’.
Neen, maar toch wel iets met zijn tijd. Iets wat éven ouderwetschig aandoet, een licht
geurtje van Cremer is er wel aan. Of komt dat voornamelijk door de onmodern-lievige
manier van uitgeven, dat takje bloempjes ter zijde van den titel op het omslag? Ik
wil het hopen, maar ben er niet zeker van.
Dit is een bundel dorpsnovellen. Humoristischer, beter geschreven, maar niet altijd
zoo streng-waarachtig en menschelijk als die van Wally Moes. Idyllischer ook. Een
beetje te idyllisch hier en daar. Maar ook Streuvels was vaak wel éven te idyllisch.
Ja, aan Streuvels herinneren Attie Nieboers verhalen somtijds ook. Cremer, Streuvels,
Wally Moes.... en tóch zou ik geenszins willen beweren dat Nieboer niet persoonlijk
zou zijn, laat staan dat hij iemand na zou bootsen. Deze jonge auteur is een goed,
zuiver, oorspronkelijk artiest. Hij schrijft met veel hart en met bijna niet minder geest.
Hij heeft veel kans een algemeen geliefd schrijver te worden. Want niemand zal zich
aan hem ergeren, en wie hem leest moet van hem houden.
‘De Bruiloft van Gradje’, het verhaal waarmee de bundel inzet, heeft ook nog het
meest dat éven te idyllische waarvan ik sprak. Is de bundel naar tijdsorde gerangschikt
en mag men dus aannemen, dat de schrijver, ouder wordend, zich heeft verdiept en
verernstigd? Nog niet heelemaal, geloof ik: althans het achterste verhaal: D e G e u r
v a n d e K a m p e r f o e l i e , door Nieboer zelf klaarblijkelijk boven de andere
gesteld - immers hij noemde er zijn heele boek naar - komt mij voor juist het minst
ernstig behandeld te zijn, het heeft iets liefs dat in het begin haast kinderachtig
aandoet. Deze liefheid is bijna zoetheid, het woord idyllisch is hier niet voldoende;
ik dacht er bij aan ‘L'Ami Fritz’ en aan de eerste boekjes van Maurits Sabbe, die naar
mijn smaak ook wat suikerig waren, D e f i l o s o o f v a n ' t S a s h u i s vooral.
Maar om op Gradjes bruiloft terug te komen, dat een zeer verlegen jongen en een
zeer verlegen meisje plotseling midden tusschen de menschen, zoo duidelijk uiting
zouden geven aan hun te voren nimmer gebleken liefde voor elkander - ik geloof er
niet heelemaal aan. Laat ik, billijkheidshalve, even citeeren, dan kan de lezer zelf
oordeelen. Men moet dan weten dat Frits en Lientje te voren wat gekibbeld hebben,
uit liefde en verlegenheid, en doordat de ouderen hen in-eens zoo aanmoedigend
naast elkaar hebben gezet. Maar 't is nu over: ‘Hij zocht naar iets om tegen haar te
zeggen, dat ze de oogen tot hem zou opslaan.
- Maar jij bent zèlf nog kwaad op mij, zei hij.
Ze schudde het hoofd zonder naar hem op te kijken.
- Jawel, zei hij weer. Dat kan ik aan je zien!
- Waarom? vroeg ze lachend, terwijl ze haar oogen opsloeg en langzaam het hoofd
opbeurde.
Ze bleven elkander zonder spreken aanzien en hun handen sloten zich vaster te
zamen.
- Dat kan ik aan je zien! herhaalde hij eentonig als iemand, die zich niet bewust
is, dat hij wat zegt.
Ze glimlachten beiden. En terwijl ze elkaar onafgebroken in de oogen zagen,
kwamen hun hoofden dichter bijeen; hun lippen reikten naar elkaar op, en ze gaven
elkaar rustig ten aanzien van de menschen een zoen.
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Ze vergaten geheel waar ze waren. De groengemaakte zaal; de menschen aan den
langen disch, het rumoer en 't gelach om zich heen; alles trok weg en werd als een
vage herinnering.
Ze hadden elkaar de armen om den hals gelegd en bleven elkaar kussen, met de
oogen gesloten, alsof ze zoo samen zouden inslapen.
- Heíj daar! riep plotseling iemand.
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Toe maar jongens! Kijk die twéé eens!....
- Potdórie, wat hèt ie d'r te pakken!
Frits en Lientje lieten elkaar verschrikt los, keken verbijsterd om zich heen en
kregen een vuurroode kleur.’
Het zou wel heel aardig zijn als zulke dingen gebeurden, maar ik voor mij geloof er
niet hard aan. Wat niet wegneemt dat ieder zich best amuseeren zal met het vroolijk
verhaal van Gradjes Bruiloft. Toch, wat daarop volgt, D e o n w e l k o m e G a s t zie, dat is wat men vulgariter wel noemt: andere koek! Daar gaan we pardoes de
hoogte in. Welk een uitstekende, verdiepte psychologie, en toch schijnbaar zoo vlot
en achteloos gedaan! ‘De onwelkome Gast’ is een man die zijn gevangenisstraf voor
een ernstig ‘vergrijp tegen de zeden’ heeft uitgezeten en nu terugkomt op zijn dorp
en onderdak vraagt bij een ouden vriend. Die wilde het hem wel geven, als hij maar
wist dat zijn vrouw het goed vond. Maar als dominee komt en zegt dat het niet gaat,
als Mina daarbij zwijgen blijft, zwijgen met licht-ironischen glimlach, dan verliest
Jantje den moed en laat zijn gast trekken. Hoe zeer vergist hij zich, de hals! Mina
heeft niets dan minachting voor zijn laffe houding. Merkt hij dat, dan loopt hij Van
den Brink achterop, haalt hem nog in, en nu, overdrijvend in zijn opgewondenheid,
vertoont hij den ouden vriend - die een stille, wereld-wijze man schijnt te zijn
geworden - luidruchtig triomfant in de herberg.
Het verhaal is, als zoodanig, misschien wat al te fragmentarisch, wij zouden méér
willen weten, - en toch, wij weten al zoo veel, zoo veel vooral dat ons niet gezegd
is. Het heele, lange huwelijksleven van Mina en Jantje ligt voor ons open. Wij zien
dien dominee, heel precies, en krijgen ook wel notie van Van den Brink, ofschoon
van hem het minst. Hoe aardig is daarbij het doen der kinderen, tusschen deze groote
menschen in geplaatst. Dit alles is inderdaad voortreffelijk; Stijn Streuvels zou zich
over deze novelle volstrekt niet behoeven te schamen.
Het gesprek van den dominee met Van den Brink, Jantje en Mina zou ik hier graag
in zijn geheel geciteerd hebben, maar 't is er te lang voor, en een fragment zou er
geen zuiver idee van geven.
Het derde verhaaltje heet Z a t e r d a g a v o n d . Hier heeft de vroolijke humorist zijn
luim botgevierd. Het staat niet op de hoogte van D e o n w e l k o m e G a s t , maar
is in zijn soort toch ook uitstekend. Zéér grappig en fijntjes grappig, ondanks de
vulgariteit der beschreven personen. Het onmisbare (?) idylletje doet hier geen kwaad.
Die burgemeester - zeker nog benoemd onder 't vorig ministerie, of misschien wel
onder dat van Dr. Kuyper zèlf - die burgemeester, heftig optredend tegen het
onschuldig Zaterdagavond-spelletje van Piet Roes en zijn kornuiten in het kroegje
van moeder Blom, is een type. En Piet Roes, de timmerman, is het niet minder. Met
welk een leuke ironie verdraagt hij het burgemeesterlijke standje.
(bl. 93) ‘- En wie komen daar nu eigenlijk, daar zoo op die avonden, in dat café?
vroeg de burgemeester ongeduldig.
- Allemaal heele nette, oppassende menschen! zei Piet Roes. Ikken, en Jaap de
Jood, en de veearts, en d'n Otter.... Willem van Beek wou 'k zeggen, zei hij haastig,
want hij zag dat de burgemeester de wenkbrauwen fronste.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Maar dat was meer om de naïeve gelijkmoedigheid, waarmee Piet Roes dien Van
Beek onder de oppassende menschen rekende; een ruwe onverschilllige kerel, die
soms dagen achtereen dronken was!
- En dan meheer Sipman van zelfs en Gert-Jan Evers (En meheer Lewie! wilde
hij zeggen; maar hij bedacht zich nog juist bijtijds) - Afijn zoo van alles!
De burgemeester bleef een oogenblik zwijgen.
- Jà! zei hij.... Een volwassen mensch moet dat natuurlijk voor zichzelf weten.
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Maar 't blijft mij altijd een raadsel wat jullie daar voor genot in kunt vinden, en dat
je niet liever gezellig den avond thuis in den huiselijken kring doorbrengt, of een
nuttig boek ter hand neemt. Ik reken maar zoo met me zelf. Ik heb daar toch ook
geen behoefte aan!
- Jij!? (Stinkert!) dacht Piet Roes, naar het buikje van den burgemeester kijkend.
Jij kruipt in 't ootemebiel!.... En ielke week maar naar Den Haag! Erste klas freweele
banken! En dan maar tulleband met èrtesoep vrète!
- Och, zei hij. 'n Mensch mot al zoo is wat prakkeziere, burgemeester!
De burgemeester bleef nog even naar het werk staan kijken en ging dan heen.
Piet Roes maakt zijn karweitje verder af, onderwijl tusschen zijn tanden een variatie
op hetzelfde liedje fluitend. Dan veegde hij het zaagsel bijeen, pakte de
gereedschappen in de kist en verliet door de achterdeur het huis.
Toen hij voorbij het raam van de studeerkamer kwam, zag hij den burgemeester
met het hoofd gebogen in ernstige, sombere gedachten verdiept heen en weer stappen.
Hij nam zijn pet af, lachte even achter zijn hand en had, nog eer hij het hek uit
was, den burgemeester en het heele gesprek al weer vergeten.
Onderweg kwam hij den zoon van den burgemeester tegen, die, met een grijze
sportpet op en een natgeregende gummijas aan, met groote, luchtige passen den
modderpoel in het midden van den weg overstak.
- Meheer Lewie! riep Piet Roes. Je kòmt toch vanavond?
Sikuur! riep Louis in 't voorbijgaan... 'k Moet vanavond handelsrecht repeteeren
bij mijnheer Jonkman!’
Zie, dit heeft heelemaal niets van Cremer! Maar ook niet van Justus van Maurik
en andere dikke-grappenmakers. Echt hollandsch kalm-leuk en toch zoo levenslustig
is deze auteur.
‘Geurt en de Prêfeet, een verhaal van de societeit aan de Wolfersche Brug’ is het
volgende in den bundel. Eveneens zeer goed, een beetje eentonig, soms wat sleepend.
De volgehouden phonetische dialekt-nabootsing in de vele dialogen werkt hier (als
bij Cremer) wat vermoeiend. Ik vertrouw dat de schrijver, ouder wordend en al dieper
doordringend in het menschelijke, ál beter onderscheidend daarin het zuivere en
onzuivere, het belangrijke en onbelangrijke, daar wel van terugkomen zal. Ook is
het belangstelling, medelijden wekken met een ongelukkige als deze Frans, de
‘prêfeet’, lichtelijk sentimenteel van origine en een weinig te goedkoop voor dezen
schrijver. Hij kan buiten ongelukken. In D e O n w e l k o m e G a s t wekte hij ons
medelijden voor een die, volgens de algemeene opinie, geen medelijden verdient,
en deed grooter werk.
Ten slotte dan nog D e G e u r v a n d e K a m p e r f o e l i e zelf. Zooals ik al
mocht opmerken, dit is minder. Delicatesse is best, maar men kan ook ál te delicaat
worden en in het slappe of lievige vervallen. Tegen blz. 263 wordt het forscher en
het slot is goed. De sfeer in het nare huis van Truusjes oom en tante gevoelde ik met
een griezel; hoe door en door degelijk - hoe door en door burgerlijk en benepen. Die
oom vooral, oom Everard: ‘een robuste, volbloedige man, met een kort geknipt
puntbaardje en een liggenden boord. Hij had een breed, recht, eigenzinnig voorhoofd
en zag De Weert aan, met den vasten, wilskrachtigen blik van iemand, die gewoon
is gehoorzaamd te worden en er zich op voorbereid heeft tegenstand te ontmoeten.’
Juist zoo! Dit is welde man om, waar een gezond jong meisje naar liefde blijkt te
verlangen, kil en nijdig met het woord ‘hysterisch’ klaar te staan....
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Ik hoop den heer Nieboer nog menigmaal aan te treffen in de ‘republiek’ onzer
letteren en geloof dat hij het er minstens tot volkstribuun brengen zal. Zijn voornaam
lijkt mij het eenige beletsel voor zijn roem.
H.R.
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VERKLEINDE MEI-PLAAT, DOOR WALTER CRANE.
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Walter Crane. †
Op bijna zeventig-jarigen leeftijd is Walter Crane overleden, en dit heengaan wekt
herinneringen aan jaren terug, toen die naam een klank had in ons land als van wellicht
weinigen. Wie kende niet, een twintig jaar terug, Flora's Feast, Queens Summer; wie
genoot niet van Jan Veth's vertaling van Claims of Decorative Art, van Line and
Form; wie had in die jaren de groote Mei-platen niet tegen den wand geprikt.
Walter Crane had toenmaals ten onzent een reputatie die.... wij hebben het indertijd
elders ook gezegd (naar aanleiding der Haarlemsche tentoonstelling van 1903 in het
Groene weekblad) wel boven zijn werk uitging. De tentoonstelling van zijn
oorspronkelijke teekeningen in het kunst-nijverheids-museum in 1903, waarbij zeer
veel vroeg en oppervlakkig werk was, heeft aan den indruk die men zich
langzamerhand van Crane gevormd had, veel afbreuk gedaan, en toch, als wij nu
nagaan de figuur die Crane in d i e n tijd geweest is, dan mogen wij zijn belangrijkheid
niet onderschatten.

WALTER CRANE

1903.

Onze inzichten zijn gewijzigd, onze opvattingen op decoratief gebied hebben een
andere richting genomen, en op dat gebied is Crane, maar ook Morris in zeker opzicht,
wat wij zouden kunnen noemen ‘verouderd’; doch hun beginselen, vooral beschouwd
in hunnen tijd, hebben blijvende waarde.
Zijn Claims of Decorative Art zal nòg gelezen worden, bevat nòg veel
behartigenswaarde denkbeelden, zijn Line and Form is nòg van belang, en zien wij
daarbij naar zijn werk uit dien tijd en vergelijken wij dit met datgene wat gemaakt
werd in de perioden daaraan voorafgaande, dan blijkt Crane ongetwijfeld een man
geweest te zijn, die op de decoratieve beweging in zijn tijd een zeer grooten invloed
uitoefende. En die invloed bepaalde zich niet tot kunstenaars, maar ook tot
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industrieelen en tot het publiek; zelfs buiten Engeland, ook in ons land zijn Crane's
opvattingen en denkbeelden zeer duidelijk aanwijsbaar geweest.
Zijn prenteboeken, zijn geschriften, zijn sociale neigingen, wij zouden ze kunnen
terugvinden in de werken en denkbeelden onzer kunstenaars uit het laatste tiental
jaren van de vorige eeuw. Meer nog dan zelf-scheppend kunstenaar is hij voor ons
dan ook de baanbreker, de wegbereider geweest, de man die aantoonde, dat er op
decoratief gebied andere

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

330
dingen moesten gebeuren, in hem waardeeren wij liever den leermeester dan wel
den grooten voorganger. Hij zag en wist hoe hij zijn moest, hij toonde aan, welke
richting de versierende kunsten moesten opgaan. Man van smaak en vernuft, bedeeld
met ongewone gaven en denkbeelden, heeft hij zich door voortdurende studie, door
ontzaglijk veel te produceeren, een eigen stijl gevormd die de decoratieve opvattingen
van een vijftiental jaren geleden, zooals ook William Morris ze had, wel typeerde.
R.W.P. JR.

Tentoonstellingen van Belgische schilderijen.
Onbegrijpelijk is het niet dat in dezen tijd in ons land veel werken van Belgische
schilders in de kunsthandels worden tentoongesteld.
Er is natuurlijk veel belangstelling voor al wat uit het geteisterde land onzer naburen
en verwanten komt. Daarenboven vertoeven vele Belgen, waaronder veel schilders,
in Nederland. Beroofd van hun bestaanskansen, verwijderd van hunne gewone
afnemers, zijn deze er voor het meerendeel slecht aan toe; zoodat menig goedhartig
mensch er toe komen zal, hun alle mogelijke gelegenheid te bieden, iets te verdienen
door verkoop van hun schilderijen.
Doch dit verschijnsel, hoe verklaarbaar ook, is niet zonder bedenkelijke zijden,
Nog daargelaten dat onze eigen kunstenaars het in deze ‘mobilisatiedagen’ al
moeilijk genoeg hebben en zich op deze wijze nog van een enkele gelegenheid om
iets te plaatsen beroofd zien, kan in het algemeen de kunst er niet mee gediend zijn,
wanneer kunsthandel en publiek door beweegredenen buiten haar om, worden geleid
bij tentoonstellingen en koopen.
Het is volkomen waar dat de motieven in dit bijzondere geval mooi en humaan
zijn. Maar hoe het ook zij, er is al te veel middelmatigs en volstrekt minderwaardigs
onder het werk dat thans in allerlei kunstzalen tentoongesteld, in de kranten
geadverteerd en besproken wordt, Er zijn veel dingen die daar onder lijden: ten eerste
de naam van de Belgische kunstenaars in het algemeen, die zich aldus op onwaardige
wijze vertegenwoordigd zien, ten tweede de Hollandsche kunst, die het weinigje
belangstelling, dat in deze dagen nog voor haar leeft, nog in beslag genomen ziet
met sentimenteele bijoogmerken.
Men moet trouwens in het algemeen zelfs de beste menschelijke gevoelens van
zulken aard niet laten wegen waar het de waardeering, of de daadwerkelijke
aanmoediging van kunst betreft. Wanneer gij een schilder wilt helpen, dan ligt het ach ja, immers zoo voor de hand, dat ge een schilderij van hem koopt, al vindt ge
zijn werk niet mooi. Maar men doet iets, dat eigenlijk onoprecht is; en dat aan eigen
smaak en aan de juiste taxatie van kunst niet ten goede komt. Men sticht verwarring:
verstoort het natuurlijk evenwicht.
Nu is de zaak minder erg dan zij had kunnen zijn, omdat de motieven die den
kunsthandel tot tentoonstellen en het publiek tot koopen brengen, gewoonlijk toch
niet veel met een objectieve beoordeeling te maken hebben,
Intusschen wordt - daar komt het maar op neer - in deze dagen onze aandacht
herhaaldelijk gevraagd voor Belgisch werk, dat (op heel enkele uitzonderingen na,
zooals Walter Vaes' briljante etsen) eer minder dan meer beduidt dan het gemiddelde
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uit eigen land, vooral omdat de Hollandsche schilderij-schilders, zoowel die van de
oude school als de modernste, gewoonlijk een zuiverder kleurgevoel in voorsprong
heeft.
Ik geloof met deze zeer algemeene beschouwing te kunnen volstaan zonder
bijzondere gevallen aan te wijzen. De situatie is moeilijk, en ik wil ze voor niemand
moeilijker maken.
C.V.
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ACHTKANTIG ‘EIERSCHAAL’BORDJE, BEGIN KIEN LUNG-PERIODE. ROSE MET GROEN GEËMAILLEERDE
RAND, HANEN OP BLAUWE ROTS.

ACHTKANTBORDJE MET DONKER ROODE RAND, WAARIN WITTE LOTUSBLOEMEN.

‘Famille Rose’.
Van het Chineesch en Japansch porcelein is ten allen tijde een bekoring uitgegaan,
die onze grootouders er toe bracht het te koopen en te verzamelen en bij feestelijke
gelegenheden als tafelservies te gebruiken, die in latere jaren er toe leidde het als
wanddecoratie tegen den muur te hangen, het als opschik om der schoonheidswille
in glazenkast te pronk te zetten.
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En het was meer nog om de kleur dan om het decor dat wij er onze kamers mee
tooiden, die kleuren.... dat prachtige blauw dat niet na te maken schijnt, dat bleeke,
teere groen, dat paarschachtige rood, dat bruinachtige carmijn, zij zijn zóó zuiver en
volkomen, dat ze harmonieeren met de oogenschijnlijk meest tegenstrijdige kleuren
in hun omgeving. Maar bezien wij zoo'n Japansch of Chineesch bordje of kopje wat
nauwkeuriger, beschouwen wij het wat meer dan als een kleurig nootje in ons
interieur, dan bemerken wij wat een decorateurs die Aziaten waren en.... wat een
voortreffelijke meesters op hun gebied. Zij wisten het, die Chineesche
porceleinmakers, hoe ze die diepe kleuren, hoe ze die teere pâte moesten bakken; zij
kenden de geheimen van hun verven en glazuren, en waren vertrouwd met de hitte
van hun oven. Het emailschilderen zoowel als het onderglazuur decoreeren, was voor
hen geen geheim, en toch zijn er tijden geweest in de Chineesche porcelein-industrie,
waarbij het een of het ander domineerde, waarbij de bepaalde kleur een tijdlang de
overhand behield. Zoo kon men spreken van het Blanc de Chine, van de familie
Verte, de famille Rose. Dit zijn groepen die in kleur, soms in decor een zelfde type
vertoonen.
***
De firma A. Vecht & Co. te Amsterdam, die een zeer uitgebreide verzameling
Chineesche Ceramiek bezit, heeft gedurende de afgeloopen maanden in de kunstzalen
der firma C.F. Roos & Co. een deel van hare
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schatten laten zien en telkens groepsgewijze datgene vertoond, wat men onder blanc
de Chine verstaat, wat men als familie Verte aanduidt, wat men den naam van familie
Rose geeft.

SCHAALTJE, RAND ZWART MET GOUD.

In de eerste tijden dat de porcelein-industrie in China ontstond, onder de
Ming-Dynastie (1368-1643), werd hoofdzakelijk gedecoreerd met één enkele kleur.
Hieraan danken wij die prachtig groene vazen, de céladon, die bloedroode als
sang-de-boeuf bekend, en die groep van enkel witte vazen en vooral beelden en
beeldjes, die wij als het beroemde blanc de Chine kennen,
Later begon men te decoreeren en het is vooral het Chineesche blauw geweest
waarmede men op den witten fond figuren en landschappen schilderde, waarover
een heldere transparante glazuur werd gebracht.
Toen volgde de periode waarbij men de kleur niet onder maar op het glazuur bracht
in dikke email-vlakjes die helder transparant groen waren. Wel probeerde men andere
kleuren, maar groen behield den boventoon; vandaar dat dit aardewerk, dat onder de
regeering van den Tshing Keizer Kang-hi (1662-1722) uitmuntte door schoonheid
en technisch raffinement, als ‘famille Verte’ bekend staat.
Op den tijd waarin de groene kleur domineerde, volgde een andere, waarbij het
roode email, soms het transparante blauw het sterkste sprak en aan het porcelein een
bepaald cachet verleende.
Het is gedurende de regeeringen van Yung Cheng (1723-1735) en Kien Lung
(1736-1795) dat de ‘familie Rose’ beroemd geworden is. En niet alleen de kleur, ook
het materiaal zelf uit dien tijd dagteekenend, is zeldzaam van pâte, zoo dun, dat men
het als ‘eierschaal’ betitelt.
Veel porcelein vooral ook uit de Kien Lung-periode werd naar Europa gezonden,
totdat de opkomst en bloei der Europeesche fabrieken hier een einde aan zou maken.
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Aanvankelijk waren het de rijke kooplieden die met hunne vrachtbooten het
porcelein mede lieten komen, als curiositeiten. Later ging men er verzamelingen van
aanleggen, bepaalde soorten bijeenbrengen, werd het een zeer gezocht artikel.
Bekend zijn o.a. uit dien tijd de beroemde vorzamcling van August de Sterke,
koning van Saksen (1697-1733)), welke thans in het Johanneum te Dresden gehuisvest
is. Ook Lodewijk XIV en de hertog van Orleans hadden zeer belangrijke
porceleinverzamelingen, en menig particulier deed voor die vorstelijke collecties
niet onder.
De belangstelling is daarna, door Saksisch, Meiszens en ander porcelein wat
gedaald, maar begint nu weder te herleven, en men verzamelt nu niet alleen om te
completeeren, maar ook om der schoonheidwille.
***
Het is daarom een leerzaam genot een dergelijke exquise collectie als deze
verzameling Vecht, rustig te kunnen bezien. Ook zonder tot Chineesche neigingen
te vervallen, zooals de
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Europeesche porceleinfabrieken aanvankelijk deden, kunnen de wijze van decoreeren,
de vorming der motieven, de groepeeringen, een punt van studie uitmaken voor den
decorateur, kan de wondervolle techniek een probleem zijn voor den pottenbakker,
en kan, last not least de zeldzame kleur een genoegen zijn voor den beschouwer die
genieten zal uit pure oogenstreeling.
R.W.P. Jr.

EIERSCHAAL. FAMILIE-TAFEREEL IN LICHTE KLEUR. RAND ROSE MET GROEN.

Tapijten van Th. Nieuwenhuis, bij van Wisselingh te Amsterdam.
De firma van Wisselingh exposeerde in den afgeloopen maand een aantal door
Nieuwenhuis ontworpen en voor het grootste deel door de fabriek Kinheim, die onder
leiding staat van mevr. Polvliet, uitgevoerde tapijten en tapijtjes.
De samenwerking van dezen kunstenaar en deze uitvoerster is in menig opzicht
gelukkig te noemen. Mevr. Polvliet maakte tot dusverre, wat wij imitatie-Arabisch
zouden kunnen noemen; zij combineerde Arabische motieven, gebruikte dezelfde
kleuren, die, dit zij bijzonder vermeld, heel goed waren, maar het geheel werd toch
niet een in alle opzichten geslaagd ding. Kleur was zuiver, stof was goed, maaksel
deugdelijk, maar het ontwerp, de samenvoeging der motieven was niet wat het had
moeten en kunnen zijn.
Waar de gegevens voor goed werk dus voorhanden waren ontbrak de kunstenaar,
de artistieke leider om ze tot iets moois te verwerken, en Nieuwenhuis is hierin wel
geslaagd. Hij deelde zijn tapijten in naar verhouding van den hoofdvorm, met een
groot middenstuk dat uitloopt in hoekoplossingen, met een langgerekt middenvak,
met een geornamenteerden rand en een kleiner middenfiguur, samengesteld uit de
bloemen bladmotieven die wij van hem kennen. Maar zijn versiering, dit is bij een
tapijt wel een verdienste, blijft ondergeschikt aan de kleur, wij zien kleurcombinaties,
kleurverdeelingen in hoofdmassa's en daarin slieren spelenderwijs de lijntjes en
vakjes rond het eigenlijke ornament. Het effect hierdoor verkregen is rust en
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stemming, wat wij juist bij een vloerkleed verlangen, en daarbij een voornaamheid
door de indeeling der kleurmassa's en door de kleurcombinaties; want al zijn de
kleuren op zichzelf meestal goed, toch is het groepeeren hiervan een oplossing die
inzicht en smaak vereischt.
Zeer mooi in dit opzicht was een tapijt van diep blauw met mat blauw waarin
lichtfiguurtjes even schitterden als in een Atjehschen sarong; en een ander dat blauw
was met een roodachtig middenstuk, maar een rood, dat zeer goed met dit blauw
harmonieerde; en nog een van mat blauw met groene blaadjes en roode bloemetjes,
als kleine frissche accentjes.
Ook enkele kussens waren er, met gefigureerde haantjes en andere met goud
bedrukt op fluweel; ze deden wat frisch, wat nieuw aan, waar wanneer het goud iets
donkerder zal zijn geworden, iets meer bestorven, dan wordt het effect wel beter,
rustig en harmonieus.
Dat kenmerkt het werk van Nieuwenhuis en ook deze tapijten bij van Wisselingh.
R.W.P. JR.
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Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en etsen van Ph. Zilcken,
en van beeldhouwwerk van J.L. Altorf in ‘voor de kunst’ te Utrecht.
Het toeval wil dat waar de causeur Ph. Zilcken in deze aflevering zijn reisindrukken
van Caïro mededeelt, de schilder Ph. Zilcken in ‘Voor de Kunst’ te Utrecht vele van
zijn reisstudiën, en naar die studiën gemaakte schilderijen laat zien. De een vult hier
dus eigenlijk den ander aan.
Vooral omdat er een zelfde geest uit spreekt. Zilcken schrijft zooals hij teekent,
of teekent zooals hij schrijft. Hij is iemand die op reis veel gezien heeft, bekoort is
door lichteffecten en huizen-silhouetten, dóórkijkjes en oude gebouwen, en hiervan
op aangename, onderhoudende, petillante wijze vertellen kan, soms kleurig, zooals
een schilder dat vermag; en zijn schilderijen, zij zijn ook, laat ons zeggen, ‘aangenaam
van voordracht’, en even pleizierig als het is om naar Zilcken's verhalen te luisteren,
even genoeglijk is het zijn werk te zien. Ik denk dat wij de oorzaak hiervan moeten
zoeken in het feit, dat hij, licht ontroerd door de schoonheid van wat op reis hem
treft, hierover niet peinst of philosofeert, maar met een gemakkelijkheid van doen
die indrukken vlot neerschrijft of teekent of grift in den etsplaat. Er zit daarom iets
zeer spontaans en iets luchtigs in zijn werk, dat juist in deze tijden van
zwaarwichtigheid in de kunst wel aangenaam aandoet. Daarbij is Zilcken een man
van smaak, die een mooi gegeven weet te kiezen, die voelt wanneer het landschap,
de stad, hetzij in Algiers, in Caïro, in Venetië op zijn mooist is; want dat kan zeer
verschillend zijn, het uur van den dag, de kleur van de lucht, de toon van de atmosfeer,
dit al zal van ontzaglijken invloed zijn op het aspect dat een bouwwerk heeft. Het
heldere blauw van de lucht, 't is kenmerkend voor Algiers, de rosse gloed, naar men
zegt ten deele te danken aan rood bergzand, ze typeert de hemel van Caïro, door
Zilcken zoo goed in zijn groot schilderij ‘Avond te Caïro’ weergegeven.
Het is voornamelijk het gezicht op de stad van buiten de wallen gezien, met het
silhouet van slanke torens en minarets tegen den lucht, dat hem gegrepen heeft en
hij in teekening, schilderij en ets heeft vastgelegd; maar ook de grootheid en
eenzaamheid der drie pyramieden, die massaal, als getuigend van vroegere kracht
en grootheid, op de vlakte van Gizeh staan. Maar Zilcken is picturalist genoeg om
ook het schitterende te voelen in een doorkijkje in Caïro's achterbuurten waar aan
het eind van een duistere gribus het licht van een binnenplaatsje tintelt. En in Venetië
treft hem de kleur en architectuur van de oude paleizen met hun poorten aan het
kanaal, met hun kleurige palen om gondels vast te meeren, ik zou op ‘Paleizen aan
het Canale Grande’ en op ‘Vervallen Grootheid’ kunnen wijzen.
Zijn werk leert de natuur, de omgeving bezien, het maakt u attent op schoonheid
van lijn, van kleur, op compositie, op toon, kortom het is als wandelt gij met hem
samen, terwijl hij uw aandacht vestigt op huizen, op bouwvallen, op vergezichten,
op tinten, en dat niet op zwaarwichtige, diepzinnige wijze met tal van ingewikkelde
zinnen en bespiegelingen, maar eenvoudig, luchtig en vluchtig soms, en toch raak,
geestig en pittig. De schilder en causeur, zij vullen elkaar bijzonder goed aan.
Met Zilcken exposeert Altorf de beeldhouwer, en grootere tegenstelling dan de
beeldjes van Altorf en de etsen en schilderijen van Zilcken is haast niet denkbaar. Is
Zilcken de picturalist die het schilderachtige in de natuur, in de wereld ziet en
weergeeft, Altorf zoekt de decoratieve waarden en vormen der dingen, misschien
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wel wat al te veel. Somwijlen lijkt zijn werk op dat van Mendes da Costa.
Onwillekeurig, hoewel ze bij nader bezien
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toch een persoonlijk cachet hebben, doen Altorf's Bijbelsche figuren denken aan die
van Mendes; maar in zijn ander werk is hij meer ornamentaal. Altorf maakt van de
vleugels van den vogel een ornament-compositie, van de bakkebaarden en kuif van
een aapje, sierlijke puntjes die de kop omsluiten; wat niet belet dat zijn werk wel
groot van opzet blijft. Zijn oude vrouwtjes in mantels gehuld, het zijn massale dingen
geworden, waarbij zelfs de realiteit wat te loor gaat, het zijn klompjes mensch. In
samenwerking met den pottenbakker Lanooy heeft hij wit geglasuurd aardewerk
gemaakt, dat, misschien door de eischen die hier het materiaal stelden, juist geworden
is, wat het mijns inziens zijn moet. Vooral aan de witte olifant is niets te veel en niets
te weinig. Het zware logge type is bewaard, de enkele lijnen geven voldoende speling
van licht en schaduw, het decoratieve van het beest is behouden gebleven.
Ook de drommedaris zou ik onder zijn beste werk willen rangschikken, dit brons
is voortreffelijk van actie en opvatting.
Het kan zijn dat Altorf zelf misschien meer voelt voor zijn magistralen Mozes,
voor Jozua met het groote gebaar, voor Aäron of voor de Prediker, en ik kan het
begrijpelijk vinden, maar voor mij is de geaardheid van zijn werk het meest tot haar
recht gekomen in zijn dierfiguren; hierin heeft hij voortreffelijk en zeer persoonlijk
werk gemaakt.
R.W.P. Jr.

Oorlogsteekeningen.
De Larensche Kunsthandel te Amsterdam heeft al eenigen tijd geleden een
tentoonstelling van Oorlogsteekeningen georganiseerd, die nu het geheele land door
gaat. Een bespreking kan dus vooreerst nog actueel genoemd worden.
Ongetwijfeld zullen deze tentoonstellingen velen juist thans zeer hebben geboeid.
Het uitbreken van dezen schier algemeenen schrikwekkenden oorlog heeft zeker
niet het minst de kunstenaars, die uitteraard ontvankelijke menschen zijn, in gansch
hun wezen geschokt. Te midden van zooveel benauwenis en ellende kreeg veel van
het werk, waaraan zij zich van ganscher harte plachten te geven, een futielen schijn,
en de weerloosheid van alle gaven aan geest en gemoed tegenover de brute kracht
moest menigeen een gevoel van onmacht en doelloosheid geven. Daarbij kwam dat
men vervuld was van de oorlogstijdingen, vol zorg voor de toekomst en vol
ontsteltenis en verontwaardiging, zoodat er geen plaats meer over bleef voor de meer
abstracte verrukkingen en emoties.
Zoo scheen voor een oogenblik de kans groot, dat men iets van het wereldgebeuren
weerspiegeld zou zien in de kunst, en deze iets nader zou komen tot de gedachten
en gewaarwordingen van de menschen in het algemeen. De kunstenaar immers zou
nu gaan weergeven wat hem vervulde, en dat wat zijn gedachten beheerschte: de
oorlog, had ook de belangstelling van elk ander.
In het licht van deze verwachting bezien, onthulde deze tentoonstelling eigenaardige
zaken. Het bleek hoe machteloos vele schilders en teekenaars, landschapschilders,
portretschilders, enz., stonden, zoodra het er op aan kwam een gebeurtenis van zoo
geweldige draagkracht te benaderen. De meeste der tentoongestelde teekeningen
waren of wel slap-melodramatisch, of wel louter-illustratief, of ook wel zoo
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kinderachtig grappig, dat men zich schaamde er naar te kijken. Maar zelfs in de betere
inzendingen - het was de moeite waard dit op te merken - zag men een ouderwetsche,
romantische opvatting van den strijd heerschen, terwijl juist deze Europeesche krijg
ons opeens afdoende had geleerd, dat het begrip: oorlog, door het beeld, dat wij van
vorigen behielden, niet meer wordt gedekt! De oorlog heeft aan schilderachtigheid
verloren, maar misschien aan geweldigheid, aan wijdschheid gewonnen, meer dan
vroeger gelijkt hij een
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natuurverschijnsel, onontkoombaar, verraderlijk en naar alle kanten uitslaand, zoowel
in ontstaan als in werking. Hij woedt onder den grond en onder de zee, hij dreigt uit
de luchten; hij heeft alle Wonderen der techniek in zijn dienst.
Dit verschijnsel, de moderne oorlog, is door niemand zoo goed begrepen en zoo
waardig in beeld gebracht als door Albert Hahn, bij wiens beste teekeningen op deze
expositie men het romantische aspect van de veldslagen en uniformen-oorlog zag
uitgeschakeld, en al het massale, grootsch-vernuftige, wreed-organische van de
huidige krijgvoering in beeld gebracht.
Het monsterachtige, taaie, onverwrikbaarharde, individuen-opslokkende van
massa-vernuft, massa-haat: de onbegrensdheid van de middelen, de onverzadiglijkheid
van den honger van het militarisme, men zag het alles in zijn machtig geconstrueerde
prenten, met de barre kanonnen, de eindelooze, hopelooze loopgraven-reeksen, de
kleurlooze, beweeglooze plompe legerformeeringen. Een van zijn prenten: Reims,
20e eeuwsche bouwstijl, waar men de kathedraal, door de Duitschers verwoest,
herbouwd ziet naar militaristischen smaak, zal mij lang heugen, niet slechts door de
prachtige vinding en de monumentale uitvoering, maar ook door de uitlegging, die
‘die Deutsche Wahrheit’, vertolkt in een Duitsch tijdschrift, er aan gaf. De prent heet
daar n.b. een ‘Karikatur auf den Missbrauch der Rheimschen Kathedrale durch die
Engländer und Franzosen’. Nu vraag ik u!
Een van de menschen, die hun emoties van dezen oorlog het meest direct en het
meest onvermoeid in prent hebben geuit, is Louis Raemakers. Hij is ook hier een
scherp en raak polemicus, zijn vinding weet elk gegeven te gebruiken, en niet zelden
maakt hij, door zijn toepassen van de wapens van den vijand (want hij is niet
‘neutraal’) een treffer. Raemaekers zal het zeker apprecieeren, dat ik - nu zijn reputatie
zulke afmetingen heeft aangenomen, dat de critiek tegenover hem geheel zwijgt waarschuwen wil voor het groote gevaar, dat ligt in zijn al te groote vaardigheid en
zijn al te gemakkelijk aanpassingsvermogen. Een ‘Raemaekers’ gelijkt m.i. te dikwijls
op iets anders, ik bedoel op een Steinlen, een Thöny of wat ook, er is te weinig
dadelijk als een ‘Raemaekers’ te kennen. Anderen hebben al te veel van die
eigenschap, herhalen zich te veel, maar er moet toch ook zoo iets zijn als een
sprekende, karaktervolle signatuur in alles wat uit eens teekenaars handen komt.
Fantasie en een gemakkelijk beeldend vermogen heeft ook Grauss, wiens
karikaturen van den Duitschen keizer en gemobiliseerde rampen geestig en origineel
zijn. Het gruwelijke in eenige andere teekeningen is te zeer door bloederigheid
verkregen.
Dat is wel zoowat het voornaamste opgenoemd, geloof ik. Er zal zeker nog wel
meer een gelegenheid komen, om nog eens een dergelijke verzameling te laten zien.
C.V.
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DE APENKOOI, NAAR EEN ETS VAN L.H. JUNGNIKEL.
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De etskunst in het tegenwoordige Duitschland
door Max Eisler
Het jaar 1914 zal in de geschiedenis der grafische kunst altijd een belangrijke rol
spelen. Want in dit jaar had de eerste internationale tentoonstelling voor boeken
grafische kunst plaats en tegelijkertijd verscheen het eerste werk, dat de moderne
grafiek samenvattend behandelde.

MAX KLINGER. UIT DEN CYCLUS ‘ZELT’.

Daarmee is volstrekt niet gezegd, dat het boek van Wolfgang Singer de naam van
epoque makend werk toekomt. Op zichzelf beschouwd is het niet meer dan een
respectabele poging om zich rekenschap te geven van de rijke ervaring, op 't gebied
van moderne teekenkunst, opgedaan door een man die, vele jaren ambtenaar aan het
kabinet voor kopergravures te Dresden, daardoor bizonder op de hoogte van dit vak
gekomen was.
Het boek is volkomen subjectief. De waarde er van ligt niet in de objectieve
resultaten, de auteur streefde evenmin naar volledigheid als naar strenge
wetenschappelijkheid; uit den overvloed van zijn verzamelingen en aanteekeningen
wilde hij alleen dat opschrijven en vasthouden, wat hem persoonlijk 't meest had
getroffen, en aan zijn wijze van zien steun en richting had gegeven te midden van
de hem omgolvende stroomingen. De gebreken van zijn boek zijn tastbaar genoeg:
de algemeene beschouwingen die hij van tijd tot tijd geeft, gaan niet diep genoeg,
wijzen niet op nieuwe inzichten en herhalen zich: hij vertoeft veel te lang bij het
weergeven van den geestelijken inhoud der besproken teekeningen en zijn kritiek
over de uitvoering is veel te karig, terwijl toch juist die uitvoering in de eerste plaats
in aanmerking komt. Bovendien hindert ons de wat bekrompen ouderwetschheid van
den schrijver, die alles wat nieuw en onvolmaakt, maar juist nu sterk levend is,
behandelt met
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klaarblijkelijk wantrouwen, ja zelfs met aanmatigende betweterij. Als symptoom des
tijds echter heeft dit boek groote waarde. De vrije grafiek staat als techniek en als
kunst, die zich bezig houdt met vermenigvuldiging, vaak dicht bij de kunstnijverheid
en neemt deel aan haar groote vorderingen en aan de waardeering die zij in den
tegenwoordigen tijd ondervindt. Na eeuwen van een lauwe, steeds verminderde,
versnipperde belangstelling, vindt hier een anders geworden sociale behoefte weer
de mogelijkheid zich te bevredigen door gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen
oorspronkelijke kunst. In geen enkelen tak der schilderkunst uit zich de sociale
aesthetica zoo direkt als hier.
En daarom hebben zich heden ten dage massa's kunstenaars op dit vak toegelegd,
zijn de technieken vermeerderd en verfijnd, is wetenschap zoowel als literaire
beschrijving met bizonderen ijver op dit gebied werkzaam. Het systematisch
onderzoek naar oudere grafische kunstenaars en hun populariseering door nieuwe
uitgaven zooals ‘Die Meister der Graphik’ kunnen hiertoe gerekend worden; de 19e
eeuw is nu het brandpunt van deze belangstelling - men denke slechts aan de nieuwste
studie van Karl Voll over ‘Frankreichs klassische Zeichner im 19. Jahrhundert’, aan
de massa's van werken gewijd aan kunstenaars als Goya, Daumier, Klinger en
Liebermann, aan den jaarlijkschen stroom van catalogi, die het grafische werk ook
van beginnende kunstenaars noemen en beschrijven. Na dit alles kon men ook
verwachten, dat de tijd voor een eerste samenvattend werk over deze kunst in de 19e
eeuw gekomen was. Singer's boek onderneemt nu dit samenvatten, wijst daarmee
op een eisch van den tegenwoordigen tijd, zonder echter daaraan te voldoen; maar
het is niet te loochenen, dat het boek ons opwekt eens even stil te staan, op den
afgelegden weg terug te blikken en tevens vooruit in de nieuwe toekomst.

OTTO GREINER. MANNELIJKE HANDELING.

Ook de tentoonstelling in Leipzig mocht niet uitsluitend naar haar resultaten
beoordeeld worden. De reusachtige hoeveelheid grafische producten uit alle mogelijke
landen, die daar in de ‘Halle der Kunst’ bijeengebracht was, gaf geen volledig beeld
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en was ook niet altijd goed gekozen. Maar als geheel bood zij ons toch een imposanten
blik op den omvang, de diepte en de richtingen dezer beweging, die hier in meerdere
mate dan andere kunsten werkelijk de wereld scheen te omspannen. Hier alleen
scheen de cultuur van Oost-Azië, het gezond verstand van Amerika en het
temperament van Europa een basis gevonden te hebben voor gemeenschappelijk
begrip en gemeenschappelijk verkeer; hier kreeg men een volmaakten indruk van
den modernen geest, die naast economische aansluiting op het terrein van deze kunst
er ook een artistieke heeft gevonden. Juist de tegenwoordige
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harde tijd van vijandige tegenstellingen werpt op een dergelijke ondervinding het
helderste licht. Er is een gebied waarop de geheele beschaafde menschheid elkaar
begrijpt. Vlak voor het uitbreken van den oorlog heeft het voorbeeld van deze kunst
dat bewezen. Men zal zich deze bronnen weder in de herinnering terug moeten roepen,
een andere vreedzamere tijd zal ze weer opzoeken, zij geven hoop op de redding der
cultuur, die berust op factoren waardoor alle menschen gemeenschappelijk gebonden
worden; en dus haar weg moet vinden, verder en naar boven.
Het zou verleidelijk genoeg zijn nu eens ‘auf eigene Faust’ te probeeren, wat in
1914 reeds van 2 kanten gepoogd werd: in de rijke, rollende strooming der
tegenwoordige grafische kunsten een vast punt te veroveren, van waar uit een
overzicht mogelijk is, zoodat men de richtingen onderscheidt, het karakteristieke van
de verschillende nationaliteiten en de tendens van het geheel. Maar kans op resultaten
zou men reeds hier alleen dan hebben, wanneer men zich beperkte tot den allerlaatsten
tijd en tot enkele kunstenaars van de volkeren die de leiding hebben. En zelfs dat is
in 't bestek van een beknopte studie nog te veel. Het lijkt verstandiger, den toestand
in Duitschland eerst eens afzonderlijk te beschouwen.

HANS OLDER. DIANA.

Nog voor een menschenleeftijd zou de vraag naar de leiding in deze kunst, naar
het bewegende punt, gemakkelijk te beantwoorden geweest zijn. Langer dan het
schilderen stonden de grafische kunsten onder de nawerking der Oostaziatische
openbaring en dit niet alleen op het gebied van de gekleurde houtsnede en andere
met het Oosten verwante technieken, maar onder het geheele bereik van de kunst
der vlaktenrythmiek. Zelfs een zoo oud-europeesch procédé als de ets ontkwam niet
aan den invloed van deze ontdekkingen. In den tegenwoordigen tijd nu bestaat die
aziatische invloed nog wel als een onderstrooming, vooral bij de houtsnede en den
steendruk, maar niet langer geeft hij het hoofdzakelijke kenmerk aan de beweging,
hij heeft zich vermengd met de andere europeesche krachten, en omgekeerd is er in
den laatsten tijd een bevruchtende invloed van de Europeesche kunst op de Oostersche
uitgegaan, vooral in Japan. De oorzaken hiervan zijn gemakkelijk op te sporen. De
tegenwoordige grafische kunst in Oost-Azië houdt òf vast aan de bekende groote
overleveringen, die hun rol in den kring der westersche cultuur reeds vervuld en
uitgespeeld hebben, òf wel zij neemt zelf deel aan de internationale assimilatie. En
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zoo wordt ons de emancipatie der europeesche teekenkunst, die karakteristiek is voor
het punt waarop die kunst zich op 't oogenblik bevindt, volkomen verklaarbaar.
Maar met het vaststellen van dit negatieve feit is in den laatsten tijd de vraag opge-
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worpen, welke nieuwe leidende kracht dan wel in de plaats van de opgebruikte en
verwerkte gekomen is. Het ligt voor de hand, die in Frankrijk te zoeken.
Men zoekt tusschen de tallooze hedendaagsche fransche prenten en is verbaasd te
zien, hoe weinig nieuw oorspronkelijk leven er uit spreekt, hoe conservatief die meest
geslaagde werken geworden zijn, en hoe onrustig en onzeker de proeven van het
jonge geslacht. De klassieke tijd van het modernisme is voorbij, er ontbreekt een
boven allen uitstekende leider, die richting en doel zou hebben kunnen geven aan de
achter hem aanstormende massa. Het modernisme put zich uit in herhaling van wat
geweest is of verspilt tijd en kracht aan ijdel pogen.
Het gaat als met het aanplakbiljet. Wat 'n verwachtingen wekte dat aanvankelijk
onder Jules Chéret! Maar na de school van Montmartre kwam de plotselinge neergang.
Men heeft verleden jaar in Leipzig kunnen constateeren, dat op den overvloedigen
zaaitijd geen oogst is gevolgd, dat geen voortgezette traditie de mogelijkheden van
de eerste gedachte heeft uitgevoerd en uitgeput. De geest, die daar de wereld in kwam
bleek meer schitterend dan bevruchtend te zijn geweest. Evenwel - in Duitschland
vond hij een bodem, werd hij in zijn doelmatigheid begrepen en door den ernstigen
arbeid van veler handen in een algemeen begrijpelijken en nuttigen vorm gebracht.
Ditzelfde schijnt te gelden voor de vrije grafische kunst.
Er gaat zich voor de derde maal in deze eeuw een hoofdstuk van de
kunstgeschiedenis herhalen. Wat in die jonge fransche uitingen aan stootkracht
aanwezig is, wordt voor de Duitschers zegenrijk. Maar op den weg naar Duitschland
verliest het veel van het uitsluitend modieuse, wordt in zijn nieuwe vormen spoediger
herkend en begrepen en hier tot grooter ernst ontwikkeld. En zoo is Duitschland
heden ten dage het eigenlijke strijdperk van oud en nieuw geworden, hier schijnt
zich, voorloopig nog onrijp, niet volkomen klaar en ook nog bescheiden, een
teekenkunst te gaan ontwikkelen, die in zijn levenskrachtige kiem het kenteeken der
toekomst reeds aanduidt. En van hieruit moet een nadere beschouwing van de
grafische kunst haar beginpunt nemen. Het beste schijnt mij daarbij, uit de tallooze
vormen, waarin de grafische techniek optreedt, de e t s te kiezen tot nadere
beschouwing, en van daaruit enkele uitstapjes op ander gebied te ondernemen.
De ouderen zijn nog krachtig aan het werk. Hun taal heeft den vollen toon en de
rust van de rijpheid veroverd; zij mist wel is waar nieuwe verrassende wendingen,
maar niet ontwikkeling en bewegende kracht. Zij gaan een gang, die op de beklommen
hoogte meestal eindigt, zonder te dalen, maar ook zonder nog hooger te stijgen.
Vandaar ook soms die eentonigheid, die hier trouwens niet zonder grootheid is.
M a x K l i n g e r voorop. Er is geen twijfel aan: hij heeft bereikt wat er te bereiken
viel, hij kan nu alles en kan alles volmaakt. Maar nu wordt het ook meer en meer
duidelijk, dat de meester op zijn weg het gebied van schilder- en beeldhouwkunst in
alle richtingen doorkruist heeft. Zijne behandeling van het vlak is niet meer één
geheel, zooals de teekenkunst dat eischt, maar iets ongelijks; een tezamenstelling
van picturaal en sculpturaal geziene partijen op een vlak gedacht grondplan geeft
den doorslag. In het ‘Oordeel van Paris’ had deze vermenging met elementen uit de
beeldhouwkunst zijn manier van schilderen, in ‘Beethoven’ de picturale toegift zijn
beeldhouwkunst opvallend beïnvloed. Nu schijnt zij ook in de ets naar voren te komen
als typeerend voor zijn kunst. Maar boven deze technische bezwaren staat de altijd
dieper wordende rijkdom zijner gedachten.
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Want dit volbloedige temperament is langzamerhand van de vreugde der oogen
tot de vreugde van den geest gestegen. Toch blijft het voor het bizondere van dit
genie kenteekenend, dat zijn zinnelijkheid van den
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aanvang af met een groote geestelijkheid was vermengd en omgekeerd: ook op de
grootste hoogten verliest deze geest het verband met de aarde niet. Alleen overweegt
in zijn latere werk de invloed van de gedachte. Daarmee hangt ook de statige
beweging, het monumentale van zijn kunst samen. Er is nog veel moois van dit
gerijpte talent te verwachten; aan het beeld van den kunstenaar zal dat echter geen
onverwachte, nieuwe trekken kunnen toevoegen, de strooming in de grafische kunst
zal door Klinger vermoedelijk niet in een nieuwe bedding geleid worden. Hij biedt
den overvloed van den boom vol vruchten, niet meer dien van de zich ontwikkelende
kiemen, waarvan de uitkomst nog onzeker is.

OTTO BOSSERT. MANNEN MET BOOT.

En nog iets: reeds in het begin van zijn scheppen viel het op hoe vaak het werk
van den etser parallel liep met dat van den lyrischen dichter R i c h a r d D e h m e l ,
beiden van ongeveer gelijken leeftijd. Nu is die overeenkomst voor ieder zichtbaar.
De modelleerende kracht van Klingers etsnaald heeft bij vele duitsche grafische
kunstenaars duidelijke sporen achtergelaten. O t t o G r e i n e r nam deze vormlust
tot voorbeeld en bleef haar onwrikbaar trouw, zonder er ooit bovenuit te komen op
de wegen der gedachten, zonder de oude atmosfeer der sterke zinnen van het heroïsche
leven te verlaten. Dat toch van hier uit iets verders te bereiken is, bewijst H a n s
O l d e r door zijn voorbeeld. Door hem is - ondanks den tastbaren invloed van Klinger
- de gezonde terugkeer tot het vlak herwonnen en daarmede een oorspronkelijke en
overmeesterende bekoring als die, waaraan Klingers eerste werk, de verschillende
prenten der ‘Brahmsphantasie’ bijvoorbeeld, zijn enorm effect binnen de strenge
grenzen dezer kunst had te danken. Hoe rijk aan kiemen voor ontwikkeling vatbaar
deze kant van Klingers kunst is, bewijst nog duidelijker O t t o B o s s e r t . Want
Older staat toch nog niet zoo dicht bij Klinger als bij Greiner, dien hij in gevoel voor
rhytme overtreft. Bossert echter, boven de beide anderen uit, tracht naar ruimte,
ruimte waarin volte en beweging is; hier beslist de ruimtelijke diepte en nu wordt
een der uiterste konsekwenties waartoe Klingers kunst bij zijn navolgers voeren kon,
voor ons duidelijk Maar hiervoor echter was een aanvulling van andere zijde noodig.
Sedert Klinger begon, zijn 40 jaren verloopen. Die hebben een eind gemaakt aan de
onbewogenheid der ruimte, ook in de griffelkunst, zij hebben ook hier vloeibaar,
vluchtig, vibreerend leven gebracht in de beweging der elementen en lichamen. De
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grafische kunst van Liebermann en de haar verwante van Slevogt, behooren in
Duitschland tot deze richting. Bij Bossert nu vloeien de stroomingen, die in Leipzig
en Berlijn ontsprongen, samen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

342
Dat ook het element van lyrische zielsuiting, van geestelijken inhoud, dat in Klingers
werk als een echt duitsch element steeds sterker op den voorgrond trad, tallooze
volgelingen zou vinden, was wel te verwachten bij een volk, dat van oudsher graag
de verborgenste gemoedsbeweging, de diepste gedachtengang aan de kunst van den
teekenstift placht toe te vertrouwen. Hier echter schuilde in het navolgen gevaar.
Want alleen sterke persoonlijkheden konden zich op deze baan bewegen zonder in
nabootsing en banaliteit te vervallen. En dit gevaar is geenszins overal vermeden.
Het werd nog grooter door de zich in de laatste jaren steeds meer verbreidende mode
der Ex-libris, waardoor een groothandel in etsjes met onnoozele zinnebeeldige
voorstellingen ontstond. Men ontmoet dit tweeslachtig genre, zoo kenteekenend voor
een menigte artiesten, in het ernstige werk van een B r u n o H é r o u x , in de
humoristische invallen van een R i c h a r d M ü l l e r . Jammer, dat deze liefhebberij
voor diepzinnige voorstellingen zooveel talenten vroegtijdig heeft afgebracht van de
zuivere teekenkunst, waarvoor zij geroepen schenen, en hen daarvoor in de plaats
een gekunsteldheid heeft gegeven, die arm schijnt aan talent en geest. Hoe
betreurenswaardig deze dwaling ook moge zijn, zij was hoofdzakelijk inherent aan
de duitsche natuur en in 't gevolg der leidende meesters ook onvermijdelijk.

MAX SLEVOGT. D'ANDRADE ALS DON JUAN.

Aan den anderen kant, den kant van het volle, bruischende leven, van de vehemente
werkelijkheid, staan nog steeds even krachtig van temperament, M a x
L i e b e r m a n n en M a x S l e v o g t . De haastige adem der groote stad, de
gejaagdheid van het Berlijnsche leven trilt in hun teekeningen.
Zij zullen aan komende geslachten het tempo van het leven der duitsche hoofdstad
omstreeks 1900 beter, zuiverder en direkter overleveren dan de dichters en historici.
Hier was een veld waarop het impressionisme zich bij uitstek kon handhaven. De
zenuw en de bekoring van Liebermann's kunst is evolutie van de stof, alles is bij hem
in leven en beweging, nergens ooit iets doods. Toch heeft hij niets onrustigs, zijn
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kunst ontwikkelt zich organisch; wat hij geeft, schijnt zóó en niet anders te kunnen
zijn, nergens een spoor van mode of manier, zooals bij zijn vele aanhangers, die hem
niet begrepen. Als
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het mogelijk was, ten naastenbij, een definitie te geven van Liebermann's kunst in
zijn tegenwoordigen toestand, dan zou men moeten wijzen op de innige verbinding
van een fragmentarische ruimte met den grootst mogelijken bewegingsinhoud. De
geweldige uitdrukkingskracht berust op 't bruusk en robust uitgesneden zijn van het
brokstuk - waarvan de bewegelijke volte de lijst dreigt te doen springen, zonder den
artistieken vorm aan te tasten. De ontvangenis van het natuurverschijnsel door dit
oog, wordt onmiddellijk tot wereldbeschouwing. Bij Slevogt overheerscht het
illustratieve element. Wel is waar illustratie, waarbij de stof evengoed den invloed
van des kunstenaars temperament ondergaan heeft als de natuur in het visioen van
Liebermann. Deze kunst wordt ernstig door haar virtuositeit. Zetten leerlingen haar
voort, dan dreigen hen groote gevaren, omdat juist deze kunst gemakkelijk kan
overslaan in een soort handigheid, leeg, gemakkelijk aan te leeren. Toch is het
mogelijk het ook in dit genre verder te brengen. Dit bewijst een nieuwe goedklinkende
naam, H a n s M e i d (zie blz. 345). In het gevolg van de beide meesters, maar dichter
bij Slevogt dan bij Liebermann, komt Meid een stap verder, brengt de vibreerende
heftigheid der beweging over in het gebied van het fantastische en weet realisme en
poëzie tot een betooverend geheel te vereenigen.

BRUNO HÉROUX. VAE SOLIS.

Dat ten slotte uit het samenstel van al deze overgeleverde elementen een
monumentale kunst van geheel nieuw aspect mogelijk is, bewijst het krachtige talent
van K ä t h e K o l l w i t z . Zonder Klinger is haar plastiek, zonder Liebermann haar
pakkende levensechtheid niet denkbaar. Al wat niet tot de zaak afdoet, is weggelaten,
de concentratie van de gedachte is geheel gericht op de sociale beteekenis; een episode
uit het leven van den enkeling wordt tot aangrijpend symbool van het lot der
menschheid. Zeker, het is rhetorische kunst, heftig bewogen en aanklagend, - maar
ook een document van den tijd, even echt als noodzakelijk en grootsteedsch, geheel
op de hoogte van zijn scheppingsmoment.
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RICHARD MüLLER. IN VOLLE WAARDIGHEID.

Wanneer men de som van alle kunstuitingen, die verband houden met de
ontwikkeling der duitsche grafische kunst in de laatste 40 jaar, stelt tegenover enkele
terloops uitgekozen producten eener andere grafische techniek - als voorbeeld waarvan
zouden kunnen dienen teekeningen van M. S e e l i g e r , E.L. H o e s s en K a r l
S t o r c h , een lithographie van R u d o l f S c h i e s t l , de houtsneden van A.
T h o m a n n en Wa l t e r K l e m m , een monotypie van C a r l K a p p s t e i n - dan
valt het ons op hoezeer de ets den invloed ondergaat van de overige vormen der
grafiek. Het is aan het mooie etsje van I n g w e r P a u l s e n (blz. 346), naar vorm
en stemmingsinhoud zoo volkomen gelukt, duidelijk te merken dat het ontstaan is
in een kring, waar men den steendruk in kleuren á merveille verstond. De volop
bloeiende duitsche

KÄTHE KOLLWITZ. DE DOOD EN DE MOEDER.
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BERNHARD WITSCHEL. HAMBURG.

kunstnijverheid heeft de ontwikkeling van den vorm uit haar materiaal en haar
techniek tot hoofdmotief gemaakt, - het meerendeel der grafische kunstenaars ziet
hier de grenzen niet, heeft zijn plezier aan overgangsvormen, bedriegelijk voor het
oog en de strengheid van stijl verloochenend.
Ten slotte echter zullen we de ziel van een nieuwe beweging moeten zoeken in
het kamp van de talrijke allerjongsten, wier pogingen nu nog een zeer internationaal
cachet dragen. Zij maken openlijk front tegen de (conventioneele) soort van
respektabel werk, dat tegenwoordig overal gemaakt wordt en hier vertegenwoordigt
is als typisch voorbeeld door een ets van B e r n h a r d W i t s c h e l , klaar blijkelijk
onder engelschen invloed ontstaan. De polen,

HANS MEID. UIT DEN OTHELLO-CYCLUS.
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waartusschen zich het opgewonden trachten naar iets nieuws in den vorm beweegt,
zijn aangewezen door kunstenaars - en dit zegt veel - die eigenlijk geheel en al
schilders zijn, Picasso en Kandinsky. Men kent richting en doel van deze
expressionistische kunst. In Duitschland kan men op 't gebied van het teekenen Max
Pechstein wel beschouwen als het centrum vanwaar de beweging uitgaat. Van het
standpunt der grafische kunst beschouwd, kan men hier alleen constateeren, dat al
deze uitingen, van welke techniek zij zich ook mogen bedienen, een vrijwel gelijken
stempel dragen. De schilders, de ontwerpers van tapijten, van glasschilderingen, de
lithographen en etsers van deze groep weten niet waar de grens is van het middel,
dat zij bezigen tot uiting hunner kunst, daardoor verraden zij hun gebrek aan
innerlijken drang en aan stijlbegrip, dat hen voorloopig van het gebied der eigenlijke
kunst gescheiden houdt. Daardoor is ook te verklaren, dat hun grafisch werk zulk
een verwarden, weinig overtuigenden indruk op ons maakt. De weg dien deze kunst
zoekt, is ons duidelijk, hij leidt van de uitdrukking naar den vorm. Wij staan echter
pas op 't midden van dien weg en de onvolmaaktheid van dien vorm, het einddoel,
is ons dus zeer begrijpelijk. Bij zulk een onklaren en troebelen toestand moeten wij
ons voor den geest roepen dat alle echte kunst op deze wijze begonnen is, en we
moeten afwachten, of het doel bereikt wordt. In ieder geval doen wij beter aan den
ernst van dit streven te gelooven, dan het te bespotten, alleen omdat wij het niet ten
volle kunnen begrijpen.

INGWER PAULSEN. HET GRAFELIJK SLOT TE GENT.

Wat Oostenrijk heeft bijgedragen tot de duitsche grafische kunst van de laatste
jaren, belichaamt zich in de eerste plaats in den schitterenden naam E m i l O r l i k .
Naast de ideeënkunstenaar Klinger, naast de plastische kunst van Liebermann en de
sociale tendens in de teekeningen van Käthe Kollwitz, doet hij zich voor als een
groote, een leider op ieder gebied der grafische kunst. Niemand beheerscht als hij
iedere variatie van methode, weet haar expressie zoozeer tot het uiterste op te voeren,
houdt zich toch zoo zuiver en wijs binnen de gestelde grenzen en levert daardoor
zulke strakke, harmonische producten. Niemand is daarom ook zoo sterk grafisch
kunstenaar in de oorspronkelijke beteekenis van het woord. Is dit het resultaat van
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zijn leerjaren in Japan? Hij was reeds zoo voor hij naar het Oosten ging, maar stellig
is hij daar nog versterkt in de overtuiging, dat bij elk der grafische kunsten de werking
zich uit de techniek zelf moet ontwikkelen. Men herkent zijn beteekenis misschien
het eerst in het bescheidenst
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voorbeeld van zijn veelzijdigheid: de reproductie. Het zelfportret - naar men meent
- van Michel Angelo is hierbij een uitstekende leiddraad. Men vergelijke met dit
voorbeeld zelfs zulke voortreffelijke meesters der reproductie als William Unger en
Karl Koepping. De grootste bekoring van hun werk ligt altijd toch nog te veel in de
getrouwe navolging van hun voorbeeld, dat wil zeggen in het weergeven van kleuren toonwaarden, in het levendig voor den geest roepen van het oorspronkelijke
schilderij. Bij Orlik bereikt ook de geëtste reproductie een absoluut eigen waarde.
Niet zoozeer omdat hier 't geschilderde voorbeeld door het temperament van een
persoonlijkheid is heengegaan, maar omdat de voorstelling den weg genomen heeft
door het medium eener andere techniek en zich geheel heeft onderworpen aan de
andere voorwaarden, door die techniek gesteld. Er ontstond iets nieuws, dat ons niet
voldoet als herinnering alleen, maar dat een waarde op zichzelf bezit, een andere
kracht, een andere vorm, een andere uitdrukking.

LUDWIG MICHALEK. BRUGGENBOUW.

Orlik's invloed geeft ook nu nog in breede kringen der jongeren den doorslag.
Waar men hem ontmoet, overal heeft hij een invloed ten goede gehad. Want hij
brengt weer terug tot de bron, tot het materiaal, het werkmiddel, en tot den vorm,
die door middel van materiaal en methode verkregen, maar ook er door begrensd is.
De beste van zijn navolgers is op 't oogenblik H e i n r i c h L u d w i g J u n g n i c k e l .
Evenals de meester is ook hij een tijdlang bij de Japanners in de leer gegaan en
evenals Orlik heeft hij daar alleen zijn hand geoefend, de scherpte van zijn blik
vergroot - en daarna zich vrij gemaakt. Hij is begonnen naam te maken met gekleurde
houtsneden en steendruk, later ook als etser. Ook hier is iemand die zich onverdeeld
aan de grafische kunst heeft gegeven en daarin voldoende veelzijdigheid vindt, om
alle onderdeelen van dit gebied te doorloopen en uit elkaar te houden. Ook hier wordt
alle nieuwe kennis door arbeid verkregen. En daarom is ook hier ieder stuk een op
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zichzelf staand kunstwerk van zeldzame strakheid, een resultaat van een buitengewone
toewijding zonder een andere gedachte dan die aan den vorm.
Orlik is in Berlijn en moet daar ook zijn. De jonge Jungnickel is voor korten tijd
uit Frankfort naar Weenen teruggekeerd. Het zou een gunstig teeken voor de toekomst
der grafische kunst in Weenen zijn, als men hem daar zou weten vast te houden.
Want op dit gebied zoowel als eigenlijk in iedere andere kunst staat Weenen op het
doode punt. De deftig fraaie, naar elegantie trachtende traditie van de school van
Unger, nu door F e r d i n a n d S c h m u t z e r vertegenwoordigd, het imponeerende
konventio-
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nalisme van L u d w i g M i c h a l e k hebben een tegenwicht noodig, anders mocht
het handwerk de kunst van zijn plaats verdrijven. En daar het Weener publiek minder
sympatie en minder begrip voor het totaal nieuwe, het nog worstelende en daardoor
nog onvolmaakte heeft dan het Berlijnsche, zal ook in Weenen een zoo vroeg gerijpt,
echt Oostenrijksch talent als dat van Jungnickel, die gemakkelijk te begrijpen en
geen hemel-bestormer is, vruchtbaarder en nuttiger kunnen zijn dan ergens anders.
Want dit is door den tegenwoordigen toestand der grafische kunst weer dringend
noodzakelijk geworden: decentralisatie. Die is stellig niet zoo maar kunstmatig teweeg
te brengen. Het plaatselijk voorkomen der grafische kunst hangt samen met de
cultuur-voorwaarden: den opgestapelden hoogen druk van het nationale leven in
Berlijn, de ligging van Weenen aan den grens van twee cultuurwerelden, die hier de
wrijving tusschen West en Oost en den belangrijken oostelijken invloed verklaart.
Maar wanneer men ziet, hoe de andere, kort geleden nog bloeiende kweekplaatsen
van grafische kunst langzamerhand geheel braak liggen, omdat alle krachten opgaan
in den tooverkring der Berlijnsche aantrekking en assimilatie, dan kan men niet
nalaten den ondergang der plaatselijke kunst, de vruchtbare wrijving tusschen de
verschillende stammen diep te betreuren en zal men trachten middelen te beramen,
om deze tot eenvormigheid leidende centralisatie tegen te gaan.

EMIL ORLIK. MICHEL ANGELO.

Dat de kunststad München, in tallooze partijen en programma's verdeeld, met haar
voor het internationalisme wijd geopende poorten, verloren moest gaan voor den
opbloei der grafische kunst, hangt samen met den staat der overige kunsten op deze
plaats; minder noodzakelijk was het reeds, dat Karlsruhe, 't centrum der
kleurenlithografie, volgde en dat Weimar door een voortdurende wisseling van nieuwe
leeraren en voorvechters niet tot concentratie kwam; maar dat nu ook Dresden,
Leipzig en Weenen blijven steken en althans grootendeels door Berlijn aangetrokken
en beheerscht worden, stemt ons des te ernstiger, daar juist van hier uit de moderne
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beweging haar sterksten impuls ontving, haar diepste opwekking, haar baanbrekende
leiders Klinger en Orlik. Het gevaar van een monotone rijkskunst, die slechts
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een afspiegeling is van den geest der hoofdstad van het rijk, begint juist langs de
wegen, die de duitsche grafische kunst in de laatste 10 jaren heeft ingeslagen, gezien
het beeld wat zij op 't oogenblik toont, bedenkelijk te naderen. De kunstgeschiedenis
kent geen enkel geval, waarin zich een dergelijke toestand als heilzaam, als een goed
voorteeken voor een rijkere toekomst heeft laten aanzien. Het voorbeeld van Rome
uit den keizertijd, dat van Parijs onder Lodewijk XIV, geven weinig hoop voor de
toekomst der duitsche kunst, met inbegrip van de grafische, althans wanneer zij den
opmarsch naar Berlijn blijft voortzetten.

FERDINAND SCHMUTZER. ‘MIJN MOEDER’.

Maar het ontwaken eener oorspronkelijke kracht in de provincie, de ontplooiing
daarvan binnen de grenzen van landelijke en steedsche eigenaardigheden, dat belooft
naar de ervaringen uit het verleden een vrije en rijke kunst. De bloeitijd van Holland
leeft voor ons op. En de omstandigheden, die toen ter tijd geleid hebben tot een fieren
wedstrijd van alle deelen des lands, tot het weerspiegelen van volk en maatschappij
in het beeld der kunst, zijn in het tegenwoordige Duitschland bijna nog gunstiger
aanwezig, - naar het schijnt. Want het verschil in bloed tusschen Oost en West, Noord
en Zuid, hun typeerende trekken zijn hier nog scherper uitgedrukt, de wil om te leven
en te scheppen is niets minder krachtig. Het cultuur-begrip van den duitschen staat,
West-Oostenrijk inbegrepen, berust immers hoofdzakelijk op de concurrentie tusschen
de individuen der verschillende stammen binnen een nationale eenheid. Daarvan
getuigt zijn staathuishoudkundig reuzenwerk. Zou die groote drang nu juist voor de
kunst verloren moeten gaan?
Het komt er nu vóór alles op aan, hoe de stroom, die langs allerlei wegen de richting
naar Berlijn heeft ingeslagen, haar oorspronkelijke bedding terugvindt. De
niet-duurzame toestand van dit oogenblik draagt alle kenmerken van het organisch
gegroeide. Maar ook de terugkeer in de afzonderlijke landsgedeelten, die toch immers
te zamen het rijksgebouw uitmaken, zou organisch zijn. En daarom is er hoop op
een rijkere, vollere toekomst - ook voor de grafische kunst in Duitschland.
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In en om Caïro,
door Ph. Zilcken
(Vervolg)
Memphis is gemakkelijk vanuit Caïro te bereiken per fiets, spoorweg, kameel of
ezel, want de afstand is niet heel groot; wij gingen met den trein tot Bedrasjein, het
station aan de lijn naar Opper-Egypte die vlak langs Memphis gaat; daar staan altijd
een aantal witte ezeltjes met hun fellah-begeleiders te wachten op toeristen om deze
tegen een matigen, door de politie bepaalden prijs, te vervoeren naar Saqqarah, de
uitgestrekte doodenstad, waar de bewoners van Memphis begraven werden.

‘VIEUX-CAIRE’.

Eerst rijdt men naast uitgestrekte palmbosschen, door een echt Egyptisch dorpje,
geheel gebouwd van grijze in de zon gedroogde Nijl-klei, waartegen de kleuren der
kleeren van de arme bevolking, voornamelijk hard blauw en wit, in het heldere licht
fijn uitkomen.
Na gedurende een kwartier langs huisjes en velden gereden te hebben, ziet men
vrij onverwachts tusschen de palmstammen in, groote massa's uiteengebrokkelde
zwarte klompen grootendeels ongebakken bouwsteen: dit is alles wat van Memphis
is overgebleven, nog niet geheel omgevallen muren die de huizen der ruim
vijfduizend-jarige stad hebben gevormd; geen monument van welk soort ook is daar
meer te bespeuren. Over de uitgestrekte, sombere ruïnenstad toovert de zon een
rossigen gloed, stofgoud dat het doffe zwart verguldt waar hier en daar een kantlichtje
even goudschittert, evenals het stukje bladgoud dat nog glimt op het asphaltachtige
gelaat van de mummie van een Rhamsès, een Joeáa, een Prinses Sjnoemoeïet....
Niet ver van deze ruïnes, - wier doodsche rust alleen soms gestoord wordt door
voorbij trekkende kameelen, een kleine karavaan die klaver wegbrengt naar ‘Misr’
- liggen in den grond, meer of minder diep begraven in de tallooze lagen van het
Nijlslib, dat gedurende de zomer-overstroomingen hier het land geheel bedekt en
vruchtbaar maakt, een paar beroemde, reusachtige beelden van den Pharao Rhamsès
II. Zij zijn ongeveer twaalf meters lang en liggen sedert vele tientallen van eeuwen
gedeeltelijk in den kleigrond. De sculptuur ervan is heerlijk teer in het geweldige,
zooals meestal de beeldhouwkunst in Egypte. Hoe geraakten deze beelden ver van
de gebouwen waarbij zij hoorden langzaam in het slib begraven? Overal stuit men
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in Egypte tegen raadsels wanneer men zich in de geheimen der Oudheid wil
verdiepen....
Toen wij voorbijtrokken na een der kolossen als een rots beklommen en bezichtigd
te hebben, zagen wij juist een troepje fellah's die bezig waren een derde, onlangs
ontdekt reuzenbeeld op te graven om het na zooveel duizenden jaren weer aan het
licht te brengen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

351
Langzaam en regelmatig gingen onze ezeltjes voort, ondanks hun vracht in de
brandende middagzon, langs palmbosschen en bebouwde velden, waartusschen hier
en daar ruime waterplassen, overgebleven van de laatste overstroomingen; men nadert
de ‘Trappenpiramide’ die aan den horizont de ligging van Saqqarah aanduidt. Nog
een half uur, nu door het mulle grove gelige zand waarin de ezeldrijvers tot boven
de enkels inzakken, en wij zagen, achter een heuvel te voorschijn komen het Huis
van Mariette, de kleine loods waar ge Turksche koffie krijgen kunt en het
meegenomen middagmaal gebruiken in de schaduw van een houten afdak terwijl
voor u de Lybische woestijn désolaat blinkt en flikkert in den meedoogenloozen
zonnegloed.

LANGS DEN NIJL.

Hier woonde Mariette vele jaren.
Evenals Champollion de eerste lezer der hiéroglyphen-taal is geweest, zoo was
ook de eerste redder en verzamelaar der tallooze antiquiteiten van Egypte een
Franschman, Mariette.
Toen het hem gelukt was den Chedîve te overtuigen van hoeveel belang het
onderzoek der doode-steden van Saqqarah en Opper-Egypte zou zijn, werd hij door
Nubar Pâsja benoemd tot Mâmoer, d.i. Directeur der antiquarische werken in Egypte.
Met taaie volharding, onoverwinnelijken moed en ondoofbare geestdrift wist Mariette
gedurende vele jaren de lokale traagheid en de geldelijke moeielijkheden te trotseeren.
Omstreeks 1860 begon hij een verzameling van oudheden te Caïro (Boelâq) onder
dak te brengen in een gebrekkig lokaal. Om dit begin van een museum bijeen te
brengen had hij zes jaren noodig gehad; zijn geheel verder leven is een edel voorbeeld
van zelf-
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opofferering ten bate van zijn ideaal, het vormen van een verzameling kunstwerken
zooals het tegenwoordige museum is geworden, van een museum, waarvan hij
droomde, dat hij in zijn doodstrijd verwezenlijkt zag in vizioenen! Mariette wordt
door de archaeologen van alle nationaliteiten om 't even geprezen om zijn ontzettenden
arbeid, zijn juist begrip, zijn groote intuïtieve kennis; verschillende malen had ik te
Caïro gelegenheid door zijn opvolger, den grooten geleerde Maspero, den lof van
Mariette te hooren verkondigen.
Deze liet op twintig plaatsen tegelijk opgravingen maken; om toezicht te houden
op die van Saqqarah had hij daar aan den zoom der woestijn het huisje laten bouwen
dat nu, een weinig vergroot, een rustplaats aanbiedt voor de reizigers. Daar woonde
hij in 1850, toen hij het Serapeum ontdekte, deze allermerkwaardigste begraafplaats
van de Apis-ossen; schuin gaat het pad door grof los zand naar beneden; gidsen,
kinderen, staan daar met kaarsen te wachten om den weg te wijzen in de
ondergrondsche holen waar de duisternis des eeuwigen nachts heerscht; rij aan rij
staan de reusachtige granieten sarcophagen, waarin de ossen plechtig neergelaten
werden, in nissen in de rots uitgehouwen. Sedert meer dan vijftig eeuwen staan zij
daar, nog zoo glad, zoo gaaf, als waren zij gisteren gepolijst; glanzend glimt het
graniet der reusachtige doodkisten, waarop dof wittig de hiéroglyphen zich afteekenen
alsof zij er zoo even ingehakt waren.
Wonderlijk doet deze gewaarwording van n i e u w aan in dit vergeten leven, dat
reeds zoo ontzettend ver van ons verwijderd is. Trouwens deze tegenstelling van
leven en sedert heel lang vergeten oudheid is schering en inslag in Egypte. Overal
vindt men naast vergane en vergeten ruïnes bloeiende dorpjes en gehuchten van
fellah's, overal, naast zorgvuldig bebouwde groenende, bloeiende akkers, beelden,
zuilen, obelisken, enorme stukken steen, men begrijpt eigenlijk niet hoe, door
menschen-handen of cataclysmen omvergeworpen, neergevallen, ingestort....

DE SPHINX.
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Na het Serapeum gaat men gewoonlijk het door dit droge klimaat zoo goed bewaard
gebleven graf van Thi bezoeken; deze was een soort van hof-architekt en intendant
van een Pharao; zijn graf bevond zich oorspronkelijk op den beganen grond, maar
de aldoor waaiende winden van de woestijn begroeven het langzamerhand onder een
dikke laag droog zand.
De zon blakert en brandt; onder den grond is het al even heet als buiten; een zacht
door groote ruiten invallend bovenlicht beschijnt de in een gladde kalksteen uiterst
gevoelig
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gesneden tafereelen van het dagelijksche leven van Thi; soms ook zijn die in enkele
kleuren geschilderd met wat zwart, zacht rood en verschoten geel, zeldzaam gelukkig
aangebracht en delicaat van toon. Men kan uren doorbrengen in dit betrekkelijk ruime
graf om de reeksen figuren, dieren, voorwerpen te bekijken, die een compleet
overzicht geven van het oud-Egyptische leven, en alle karakteristieke eigenschappen
vertoonen van de Oud-Egyptische kunst der beste tijden en ook meermalen denken
doen aan werken der groote Japansche meesters.
Na de lunch ving de terugreis aan. Onze ezeldrijvers die ons van Bedrasjein tot
het graf van Thi hadden vergezeld, wilden niet loslaten en drongen er op aan om ons
naar Caïro terug te brengen door de strook woestijn die evenwijdig aan den Nijl
loopt, naar de Piramiden van Gîzé. Voor onze ezeltjes was het een lange tocht maar
de beestjes waren taai en hadden een merkwaardig uithoudings-vermogen evenals
hun gebruinde meesters, die gedurende den ganschen tocht aldoor maar eentonig
zongen! Eerst ging alles goed langs de trapsgewijze van baksteen gebouwde piramiden
van Aboesîr door een zandige streek die veel had van onzen duinrand. Planten waren
er echter in dit losse zand bijna niet te bespeuren; alleen enkele kleine, als door een
wonder in het leven blijvende vetplantjes, kleine ‘waterreservoirs’, maakten hier en
daar een grijs-groenig vlekje op den grof korreligen, glad gewaaiden bodem, als
bezaaid met rond en glimmend geschuurde stukken van donker bruinachtige
kiezelsteenen.

DE PIRAMIDEN VAN GÎZÉ (NAAR TEEKENING).

Wij hielden onzen koers gericht op de Piramiden die als licht-paarsige driehoekjes
even boven den verren horizont verrezen; onze kleine karavaan volgde op een afstand
het Nijl-dal met zijn palmbosschen in de verte, terwijl heel ver in de richting van
Caïro de minaretten van de hooggelegen Moskee van Mohammed-Alî zich onbestemd
afteekenden tegen de rose-grijze lucht.
De ezeltjes draafden aldoor maar stootend en schokkend door het mulle zand waar
zij met hun drijvers diep inzakten; na eenige uren van dit gedraaf begonnen de dieren
moe te worden en onwillig, en de fellah's humeurig als groote kinderen ondanks het
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vooruitzicht op een ongewone verdienste.
De Piramiden bleven even klein aan den gezichteinder, en telkens wanneer zich
een beschut hoekje voordeed moest er even gerust worden. Echter daar de zon reeds
daalde, hosten wij spoedig weer verder door het korrelige zand, dat nu door
schuinschijnende zonnestralen zacht rood gekleurd werd, langs steenige, dor en
verlaten in het langs scherende schemerlicht witschitterende kerkhoven van
Bedoeïenen.
Eindelijk begonnen de Piramiden wat grooter te worden: wij naderden. De zon
was nu op het punt van onder te gaan en een dun stoffig waas omhulde alles als in
een lichten najaarsnevel.

GRAVEN DER MAMELOEKEN.

De Sphinx die in dien gloed als een beeld van rose-goud steeds grooter werd
‘grandissant, grandissant, sortant de terre’, keek raadselachtig, ondoorgrondelijk fijn
glimlachend als altijd, hoog boven ons uit naar de eindelooze ruimte in het Oosten....
Toen de betaling en de baksjisj geregeld waren liepen wij, zoo goed als wij het
nog konden na dezen eindeloozen tocht, door het fellah-dorpje al-Bedrân naar de
halte van de elektrische tram die ons weder binnen een uur terug bracht in het centrum
van Caïro, waar wij weldra in een welvoorziene eetzaal stilzwijgend en zorgvuldig
bediend werden door statige zwarte Berberijnen, en alle verfijningen van het moderne
leven genoten.
Maar, 's avonds laat, toen de maan de straten bijna even helder verlichtte als het
zonlicht, doemde in de plechtige avondstilte de groote figuur op van dien
bewonderenswaardigen pionier, Mariette, en wij dachten aan de ongekende emoties
die hem moeten hebben ontroerd toen hij, na Cambyzes voor het eerst weer na zooveel
duizenden jaren het Serapeum en het graf van Thi betrad.....
Achter de citadel, links van het drukke Romêle-Plein liggen armelijke achterbuurten
waardoor men de Moqattam-berg kan bereiken. Ongelijke stoffige steegjes stijgen
gestadig, zoodat het loopen in de brandende zon tamelijk zwaar valt; daarom staan
er ook op den Mêdân-Romêle altijd eenige ezels op toeristen te wachten om hen in
vluggen draf snel naar den top van den berg te brengen. In deze buitenwijken meer
nog dan in de Arabische stad zelve, vallen talrijke vervallen, half afgebrokkelde
huizen op, waartusschen heel onverwachts grafkoepels verrijzen; in deze stille buurtjes
komt men weinig menschen tegen, slechts kinderen af en toe, en zwarte geitjes met
lange, neerhangende ooren en een sterk gebogen neus; soms schiet ook een magere
gele kat schichtig voorbij of het is een jonge buffel die u met zijn glansoogen
verwonderd aankijkt, of een oud
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schaap dat tegen een muur ingedommeld, op zijn rug een aantal kleine kalkoentjes
draagt, die wat dierlijke warmte zoeken tusschen zijn wol. Door de tralies van een
ijzeren hek heb ik het gezicht op een interieur, een familietafereel: eenige Egyptenaren
op den grond gehurkt rooken en drinken koffie, terwijl kleine kinderen in vroolijk
gekleurde pakjes om hen heen loopen te spelen....
Bij een bocht zie ik den horizon plotseling veel hooger voor mij, en meteen kijk
ik op een binnenplaatsje waar een paar negerinnen in het blauw en wit gekleed, mij
ziende, luidkeels lachen omdat ik stilsta om een wonderlijke bijeenkomst gade te
slaan van een dertig-tal in het zwart gekleede fellah-vrouwen die op den grond gehurkt
met fanatische aandacht de bewegingen en woorden volgen van een harer die staande
gebeden prevelt en zich op de wangen slaat....

LANGS DEN NIJL (NAAR ETS).

Verderop in deze op en neer gaande straatjes zie ik nog enkele lokale winkeltjes,
een kleine fezzen-strijker, een paar neergehurkte kleermakers die grove maar mooie
qaftâns maken, een uitstalling van grijze en roode koelkannetjes, - en een hoek
omslaande sta ik plotseling voor een geweldige ruimte, het dal dat deze buurt en de
reusachtige citadel van Salâh addîn met zijn kolossale wallen en torens van den
Moqattam scheidt.
Stoffig en gelig, dor, kaal, désolaat staat hij daar met één enkele groene vlek, den
oostersch-weelderigen tuin van een Derwischen klooster, de hemel weet hoe daar
aangelegd en onderhouden naast enkele vervallen grafkoepels.
Na ruim twintig minuten geklommen te hebben bereikt men een bergvlakte die in
Oostelijke richting aan den gezichtseinder verdwijnt; enkele rotsblokken beletten
aan den anderen kant iets van Caïro te zien, maar, heeft men eindelijk den top van
een dezer
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rotsen bereikt, dan is het vergezicht dat men voor zich heeft onvergelijkelijk.
Ik ken niet de Baai van Rio de Janeiro, maar wel heb ik Marseille gezien van
Notre-Dame de la Garde, Napels van den Pausilippus, Algiers van Mustafa Supérieur,
en zeker vind ik dat al deze wereldberoemde punten in 't niet zinken naast het
grandiose uitzicht op Caïro dat zich hier van Zuid naar Noord ontrolt.
Ik heb eens tegen den avond de Moqattam beklommen op het oogenblik dat het
bleeke blauw der lucht in paars en goud overgaat; daar het nog in het vroege voorjaar
was, begonnen dunne nevels als ijle sluiers boven het Nijldal te zweven van Memphis
tot Heliopolis. Voor mij zag ik een wereld waar de oudste, de weelderigste en de
meest verfijnde beschavingsperioden der geschiedenis elkander gedurende meer dan
zeven duizend jaren hebben opgevolgd!
Aan mijn voeten strekte zich de stad uit met haar honderden minaretten, koepels
en paleizen, met heel in de verte de Piramiden die zich spookachtig en raadselachtig
afteekenden tegen de lage gelige duinen van de Lybische woestijn.

HET GRAF VAN SJEICH FARÎZ (NAAR TEEKENING).

Met begrijpelijk enthousiasme schreef dan ook Bauer, toen hij lang geleden dit
eenige vergezicht voor het eerst zag:
‘'t Uitzicht dat je daar hebt over de stad en de woestijn is overweldigend. Hier
houdt de schilderkunst op en is ieder procédé onmachtig dat terug te geven. Een
halve wereld ligt aan je voeten. Een uitgestrektheid die je duizelen doet. Mooier
gezicht op de wereld kan er haast niet bestaan.’
Langs de Zuidelijke hellingen van den Moqattam ziet men het kerkhof van
Bâb-al-Qarâfa (de Kerkhof-Poort) een der groote doodenakkers van Caïro, waarvan
de zoogenaamde ‘Graven der Mameloeken’ de laatste uitloopers vormen. De meesten
dezer zijn erg geschonden en hoe fraai sommigen hunner ook zijn, hoe intens de
désolatie waarin zij liggen ook zij, de ‘Graven der Chalîfen’ zijn veel meer
indrukwekkend, schoon en belangwekkend. Deze, ook door de Moeski en as-Sikkèt
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al-Gedîdè te bereiken, liggen trotsch eenzaam voorbij de Bâb-en-Nasr in een
ontzettend verlaten stuk woestijn.
Hun gelige en roodachtige steenen koepels en minaretten staan op tamelijk groote
afstanden van elkander; een der meest typische en fraaiste dezer dooden-moskeeën
tevens een der volmaaktste monumenten die ooit opgericht werden, is het Graf van
Sultan Kaït-Bej, waarnaar Bauer een zijner gelukkigste etsen heeft gemaakt. Op de
muren der koepels, langs de wanden der minaretten, overal is de weelderigste, de
teerste, de meest
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geraffineerde ornamentatie aangebracht, terwijl inwendig nóg meer zorg aan de
versiering werd besteed.
Zoo staan daar eenzaam en verlaten naast de Moskee van Kaït-Bej, die van Sultan
Barqoeq, van al-Imâm asj-Sjâfi'î; en vele anderen nog, van minder voorname
personen. En de wandelaar wordt bevangen door een onuitsprekelijk gevoel van
weemoed voor al die pracht die in het verblindende licht, - dat zoo scherp alle barstjes
en spleten laat zien in de langzaam verweerde steen, - niet vermag de meeste stichters
dezer juweelen van bouwkunst aan een doodsche vergetelheid te ontrukken, en
nergens ter wereld wordt hij meer dan hier herinnerd aan de woorden van den Prediker
‘ijdelheid der ijdelheden! alles is ijdel.’
Loopt men zuidwaarts Caïro uit en volgt men den Nijl-oever tot ‘Vieux-Caire’, het
laatste station van de electrische tram, waar nog overblijfselen van de oude stad
Fostât staan, die bijna geheel met den grond gelijk gemaakt werd ten einde dezen
als bouwterrein te verkoopen, (Caïro, ‘b u r e a u d ' a f f a i r e s ’) dan ziet men rechts
het eiland Rôda liggen. Statig verrijzen daar nog enkele oude paleizen tusschen wat
akkerland, waar geduldige ossen een ‘sâqije’ in beweging brengen, dicht bij de plaats
waar de bekende Arabische Nilometer in de achtste eeuw gebouwd werd, ongeveer
daar waar de traditie zegt dat Mozes in zijn biezen korfje aanspoelde....
Langs deze oevers van den Nijl zijn altijd tallooze ‘dahabijje's’ en ‘feloeke's’
gemeerd, de ranke, soms vrij groote vaartuigen die den Nijl op en neer varen. Hun
masten en gracieuse raas van antiek model, die een lengte van dertig meter kunnen
bereiken, vormen op een afstand een ingewikkelde en stekelige massa, op
allergeestigste wijze de oevers stoffeerend. Telkens komen er ook voorbij, elegant
zeilend en laveerend in de zachte maar bestendige bries. Vele komen van Soedan en
Opper-Egypte, zwaar beladen met balen, vaten, hout- of bouw-steenen; anderen zijn
luxe-vaartuigen die stroom-op varen met toeristen, maar altijd zijn hun verwarde en
bewegelijke groepen en hun arbeidende, half naakte bemanning even boeiend en
schilderachtig om gade te slaan, terwijl talrijke fellah-vrouwen telkens langs deze
oevers afdalen om in haar sierlijke koperen kannen die zij op de bijna klassiek
geworden wijze op het hoofd in evenwicht dragen, water in de rivier te gaan putten.
(Slot volgt).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

358

NR

2. HOOG TE PAARD. YOSHIWARA, EEN DER STATIONS VAN DEN TōKAIDō, DOOR HIROSHIGE I.

Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
XVI. Hiroshige I en II.
De zestiende en laatste tentoonstelling van Japansche prenten (1 Mei - 1 Augustus
1915) doet een blik slaan op het werk van twee schilders, leermeester en leerling,
die niet alleen denzelfden naam voerden, maar ook in onderwerp en stijl ten nauwste
aan elkaar verwant waren. Japansche bronnen noemen ons H i r o s h i g e I, II en III.
H i r o s h i g e I (1797-1858), naast Hokusai de beste landschapschilder onder de
meesters van den kleurendruk, behoorde weliswaar tot de Utagawa-school, doch
vermeed het hoofdonderwerp dier school, het tooneel, en legde zich uitsluitend toe
op het schilderen van landschappen, stadsgezichten, visschen en bloemen. Hij noemde
zich Hiroshige om aan te duiden dat hij een leerling was van Toyohiro, die met
Toyokuni I ter schole was gegaan bij Utagawa Toyoharu (1735-1814). De achtste
tentoonstelling (nr 1-15a) bracht werk van Toyoharu zoowel als van Toyohiro
(1773-1828). Beiden waren goede landschapschilders en legden dus den grondslag
voor Hiroshige's kunst. Toyoharu was een der eersten die in den zoogenaamden
Hollandschen stijl werkte, d.i. de regelen der Europeesche perspectief toepaste. Hierin
volgde Hiroshige hem na,
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en diens tweede schildersnaam, I c h i r y u s a i , ook door Hiroshige II gebezigd, is
een bewijs hoezeer de leerlingen den band voelden tusschen hen en den eersten
gebruiker van dien naam, Toyoharu. Na Toyohiro's dood, in 1828, werkte Hiroshige
zelfstandig en vestigde zich, na een kort verblijf te Kyōto, te Yedo.
H i r o s h i g e I I , wiens geboorte- en sterfjaar onbekend zijn, droeg oorspronkelijk
den schildersnaam Shigenobu en nam dien ook later weer aan, toen hij om de een of
andere reden den naam zijns meesters weer liet varen en zich te Yokohama vestigde,
waar hij spoedig daarop stierf. Ook hij schilderde met groot talent landschappen,
bloemen en vogels, en hij werkte zoo geheel in denzelfden stijl als zijn leermeester,
dat zoowel de Japansche als de Europeesche kenners de grootste moeite hebben om
hun werk te onderscheiden. Von Seidlitz cijfert zelfs het bestaan van een tweeden
Hiroshige geheel weg, doch dit is m.i. toch niet juist. Volgens Strange zijn Hiroshige
I's figuren met zorg, realisme en humor geteekend en herinneren sterk aan Hokusai;
toch moet Strange erkennen dat Hiroshige II hem ook daarin soms zeer nabij komt,
als b.v. in mooie waaierfiguren, door een Japansch expert aan den laatste
toegeschreven. Wat de landschappen betreft, die van den meester zijn bijna steeds
horizontaal, die van den leerling dikwijls vertikaal, doch de laatste heeft vele schetsen
van den eerste uitgewerkt. Kleur, perspectief en figuren zijn volgens Strange zelden
zoo goed bij den leerling als bij den meester. Dit alles zou ons toch nog zeer in 't
onzekere laten, wanneer niet de s i g n a t u u r een kenmerkend verschil deed zien:
die van I is minder cursief dan die van II, d.i. de karakters zijn minder los geschreven
en staan nader bij den oorspronkelijken vorm der Chineesche karakters. Dit is vooral
sterk waar te nemen bij het tweede der beide teekens. Ik geloof niet dat von Seidlitz,
wien de Japansche schrijftaal vreemd is, gelijk heeft met zijn
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veronderstelling dat dezelfde Hiroshige op verschillende tijden van zijn leven zijn
naam meer of minder cursief zou geschreven hebben. De signatuur dus als basis
nemend heb ik de hier beschreven prenten verdeeld, uitgaande van het feit, dat de
beroemde reeks van horizontale Tōkaidō-prenten, waarvan het vaststaat dat zij door
Hiroshige I is geschilderd, op alle platen dezelfde weinig cursieve handteekening
draagt. Wij zullen zien wat het resultaat is dezer splitsing.
Doch zelfs een H i r o s h i g e I I I wordt door de Japansche bronnen en ook door
Strange vermeld. Dit was Shigemasa, een leerling van Hiroshige I, een onbeteekenend
landschapschilder, die, nadat Hiroshige II dien naam had neergelegd, hem overnam,
doch eigenlijk als III moet worden bestempeld. Hij leefde van 1842 tot 1894.
Van de 81 nummers dezer tentoonstelling behooren nr 1-49 tot Hiroshige I's werk,
en de rest tot Hiroshige II.
Nr 1-34 zijn uit de bovengenoemde Tōkaidō-reeks van 55 prenten. Yedo,
vertegenwoordigd door Nihonbashi (‘De Japansche Brug’), en Kyōto vormen 't begin
en eind, en daartusschen ligt de reeks der 53 stations van den beroemden heirweg.
Een groote verscheidenheid van schoone beelden trekt aan ons oog voorbij. Een
lange Daimyō-stoet trekt door den nauwen pas vanwaar men afdaalt naar het dorp
Hakone, en vanwaar men het schilderachtige Ashimeer in het oog krijgt, door groene
bergen omsloten. Hoewel nr 1 onzer tentoonstelling, is het de tiende prent der
Tōkaidō-reeks. Hoogst eigenaardig is nr 2, Yoshiwara (de veertiende der reeks), met
het groote paard, met drie reizigers beladen, langzaam voortstappend door een smalle
laan van sparren. In grillige bochten naar elkander toe gebogen, vormen die boomen
een laag gewelf, en wonderlijk is het contrast hunner onregelmatige stammen en
takken met de zachte, gladde lijnen van den trotschen Fuji daarachter. Met sneeuw
bedekt is deze heilige
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berg op nr 3 (Yui), waar op den voorgrond steile rotsen hangen over 't blauwe water,
terwijl de bries de witte zeilen spant. Bij Fuchu (nr 4) wordt de rivier doorwaad en
bij Mariko (nr 5) wordt wat gepoosd en gegeten in een theehuisje aan den weg.
Geheimzinnig en vol wonder avondlicht is de pas bij Okabe (nr 6), en stralend van
humor in het licht van den dag is het reizend gezelschap met de grove, naakte koelies,
gereed hun last weer verder te torsen (nr 7). Ook de tegen den sterken wind
worstelende, moeizaam de hooge ronde brug bestijgende figuren op nr 9 (Kakegawa)
zijn geestig weergegeven, alsook het bij een vuurtje aan den voet van een hooge
cryptomeria rustende groepje bij Hamamatsu (nr 11). Deze mooie prent is een oudere,
veel betere druk dan nr 9 en 10, waar de kleuren veel minder zacht zijn. De rook van
't vuurtje stijgt als een breede, grijze wolk omhoog, en op den achtergrond ziet men
de overhangende daken van het hooge, oude kasteel, waar zoo menige groote daimyō
heeft getroond. Zeer mooi is nr 12 (Maizaka) met zijn donkere bergen in 't diep
blauwe water en witte zeiltjes tegen 't rood der avondlucht.
Wat humor betreft, daarin is Hokusai hem wel evenzeer de baas als in het
verrassend effect der landschappen, doch nr 7, 9 en 11 toonden ons reeds, dat het
hem daarom toch niet aan humor ontbrak. Ook nr 16 (Goyu) geeft daarvan een
staaltje. Twee mannen, vermoedelijk dronken, worden in de stille dorpstraat lang
niet malsch ontvangen door hunne niet zeer lieftallige vrouwen, onder het
belangstellend oog van enkele dorpsgenooten. Opmerkelijk is het verschil tusschen
Hokusai's figuren en de zijne; die van Hokusai zijn met zorg naar het leven geteekend,
die van Hiroshige dragen meer 't karakter van geestig geschetste karikaturen. Vooral
de gezichten zijn bij Hiroshige in dien geest behandeld,
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zooals b.v. dat van den waard en de vrouw die het eten opbrengt in 't hotel te Akasaka
(nr 17), waar de gast in behagelijke rust bij de lamp zijn pijpje ligt te rooken. Ook
de aan den wedloop met paarden bij den Shintōtempel deelnemende ventjes zijn
echte karikaturen, maar toch vol waar leven. Ziet ze draven, schreeuwend en joelend,
en met beide handen krampachtig de lange lijnen van een der beide paarden
omklemmend (nr 22, Miya). Dit is een mooie prent, zoowel van kleur als van
teekening. Ook nr 28 (Seki) en nr 32 (Kusatsu) geven grappige figuren en mooie
kleuren te zien. Op de eerste is de avond gevallen en zijn de lantaarns ontstoken; op
den voorgrond rustig gekout, op den achtergrond deftig gebuig van ridders aan de
poort. Op nr 32 veel gasten en druk gedoe in een groot, geheel open theehuis, en
hard gedraaf van dragende koelies op den weg. Op nr 24 (Yokkaichi) zwiept een
harde windvlaag de takken van een wilg en buigt het hooge riet. Wijd fladdert de
mantel van een reiziger, die zich schrap moet zetten op een smalle brug, en voort
wipt de groote ronde hoed van een ander, die haastig grijpend achter zijn dierbaar
hoofddeksel aanholt. Doch dit rolt plagend verder langs den waterkant, gedreven
door den wind, die 't als een wiel vooruit doet stuiven langs den gladden grond. Op
nr 26 (Shōno) gudst de regen neer, terwijl de storm de boomen in 't gebergte zwiept.
Moeizaam gaat een draagstoel de helling op, en dalen boeren, met wind en regen
kampend, den weg af naar het dorp.
Meer eigenaardig dan mooi is nr 21 (Chiryu), waar een kudde paarden bijeen staat
in het hooge gras. Doch mooi zijn nr 23 (Kuwana), met zeilende scheepjes op de
blauwe zee aan Ise's kust, nabij het oude kasteel uit de zestiende eeuw, en nr 27
(Kameyama), waar een ander kasteel uit denzelfden tijd de steile helling beheerscht.
Zoover het oog reikt is alles in diepe sneeuw gehuld, en langzaam kruipt een stoet
met een grooten draagstoel den moeilijken weg op naar boven. Ook nr 29
(Sakanoshita) is mooi,
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met zijn blauwe bergen en zijn gemoedelijk theehuis op den rand van den afgrond.
Na de beroemde acht gezichten op 't Biwameer (nr 35 en 36), aardige landschapjes
in waaiervorm, en twee grootere prenten, eveneens tot de groep van acht gezichten
in de provincie Omi (d.i. op 't Biwameer) behoorend (nr 37 en 38), volgen drie kijkjes
in Yedo (nr 39-41). De Yoshiwara, de welbekende wijk der courtisanes, zien we op
een lenteavond bij helderen maneschijn, als de rijk gekleede, met een krans van
haarpennen getooide dames, door hare kleine volgstertjes begeleid, van een wandeling
huiswaarts keeren (nr 39). In het Fukagawa district, bij den tempel van Tomioka
Hachiman, den oorlogsgod, zien we ons verplaatst op nr 40, en de volgende prent
toont ons Nihonbashi, ‘De Japansche Brug’, bij regen, met den grijzen Fuji op den
achtergrond.
Met nr 42-45 komen we aan Hiroshige I's beroemde v i s s c h e n . Kleur, vorm,
beweging, alles is prachtig. Nr 42 en 42a, twee verschillende oude drukken van
dezelfde prent, toonen ten volle, wat het genie van den meester hier vermocht, en
ook de drie andere prenten zijn een treffend bewijs, hoe diep hij het schoone der
natuur voelde en hoe juist hij het wist weertegeven.
Ook zijn bloemen (nr 46-49) zijn buitengewoon fijn van vorm en tint. Hij geeft
ze, zooals de bloemschikkunst, in Japan met groote liefde beoefend, ze met zorg wist
te leiden en te vormen tot een rythmisch gedicht. In een sierlijke vaas, op een klein,
fijn tafeltje, ontplooien zich de bloeiende takken in wondervolle lijnen, zijwaarts
buigend in harmonische bochten, en opwaarts schietend in krachtigen bloei.
Gedichten, in 't zwierig, losse schrift, omgeven deze bloemen en brengen aan hare
schoonheid hulde.
Hiermede is, wanneer we het verschil in handteekening als basis nemen, het werk
van Hiroshige I ten einde en begint dat
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van zijn leerling, Hiroshige II. Wie echter hier terstond een minder groot talent
verwacht, staat verbaasd bij het beschouwen van nr 50-53. De laatste is weliswaar
door 't nieuwere van den druk veel minder zacht van tint, maar de drie eerste zijn
prachtige staaltjes van wat ook deze meester wist tot stand te brengen. Schitterend
is de kreeft op nr 50, en zeer mooi zijn ook de visschen en de bloem op de beide
volgende prenten. Wanneer dit werkelijk 't werk is van den leerling, dan kon de
meester met recht trotsch op hem zijn!
Niet minder mooi zijn de met bloemen en vogels beschilderde waaiers, waartoe
nr 54 behoort. Een ander soort van waaier-voorstelling zien we op nr 55, waar een
vermakelijke processie van courtisanes, met parasols gewapend en door met waaiers
wuivende heeren begeleid, tusschen de heuvelen door wandelend de bloeiende
kerseboomen bewondert. Het doet onwillekeurig denken aan een Cookgezelschap,
door den voorsten man als herder der kudde rondgevoerd.
Een groote prent in hashirakake(zuilhanger)-vorm, mooi van kleur en compositie,
(nr 56) doet ons Ariwara no Narihira zien, met den geheel besneeuwden Fuji hoog
op den achtergrond. Menig schilder heeft dezen avontuurlijken staatsman uit de
negende eeuw, tevens schilder en dichter, op dergelijke wijze afgebeeld: te paard,
door een man en een knaap als trawant begeleid, in een mooi landschap ronddolend.
Nr 57-64 behooren tot drie reeksen, alle getiteld: ‘Beroemde plaatsen in de
Oostelijke hoofdstad (Yedo)’. Op de beide eerste prenten zien we de Yoshiwara en
het Uenopark, beide in den vollen bloei der kerseboomen. In de Yoshiwara is het
een nachtelijk lentefeest, met lantaarns en lampions, groepjes wandelende courtisanes
en veel kijklustig publiek.
Zomergezichten krijgen we van Ochanomizu, den Sannō-tempel met zijn
Shintōpoort (torii), en het beroemde Buddhistische heiligdom Zōjōji in Shiba (nr
59-61). De
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herfst is kenbaar door de roode ahornbladeren (momiji) aan de zee bij Kaianji (nr
62), en de winter viert met dikke sneeuw zijn hoogtij bij den Kwannontempel in
Asakŭsa en bij Akabane (nr 63-64). Een eindelooze schare vult den tempel en zijn
omgeving, en op een golvend veld van witte regenschermen dalen steeds door groote
vlokken uit de grijze lucht. Rust daarentegen heerscht er in Akabane, waar op den
achtergrond de pagode van het Shiba-park boven 't geboomte verrijst. Hoe is Tōkyō
veranderd sedert die tijden! De electrische tram snort door 't gebied van Zōjōji, vlak
langs de hoofdpoort van dien tempel, en een marine-arsenaal en een electrische
centrale werken rusteloos voort in het vreedzame Akabane. Doch het mooie geboomte
van het Shibapark is gebleven, en de oude tempels trekken nog steeds duizenden
geloovige bezoekers. Nog leeft er veel van het oude in de moderne stad, zooals er
nog veel van het oude is bewaard in het gemoed van het volk.
Eén dezer prenten (nr 61) draagt Hiroshige I's signatuur, doch is blijkbaar toch
van de hand van zijn leerling, daar zij tot dezelfde reeks behoort als nr 58-60 en 62.
Strange merkt dan ook op, dat het kan voorkomen dat de leerling 's meesters signatuur
gebruikte, doch nooit omgekeerd. Wat den stijl betreft, sommige ervan zijn bepaald
minder dan die van Hiroshige I, andere daarentegen komen er vrijwel aan gelijk.
Nr 65-70 zijn eveneens gezichten in Yedo, telkens weer van andere reeksen. Een
vloot van scheepjes ligt in 't kalme maanlicht vreedzaam in de baai, terwijl het
avondrood den horizon nog kleurt, en het bedrijvig gaan en komen aan den wal nog
voortgaat (nr 65). Op dezelfde baai heeft men een wijden blik van den hoogen
Atagoheuvel, welks theehuis we zien op nr 66. De Sakuradapoort van het paleis zien
we op den achtergrond van nr 67. Aardig zijn de met bolle zeilen van uit de baai
langs den Sumiyoshi-tempel komende schepen, omringd
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door kleine bootjes en in de verte gevolgd door verscheidene andere. Hier haalt een
visscher zijn net op, daar zitten hengelaars van onder hunne groote ronde hoeden
met aandacht hun lijn te bespieden (nr 68). Hoe in Yedo de hengelvreugd bij de beide
seksen veel aftrek vond, hebben we al op menige prent kunnen zien. Vermakelijk is
het groepje op nr 59, waar er zelfs een paar in 't water staan, om nog beter in het
diepe te kunnen hengelen. Het gebruik van dobbers was hun blijkbaar onbekend,
want nergens ziet men daarvan een spoor.
Na een aardig straatgezicht, met den Fuji veel te nabij op den achtergrond (nr 69),
komt een theehuis (nr 70), waar een oude en een jonge man onder 't genot van een
fijn diner en de noodige sake (rijstwijn) zich verder verlustigen in 't spel en den dans
van een paar sierlijk gekleede geishas. Voor het mooie uitzicht door de geopende
schuifdeuren hebben ze geen oog, en de invloed van den rijstwijn is zichtbaar op
hunne gezichten. Met nr 71, een sneeuwgezicht aan de blauwe zee bij de haven van
Uraga, deel uitmakend van een reeks ‘Havens van Japan’, zijn de horizontale
landschappen ten einde.
Nr 72-75 zijn vertikale Tōkaidō-prenten. Zee en bergen, dorpjes en riviertjes
evenals bij Hiroshige I, en toch weer geheel anders. Er is, dunkt mij, hier iets mats,
dat daar ten eenenmale ontbreekt; er is meer kracht en leven in het Tōkaidō-werk
van den meester dan in dat van den leerling. Eigenaardig is nr 74, de groote waterval
bij Sakanoshita, met de berggrot, gewijd aan de Buddhistische godheid Kwannon.
Een vertikale Yedo-prent is nr 76: alweer de geliefde baai met scheepjes, en vogels,
strijkend langs den roodgetinten avondhemel.
Veel mooier is echter nr 77, een der reeks van beroemde plaatsen uit alle provincies
van Japan: een berglandschap in Higo, met witte wolken, zwevend door het nauwe
dal; een vrouwtje, met twee bossen bamboeriet beladen, loopt met vaste schreden
over een omgevallen reuzenboom, die den steilen afgrond overbrugt. Donker en
dreigend steekt een grootsche bergpiek omhoog, en beneden in de diepte duikt het
blauw van het water op van onder het wit der nevelen.
Om ook ander soort van voorstellingen, door Hiroshige II geschilderd, te laten
zien, zijn nr 78-79 tentoongesteld: jonge vrouwen in den trant van Kunisada en de
andere Utagawas, de eerste bij de lamp gezeten, met een luit achter zich en een langen
brief en een schrijfdoos vóór zich, de andere, een jonge moeder, van smart om den
roof van haar kind waanzinnig geworden en gereed om de tempelbel van Mii-dera
te doen weergalmen, terwijl de lentewind haar lange haren doet fladderen en de kleine
blaadjes der kersebloesems spelend rond haar strooit. Deze prenten behooren tot
twee verschillende reeksen, beide gewijd aan de Hyakunin isshu, den reeds vaak
vermelden bundel van honderd oude gedichten, waarvan er telkens één bovenaan de
prent is te lezen.
Nr 80, een mooie prent met een gezicht op den Bententempel van Haneda als
hoekversiering, behoort tot een reeks van tempels, aan de godin der muziek en des
rijkdoms gewijd, terwijl de hoofdfiguur, een jonge vrouw, blijkbaar door den schilder
met die schoone godin vergeleken wordt. De vorm der signatuur, voller dan op al de
andere prenten, is door Strange aan Hiroshige II toegewezen, hoewel deze bijna
steeds een veel cursieveren vorm bezigt. Het onderwerp doet inderdaad vermoeden,
dat we hier met werk van den leerling te doen hebben.
Ten slotte brengt ons nr 81 (een drievoudige plaat) een aardig kijkje in een straat
in Yedo, met genoegelijk slenterende dames en heeren en bedrijvige werklui,
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sjouwend aan groote kisten vol handelswaren. Op den achtergrond de hooge tinnen
van des Shōguns paleis, en in de verte de sneeuwwitte Fuji, door roode avondnevelen
omgeven. Hoog in de blauwe lucht vliegt een kraanvogel, als om aan allen te brengen
het Lange Leven.
Hiermede is deze tentoonstelling ten einde, en met haar de lange rij van artikelen,
aan
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de Japansche prentkunst gewijd. Een groote verscheidenheid van beelden is langs
ons oog gegleden, nu fijn en zachtgetint, dan bonter en forsch van lijn. De rijke
verzameling van het museum stelde ons in staat, de verschillende groepen der Ukiyo-e
school nauwkeurig te leeren kennen, en uit het werk van velen harer schilders een
keuze te doen. Van de 16 tentoonstellingen gaf de eerste Matabei, Moronobu,
Masanobu, de Torii, Harunobu, Kōryusai en Harushige. Van de Torii zagen we vooral
het werk van Kiyonaga, den vierde der reeks uitblinken in schoonheid van kleur, lijn
en compositie, en later zagen we den grooten invloed zijner kunst telkens doorstralen
in het werk van anderen. Wat de onderwerpen betreft, Masanobu en de Torii gaven
vele tooneelspelers in rol, behalve Kiyonaga (1742-1815), die er de voorkeur aan
gaf, vrouwen af te beelden in haar dagelijksch leven. Zoo was het ook met Harunobu
(1718-1770), die bijzonder tengere, jeugdige vrouwengestalten placht te geven in
mooie, zachte kleuren. Waren we echter bij Kiyonaga meer in de aanzienlijke wereld,
met Harunobu daalden we af tot de theehuizen en de courtisanes der Yoshiwara. Ook
Kōryusai, zijn leerling, wiens forscher werk we in eenige prenten leerden kennen,
beeldde de oirans der Yoshiwara af, doch daarnaast ook dichters en geluksgoden.
Dan kwamen met nr II de Kitao's, Shunman, Toyonobu (1711-1785) en Shunshō
(1726-1792). Van de Kitao's (Shigemasa, Masanobu en Masayoshi) vonden we bij
den eerste reeds surimono's (gelegenheidsprenten met gedichten) en landschappen,
en bij den derde o.a. de acht gezichten op het Biwa meer (Ōmi hakkei) en een jacht
aan den voet van den Fuji. Shunman gaf vele mooie surimono's, landschappen en
intérieurs, waarbij Kiyonaga's invloed sterk uitkwam. Tooneelspelers in den stijl van
Masanobu en de drie oudste Torii schilderde Toyonobu. Met
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Shunshō echter bereikten de tooneelprenten zoowel als de vrouwenfiguren der
Yoshiwara een wondere fijnheid van kleur en lijn, die van even grooten invloed op
de lateren was als Kiyonaga's stijl.
Shunshō's voornaamste leerlingen, behalve Hokusai, gaf nr III. Van hen wandelden
Shunkō, Shunjō en Shunkwaku, die allen tooneelspelers afbeeldden, geheel in 's
meesters voetstappen; Shunyei, de veelzijdige, gaf eveneens acteurs in Shunshō's
stijl, maar ook vrouwen naar Kiyonaga's voorbeeld en wilde helden, waarin hij zich
als voorlooper toonde van Kuniyoshi en de Ōsaka-school. Shunchō en Shunzan
werkten geheel in Kiyonaga's geest; vooral de eerste gaf veel mooie beelden uit het
vrouwenleven. Wat Shunyei's leerlingen betreft, van hen treedt Shunsen op den
voorgrond met landschappen, door aardige figuren gestoffeerd, en met spelende
kinderen; zijn vrouwen, oorspronkelijk van stijl, vindt men terug bij Keisai Yeisen.
Shuntei, een andere leerling van Shunyei, gaf woeste strijdtooneelen en krachtige
worstelaars naast fijne surimono's.
Nr IV deed het zeer mooie, uiterst fijne werk zien van Bunchō (sterk aan
Harunobu's gestalten herinnerend) en van Utamaro (1753-1806), den grootste der
Ukiyo-e meesters; bij den eerste tooneelspelers in manne- en vrouwerollen (dit in
tegenstelling met Harunobu, die het tooneel vermeed), bij Utamaro vrouwen der
Yoshiwara en uit het leven daarbuiten, schelpduiksters en jonge moeders met hare
stevige knapen. Bij hem ook vonden we de veel bewogen tooneelen der Chūshingura,
het beroemde drama van de bloedwraak der 47 trouwe vazallen, een geliefkoosd
onderwerp der schilders van het ‘Vlietende Leven’.
Nr V toonde prenten van Utamaro's leerlingen Kikumaro (na 1796 zich Tsukimaro
teekenend), Hidemaro en Shikimaro (altijd weer jonge vrouwen, vooral uit de
Yoshiwara) en zijn volgelingen Ryūkoku en Banki. Bij Shikō, die zich ook Chōki
teekende, vonden we naast Utamaro's courtisanes Kiyonaga's voorname vrouwen
weder, en ook Chūshingura-scènes en landschappen. Utamaro's slanke vrouwen
inspireerden ook Sekijō, Yeishi (den stichter der fijne Hosoda-school, werkzaam te
Yedo van 1781-1800), en diens leerlingen Yeishō, Yeisui en Yeiri. Doch bij Yeishi
deed ook Kiyonaga's machtige invloed zich gelden.
Aan Yeizan's courtisanes, geisha's, jonge moeders, spelende knapen, tooneelspelers,
sneeuwtooneeltjes, landschappen en bloemen was nr VI gewijd. Hij volgde
voornamelijk Utamaro, doch ook Toyokuni I's acteurs dienden hem ten voorbeeld
en ook Hokusai's stijl was hem niet vreemd. Keisai Yeisen (1792-1848), in nr VII
behandeld, was een zeer productief schilder, wiens werk zeer aan dat van Yeizan
doet denken. Eerst Utamaro, daarna echter Hokusai werkten op hem in; doch zijn
vele vrouwefiguren (vooral courtisanes) herinneren sterk aan die van Shunsen, maar
verraden tevens door actie en gezichtsuitdrukking den invloed van de theaterprenten
der Utagawa's, met name van Kunisada. Ook zijn met figuren gestoffeerde
landschappen brengen ons eensdeels die van Shunsen, anderdeels die van Hokusai
voor den geest.
De breede rij der Utagawa's, te beginnen met Toyoharu (1735-1814), op het hoogste
punt met Toyokuni I, diens leerling (1769-1825), wiens kunst werd voortgezet en
omgewerkt door zijn leerlingen Kunisada (1786-1864) en Kuniyoshi (1797-1861),
en uitloopend in hunne talrijke volgelingen te Yedo en te Osaka, vormde het
onderwerp van nr VIII-XI. Vrouwen en tooneel, ziedaar hunne hoofdmotieven. Het
werk van Toyokuni I, het hoofd dezer school, is fijn van lijn en kleur, doch dat van
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de anderen is vaak te bont en te vlug daarheen geworpen. Toch hebben Kunisada,
en vooral Kuniyoshi, veel goeds voortgebracht, en is er ook bij de Ōsaka-meesters
veel moois te vinden. Fel zijn de kleuren, wild de gebaren, maar er is toch harmonie
en een rythmisch geheel. Kuniyoshi vooral, door Hokusai's kunst geïnspireerd, is
vol gloed en leven:
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zoowel zijn landschappen en zeegezichten als zijn figuren geven blijk van zijn groot
talent.
Hokusai (1760-1849), de geniale meester, wiens licht uitstraalde over de Ukiyo-e
evenals dat van Kiyonaga, Shunshō, Utamaro en Toyokuni I, toonde zijn veelzijdig
werk in nr XII-XIV. Zijn landschappen zijn boeiend en worden vaak verlevendigd
door tafereelen vol humor en realisme. Leven en bezieling ademt heel zijn kunst, die
daardoor voor ons, Westerlingen, nog veel meer aantrekkelijks heeft dan voor de
Japanners zelf. Zijn mooiste werk is in zijn boekjes te vinden, waarvan nr XIV een
kleine keuze gaf. Geweldig zijn de strijdende helden en de dreigende spook-gestalten,
en uit het leven gegrepen de grappige straat figuren en worstelaars.
Nr XV toonde de beide richtingen waarin Hokusai's invloed zich baan brak: de
fijne surimono's zijner Yedo leerlingen Shigenobu (1786-1832), Hokkei (1780-1857),
Gakutei, Shinsai en Hokuba (1770-1844), en de prachtige, wilde tooneelspelers van
Hokusai's leerlingen te Ōsaka, die zich tevens zeer verwant gevoelden aan Shunshō's
tooneelkunst. In verband met deze laatste prenten werden Sharaku's merkwaardige
acteurskoppen vermeld; in het beeld van een tooneelspeler ten voeten uit was
Shunshō's invloed duidelijk merkbaar op dezen overigens zelfstandigen meester, die
slechts van 1787-1795 schijnt gewerkt te hebben.
Nr XVI brengt ten slotte de mooie landschappen, visschen en bloemen van
Hiroshige I en II. Hiermede zijn we aan het eind van de lange reeks der voornaamste
Japansche meesters op dit gebied.
Een woord van hartelijken dank aan de Redactie van dit Maandschrift voor de
welwillende opname van een zoo groot aantal artikelen, aan deze kunst en de
tentoonstellingen ervan gewijd, en aan den photograaf van het museum, den Heer
L.J.M. van Leeuwen, voor zijn groote toewijding en kunstvaardigheid bij het in beeld
brengen van zoovele, vaak zeer moeilijk te photographeeren prenten. Hoe uitmuntend
hij slaagde blijkt uit de illustraties der artikelen. Mogen deze bij sommige lezers
belangstelling hebben gewekt in de Japansche en Chineesche schilderkunst in het
algemeen, en hen hebben doen opgaan naar het museum te Leiden en naar musea in
't buitenland, waar Oostaziatische kunst is tentoongesteld.
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Iberische kunst,
door H.J. de Vries.
(Slot).
Met vrij groote zekerheid kan gezegd worden, dat de keramiek voortdurend onder
uitheemschen invloed heeft gestaan. Ik maak een uitzondering voor de zéér primitieve
producten van de pottebakkerskunst, voor die van het vóór-historische tijdperk, die
waarschijnlijk origineel zijn, en voor de directe afstammelingen daarvan: het ruwe
aardewerk, dat eeuwen nadat een vreemde invloed op de keramiek begint in te werken
zich nog staande heeft gehouden. Dit ruwe aardewerk werd niet op de draaischijf
gemaakt en is vrijwel onversierd.

FRAGMENT VAN EEN IBERISCHE AARDEWERK-POT. AMPURIAS. COLL. CAZURRO.

Veel complete exemplaren van Iberisch aardewerk heeft men niet gevonden. Het
meeste, dat men aantreft zijn scherven. Iberische, oud-Grieksche, Helleensche,
Arabische, ze liggen op sommige plaatsen bij hoopen. Het ontstaan van deze
schervenhoopen ligt nog in het duister. Uit de gevonden scherven blijkt, dat enkele
hoopen liggen op plaatsen, waar eeuwen achtereen aardewerkfabrieken hebben
gestaan, soms bij een zelfde plek meerdere fabrieken gelijktijdig. Andere hoopen
vindt men op plaatsen, waar oude nederzettingen zijn geweest en men treft onder de
scherven dan ook enkele aan van gebruikt aardewerk. Het vreemde van deze
schervenhoopen is, dat zij niet naar ‘ancienniteit’ gelaagd zijn, maar dat allerlei
fabriekaten van allerlei perioden door elkaar liggen en dat zij - in geval zij voorkomen
op plaatsen waar oude nederzettingen geweest zijn, niet doen denken aan het
Kjöken-möding, want noch bij Engel, noch bij Paris vond ik vermeld, dat er in deze
schervenhoopen ook voorwerpen van huishoudelijk gebruik, wapens, enz. zijn
gevonden. Men krijgt den indruk, dat de pottenbakkers in het eerste geval, en de
bewoners der nederzettingen in het tweede, alvorens de fabriek of de woning te
verlaten, al het aardewerk op één hoop hebben stuk geworpen. Op sommige plaatsen
is de grond als bezaaid met scherven. Bij de Cerro de l'Amarejo vindt men ze bij
massa's tusschen de wijnbergen, die tegen de onderste trappen van de Cerro gebouwd
zijn.
Bij het doorzoeken van de scherven treft ons dadelijk de Mykeensche invloed van
het Iberisch aardewerk, ook al is de interpretatie Iberisch.
Aan Pierre Paris komt de eer toe, de eerste geweest te zijn, die niet alleen aandacht
s c h o n k aan al deze schervenhoopen in Spanje, maar ook herhaaldelijk in zijn werk
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de aandacht v r o e g voor dit belangrijk, tot dusverre verwaarloosd studiemateriaal.
Hij maakte voor zijn Essai een reeks calques van de verschillende ornamentaties der
Iberische scherven. Vergelijkt men deze nu met de platen in de beide werken van
Furtwängler & Loeschke ‘Mykenische Thon-
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gefässe (1879)’ en ‘Mykenische Vasen (1886)’ dan springt onmiddellijk de
familieverwantschap in het oog. Enkele motieven zijn origineel, de meesten echter
zijn, behoudens de karakteristieke conceptie, door de Iberiërs van de Mykeners
overgenomen. Daar de platen in beide werken van F. en L. litho's zijn en de teekening
iets van het karakteristieke bij het overbrengen op steen verloren kon hebben,
vergeleek ik ten overvloede de platen in 't werk van Paris met de rijke collectie
Mykeensch aardewerk in het Britsch Museum. Ik kwam tot eenzelfde conclusie.
Karakteristiek voor het Mykeensch aardewerk is, dat de decoraties er dadelijk met
rake hand zijn opgezet en dat voor de motieven zoowel planten als dieren (ook 't
menschelijk figuur) gebruikt zijn. Zij zijn met een naturalistische decoratie begonnen
en zijn geleidelijk afgedwaald tot lijnsystemen, waar men de oorspronkelijke
natuurmotieven niet dan zeer moeielijk in terugvindt. Prachtig zijn de potten en
vazen, waarop inktvisschen of nautulussen en 't is merkwaardig om te zien, hoe
geleidelijk de nautulus een ornament gaat worden, hoe eindelijk van het heele beest
niets overblijft dan de tot spiralen gestileerde voelsprietjes. Iberisch aardewerk met
figuraal ornament komt niet zoo veelvuldig voor, hoewel de laatste opgravingen uit
Ampurias eenige merkwaardige scherven aan het licht hebben gebracht, een o.a. met
een rij jagende negers. Uit de opgravingen in Murcia is een scherf - de onderkant
van een pot - met vliegende vogels die zeer knap geteekend waren. Over het algemeen
echter laat de figuurteekening veel te wenschen over. De beste keramische producten
behooren tot één School, niet een Tartessische maar een Iberische, omdat al dit
aardewerk in Oost-Spanje benoorden de Ebro gevonden is. De decoratie er van doet
ons denken aan het werk van de beste Italiaansche faiencefabrieken. De Musea te
Madrid, Saragossa en Barcelona bezitten merkwaardige stalen van deze soort. De
opgravingen in de laatste jaren te Calaceit en Ampurias hebben de verzameling van
het aardewerk in de musea in Saragossa en Barcelona aanmerkelijk verrijkt.

SCHERVEN VAN GROOTE POTTEN (LA ZAIDA). MUSEUM BARCELONA.

Een karakteristiek verschil vinden wij ook in het materiaal. Bijna zonder
uitzondering heeft de Mykeensche pottebakker zijn deeg vooraf wèl bereid, voor hij
begon het vorm te geven. De korrel is fijn en gelijkmatig. Het Iberisch aardewerk is
op breuk grofkorrelig. Men vindt, vooral in 't vroege, er vaak steentjes en micaschilfers
in. Wat de techniek aangaat, evenaren vaak de Iberiërs de Mykeners, zoo zij ze niet
overtreffen. Paris vond een fragment van een groote, wijde pot (± 50 c.M. hoog),
waarvan de dikte der wanden slechts enkele m.M. bedroeg!
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Is het materiaal minderwaardig, ook het baksel van het I. aardewerk laat veel te
wenschen over. Soms is het niet eens gebakken, maar slechts in de zon gedroogd.
Vaak krijgt men den indruk, dat de bakker niet bekend was met het juiste verhitten
van, en het plaatsen van de vormen in den oven.
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Een zelfde stuk is op de eene plaats ongaar, op een andere te veel doorbakken.

IBERISCHE AARDEWERK-BORDEN. MUS. SARAGOSSA. COLL. GIL.

Een vruchtbaar terrein voor het vinden van aardewerk zijn de uitgestrekte
begraafplaatsen. Paris ontdekte er een aan den voet van de C e r r o d e l' A m a r e j o
tusschen de wijnstokken. Slechts enkele graven kon hij onderzoeken, daar de eigenaars
der wijnbergen geen vergunning wilden geven een onderzoek in te stellen tusschen
de wijnstokken. Paris slaakt de verzuchting: ‘L'Agriculture est l'ennemi de
l'Archéologie’, niet alleen, omdat hij tusschen de wijnbergen geen onderzoek mocht
instellen maar ook, omdat de wijnboeren, bij het verbouwen zoo ontzaggelijk veel
kostbaar materiaal voor den Archeoloog vernielen. Behalve aardewerk toch, bevatten
de graven tal van voorwerpen die, omdat zij niet van edel metaal gemaakt zijn, voor
de boeren geen waarde hebben en onder den grond gespit worden. Soms zijn de
enkele gouden en zilveren voorwerpen zoo dik met vuil overdekt, dat de boeren het
kostbaar metaal niet kunnen onderscheiden. In de weinige graven, die Paris aan den
voet van de Cerro de l'Amarejo onderzocht, vond hij, behalve aardewerk (aschurnen):
ijzeren wapens, bronzen fibulae, sieraden van verschillenden aard, bronzen, zilveren
en gouden ringen. Soms vond hij geïmporteerd Grieksch aardewerk.
In en bij de Acropolis van Meca kwamen ontelbare scherven voor den dag van
verschillende grootte en niet alleen Iberische en Romeinsche, zooals bij de C. d. l'A.,
maar ook van jongeren datum o.a. Arabische en faience scherven met de reflet
métallique (Hispano Mauresque).
A l b e r c a d e M u r c i a zal, bij grondig onderzoek, een van de belangrijkste
vindplaatsen blijken te zijn, omdat dààr behalve het bovengenoemde aardewerk, ook
het meest primitieve uit de hand vervaardigde gevonden is. Verondersteld wordt, dat
zoo ergens, dààr nog gaaf aardewerk gevonden kan worden. Engel vond, zonder
eenige bijzondere moeite er voor te doen, een gaaf vaasje.
Van M o n t e a g u d o (ten N.O. van Murcia) zegt Engel, dat het door alle tijden
heen een onuitputtelijke mijn is geweest van vóór-historische, Contestaansche,
Romeinsche en Arabische oudheden, waaruit zou blijken, dat deze plaats eertijds
zeer belangrijk geweest moet zijn. En toch zijn de namen der plaatsen, die vroeger
hier gelegen hebben in den loop der eeuwen, tot dusverre volslagen onbekend.
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In E l c h e vond Paris o.m. ook het beroemde barro Sagontino, het aardewerk van
Saguntum. De bodem van Elche bevat ongetwijfeld nog veel belangrijks. De Musea
van Madrid en Parijs (Louvre) be-
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vatten de bewijzen dat èn beeldhouwwerk èn keramiek van Elche zich onderscheiden
door zeldzamen rijkdom en smaak.

IBERISCHE AARDEWERK-BORDEN. MUS. SARAGOSSA. COLL. GIL.

De massa scherven die Paris in l a M a t a d e l a E s t r e l l a (ten N.W. van
Boneta) vond, wekte bij hem 't vermoeden, op 't terrein van een oude begraafplaats
te zijn, welk vermoeden, bij nader onderzoek juist bleek. Door de wijngaarden was
hier ook een grondig onderzoek onmogelijk. Toch was hij zoo gelukkig, bijna aan
de oppervlakte goede gave urnen te vinden. Tusschen de wijnstokken was de grond
als bezaaid met stuk gestooten urnen.
C o ï m b r a is een van de oudste stedenruïnen. De plaats is gelegen bij J u m i l l a
en is reeds lang verlaten, vrij zeker reeds vóór de komst der Romeinen. Hier ontdekte
Paris drie soorten inlandsch (onversierd) aardewerk: 1e grof-hard, uit de hand gemaakt
en zwartachtig van kleur, 2e geel, op de draaischijf vervaardigd, maar minder hard
dan het eerste; 3e een grijs geel aardewerk, waardoor hier en daar roode aderen
loopen. Bovendien vond hij er barro Sagontino scherven. Dit laatste moet dus van
Saguntum zijn, toen het nog een Massaliaansche kolonie was. Saguntum is
waarschijnlijk gesticht door Grieken uit Jakynthos, vandaar dat het barro Sagontino
zoo bijna zuiver Grieksch is van maaksel.

IBERISCHE POT. MUS. SARAGOSSA. COLL. GIL.

Paris geeft in het 2e deel van zijn Essai, behalve een overzicht van vindplaatsen
ook een beschrijving van de Iberische keramiek. Behalve de drie hier boven genoemde
soorten komt nog voor een 4e: aardewerk versierd met eenvoudig geometrisch
ornament dat òf enkel ingekrast is òf ingekrast en daarna opgevuld met een witte
pâte. Tot deze soort kunnen ook gebracht worden de voor-historische vazen uit
Andalusië met ingekrast ornament, opgevuld met een krijtachtige massa, het z.g.n.
vóór-Keltisch. Echter komt dit aardewerk in het overige deel van Spanje slechts bij
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hooge uitzondering voor. Van deze techniek vond ik in het Britsch Museum
verscheiden exemplaren uit Cyprus, dateerende van 2000-1500 v.Chr. Ik zag het in
drie kleuren: rood, zwart en geelgrijs, het laatste gedeeltelijk bedekt met een zwart
vernis. De ingekraste ornamentjes zijn meerendeels rechtlijnig en zeer primitief.
Eigenlijk is van een bepaald ornament geen sprake, het is meer een verdeeling van
het te versieren vlak door gearceerde lijnengroepen. Bij de voor-historische specimen
uit Andalusië is meer gestreefd naar een bepaald ornamentiek en naar een
meetkunstige verdeeling van het te versieren vlak bijv. door een zigzag lijn te plaatsen
tusschen twee evenwijdige lijnen. En dat uit Andalusië èn dat uit Cyprus ziet er
beschaafd, wèl verzorgd uit. Hoewel hier wel aan een verband gedacht kan worden
en het zelfs niet onwaarschijnlijk is, dat de oorsprong van deze, in Spanje bijna zoo
op zich zelf staande soort aardewerk in Griekenland of op de Grieksche eilanden
gezocht moet worden, zoo moet ik er toch de aandacht
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op vestigen, dat deze techniek van aardewerk te versieren: inkrassen en opvullen met
een witte pâte, onder de primitieve keramische producten op verschillende plaatsen
van de aarde gevonden wordt. De mogelijkheid is dus niet buiten gesloten, dat deze
Andalusische industrie onafhankelijk van die op Cyprus ontstaan is.
Een andere soort aardewerk is ten slotte die, welke een zoo sterk Mykeensch
karakter draagt. Het is dat, versierd met het penseel. De versiering is geometrisch,
floraal, figuraal (het laatste betrekkelijk zeldzaam) of gecombineerd. Men vindt het
bijna over het geheele Schiereiland en op sommige plaatsen komt het overvloedig
voor.
De eenvoudigste versiering is verkregen door het aanbrengen van horizontale
banden, waarbij de noodige afwisseling is bereikt door verschil in breedte en afstanden
der banden. Een uitbreiding daarvan is het aanbrengen van een soort metopenrand
tusschen twee horizontale banden. De metopen zijn gescheiden door drie verticale
lijntjes. Een variant daarop is de metope met dubbele diagonalen. Deze metopenrand
vinden wij veelvuldig bij het Mykeensch en bij het Iberisch aardewerk. Karakteristiek
bij het laatste is, dat veelvuldig de drie verticale afscheidingslijntjes der metopen
niet recht maar gegolfd zijn. Het vervangen van rechte door gegolfde lijnen komt
veel op het Iberisch aardewerk voor. De zigzag lijn tusschen twee evenwijdige lijnen
zien wij ook hier evenals de z.g.n. zaagtandlijn: een randversiering, die ontstaat door
een reeks gelijke rechthoekige driehoeken, aaneen gesloten met een der
rechthoekzijden tegen een band te leggen. Deze laatste randversiering is vaak op
zeer karakteristieke wijze gevarieerd. De cirkel en deelen daarvan zijn herhaaldelijk
als versieringsmotief gebruikt, zoowel de enkele omtrek, voor groote verdeeling, als
de cirkel, halve en kwart-cirkel, gevuld met concentrische cirkels. Origineel zegt
Paris zijn: de zaagtand lijn, waarbij de rechthoekige driehoek vervangen is door kwart
cirkels, waarin concentrische bogen en de reeds hierboven genoemde metopen
afscheiding door drie staande golflijntjes, in het algemeen: het vervangen van rechte
door golflijntjes. Alle andere geometrische motieven en combinaties vinden wij ook
in het Mykeensch aardewerk, hoewel.......
In de Annuals of the British School at Athens 1904 (uitgekomen dus een jaar nadat
het boek van Paris verscheen) handelende over de ‘Excavations at Knosos Praesos’
bij een artikel van R.M. Dawson over ‘Excavations at Palaikastro III’, vond ik een
teekening van een kan (p. 201) van vroeg Minoeesch aardewerk. Onder de scheiding
van hals en buik is een band geschilderd, waaraan elkaar uitwendig rakende cirkels
hangen, gevuld met concentrische cirkels. Daaronder is een tweede band, waaraan
groepen van concentrische cirkelboogjes, veel overeenkomende met de hierboven
beschreven Iberische gevulde zaagtand lijn. Wat zal blijken in de Iberische keramiek
origineel te zijn? Echter bleek mij uit een vergelijking van beide randversieringen,
dat de Iberiërs ook hier een interpretatie gegeven hebben, die aan het geheel een
eigen karakter verleent.
De spiraal komt ook als versieringsmotief voor, vaak in combinatie met geometrisch
ornament, maar evenzeer als onderdeel van een rankenversiering, echter nooit als
op zich zelf staand motief, zooals we dit zoo dikwijls bij de Mykeensche decoraties
aantreffen. Ook bij het Mykeensche aardewerk is de spiraal gebruikt als onderdeel
van een vlakversiering, maar behalve dat ‘groeien’ van een spiraal uit de hoofdlijnen
der ornamentiek komt ook voor het gebruik van afzonderlijke spiralen die, op een
rij geplaatst, een rand vormen. Deze laatste, op zich zelf staande spiraal is, zooals

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

reeds vroeger gezegd, een gestyleerd voelarmpje van een nautulus. Onder de
exemplaren in de Mykeensche verzameling in het Britsch Museum komen fraaie
voorbeelden van deze ornamentiek voor.
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DECORATIE VAN EEN IBERISCHE POT, MUSEUM TE SARAGOSSA. COLL. GIL.

Een aardige combinatie van golflijn en spiraal vond ik op een kopje, opgegraven
bij Meca (nu in het Louvre). Om den buitenkant is aangebracht een breede gegolfde
band, waarmede twee smalle banden, op geringen afstand, onder en boven, evenwijdig
loopen. Uit deze smalle banden komen kleine spiralen, die telkens een holte van de
golflijn vullen. De golven zijn lang en zeer ondiep. Het geheel ziet er zeer smaakvol
uit. Dit ornament zou men kunnen noemen de proto-type van het bekende
ranken-ornament, dat wij, met verschillende wijzigingen later ongeveer overal zien
toegepast: in de Grieksche, de Romeinsche, de Byzantijnsche, de Romaansche, de
Gothische ornamentiek, en natuurlijk ook in de ornamentiek der Renaissance perioden.
Echter vinden wij dit lijnensysteem ook in koptische weefsels, en dan zeer
naturalistisch, bij de Arabieren (arabeske) zij het dan ook meer ingewikkeld, maar
reeds veel vroeger bij de Chineezen, de Japanners en in de geheele Z. en Z.O.
Aziatische ornamentiek. Ofschoon Paris op deze ornamentatie niet de aandacht vestigt
en de teekening van het kopje alleen opneemt als een voorbeeld van smaakvolle
decoratie, leek het mij toe wel de moeite waard te zijn, te trachten de afkomst van
dezen oervorm van het ranken ornament op te sporen en ik vond werkelijk, zij dan
ook slechts één voorbeeld in de ‘Mykenische Thongefässe van Fürtwängler und
Loeschke’. 't Is een bekertje, waarvan de vorm bijna geheel overeenkomt met dien
van het kopje uit Meca. De decoratie is nagenoeg dezelfde: men zou het Meca kopje
een verbeterde editie kunnen noemen. Ongetwijfeld hebben wij hier weer een schakel
in den keten, die het Oosten met het Westen verbindt. Meer dan dezen éénen vorm
heb ik nog niet kunnen vinden, ook niet in de Oostersche ornamentiek, hoewel het
mij zeer waarschijnlijk voorkomt, dat dit ornament van Oostersche afkomst is, getuige
de voorname plaats die het ranken-ornament in de geheele Oostersche ornamentiek
inneemt.
Over het algemeen zijn de spiralen, vooral wanneer zij twee of meer windingen
hebben, zéér onbeholpen geteekend. De vaste hand, waarvan de Mykeensche spiralen,
ook op het oudste aardewerk, getuigen, missen wij bij het Iberische in den regel. Het
best, het geestigst zijn de spiralen, wanneer zij voorkomen als éven spiraalvormig
omgebogen hoofdnerven van bladeren. Dan juist roepen zij de herinnering wakker
aan soortgelijke vormen, voorkomende op de Italiaansche faiencen (bijv. de decoratie
van den pot met deksel in het Museum te Saragossa).
De florale ornamentiek vertoont zeer zeker een eigendommelijk karakter. De
groote indeeling van het te versieren veld is meetkunstig, evenals bij het Mykeensch
aardewerk, maar de motieven zijn zeer vrij behandeld; desniettegenstaande is er toch
in de geheele compositie het noodige evenwicht bewaard. Niet altijd is de compositie
even gelukkig en m.i. zijn de navolgingen van het
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Mykeensch de minst gelukkige. Ik noteerde een paar die, behoudens de vrije
behandeling van het florale motief, sterk doen denken aan oud keulsch aardewerk,
zoowel wat vorm als wat algemeene decoratie betreft. De eene is een pot, in vorm
veel overeenkomende met de Hollandsche 18e eeuwsche kastanje potten: een korte
dikbuikige pot met steenen hengsel. De overgang van den korten hals tot den buik
en de onderkant daarvan is versierd met eenvoudige horizontale banden. De bovenkant
van den buik is versierd met een metopenrand, waarvan de afscheidingen bestaan,
niet uit rechte of golflijntjes, maar uit kleine schuine streepjes onder elkaar geplaats.
Met deze schuine streepjes is ook het hengsel versierd. De metopen zijn gevuld met
bladmotieven. De vorm van de bladeren komt eenigszins overeen met die van de
Italiaansche populier. Deze bladmotieven zijn allen verschillend. Het is òf een enkel
blad met een gebogen steeltje, uit welks ondereinde een paar bladsteeltjes komen of
twee halve bladeren met steeltjes aan wier ondereinden een paar kleinere blaadjes
in het eerste stadium van ontwikkeling. De ruimte tusschen de halve bladeren is
gevuld met een bladomtrek in lijn.
De meening van Paris - als zou deze oud-Spaansche kunst vrijwel zijn uitgebloeid
tijdens de Romeinsche verovering - is door de opgravingen in de laatste jaren niet
juist gebleken. Tijdens de Romeinsche overheersching bestonden de heiligdommen
van de Cerro de los Santos en bij Despeñaperos nog als zoodanig. Dat de Tartessische
maatschappij, het geheele Tartessische leven toen nog bestond is zéér twijfelachtig,
in aanmerking genomen de oorlogstoestand, waarin de laatste 3 eeuwen v.Chr. het
Oosten en het Z. Oosten van het geheele schiereiland verkeerde. Uit een mededeeling
van Polybius echter - die met Scipio de veldtocht in Spanje meemaakte - blijkt dat
het kunst handwerk toen nog in groote bloei was.
Een bepaalde verdeeling van de kunst in tijdperken is voorals nog niet wel mogelijk,
hoewel, zooals bij de vondsten in Javéa en Cheste, waarbij munten een indicatie
geven - het zeer wel waarschijnlijk is dat vroeg of laat de kans op een nauwkeurige
indeeling niet buiten gesloten is.
Op dit oogenblik is er in Spanje een levendige belangstelling in de
vóór-Romeinsche kunst. Van particuliere zijden wordt er veel gedaan zoowel
individueel als door archeologische genootschappen en ook de Spaansche Regeering
laat zich niet onbetuigd. De keramische schatten gevonden bij Ampurius zijn
beschreven en in lichtdruk gereproduceerd. Jammer dat dit belangrijke plaatwerk
niet in den handel is! Italiaansche, Zwitsersche, Duitsche, Fransche en Spaansche
archeologen zijn ijverig doende om de eeuwen begraven schatten aan het daglicht
te brengen. Er is, nadat Paris zijn Essai schreef ontzaglijk veel gedaan om de sluier
op te heffen die over het duister verleden van het oude Spanje ligt. Toch zal er eerst
dan een helder licht schijnen, wanneer ook de litteraire nalatenschap gevonden zal
zijn. Behoudens enkele - tot dusverre onleesbaar gebleven Iberische opschriften is
er echter - tot op heden niets van dien aard gevonden.
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Gedichten van Willem de Mérode.
Liedje.
Wat heb ik urenlang gewaakt,
Wat heb ik urenlang gewacht!
En niemand die mij is genaakt,
Dan dag en nacht, dan dag en nacht.
Ik zag hun wisslend komen aan
Ten wijden spiegel van de zee.
Over haar lichte glanzen baan
Vergleed de schaduw van die twee.
Doch aan den hemel licht bij licht
Ontvonkte en vuurde en verdween.
Het koel- en blindend aangezicht
Van maan en zon zag mij alleen.
En zelfs geen troost van droom of dood,
Die naar mijn moede donker neeg.
Het gloeiend morge' en avondrood
Blonk boven 't water, schoon en veeg.
Ik zag dat wisslend komen aan
Ten wijden spiegel van de zee.
Over haar lichte glanzen baan
Vergleed de schaduw van die twee.
En niemand, die mij is genaakt,
Dan dag en nacht, dan dag en nacht.
Wat heb ik urenlang gewaakt,
Wat heb ik urenlang gewacht.
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De begeerte.
Dit is hem zoete zelfzucht van de liefde:
Dat hij zijn daden om een ander doet
(En gaarne zich het noodige ontriefde,
Want elk ontberen is begeerd en zoet),
En weet zichzelven meer en meer beminde,
En voelt rondom zich als het koel geruisch,
Dat, durend en weldadig, de oude linde
Omschaduwd schenkt aan 't zongezengde huis.
En ziet de effen heemlen van zijn droomen
Van kwijnend goud en smeltend avondrood.
En voelt een wijden avond om zich komen,
En in hem is de avondvrede groot.
Dan vliegt een donkre vogel (zijn begeeren,
Nog wonder vreemd en vaag en zonder naam)
En daalt op strak gespannen glanzen veeren,
Hij ziet, en wacht met ingehouden aêm.
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Gij zijt de rust.
Gij zijt de rust, en bij u is de stilte,
En gij deelt alle kracht tot leven mee,
Gelijk de westewind de frissche zilte
Ademen van de zee.
Soms dreigt den langen dag in donker zwijgen
Het onweer-zwoele zwerk op 't broeiend land.
Dan, vaart de wind verlossend door de twijgen,
Dan bàrst de lucht in brand.
En door de locht gromt ongestoord de donder,
En flikkrend flitst der bliksems spitse kling,
Maar in de stilten ruischt het blanke wonder
Van uwe zegening.
En in den wijden rust der regenavend
Waait over land en lucht uw koele vreê,
En stijgt ons loome harte toe in 't lavend
Ademen van de zee.
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De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek
door Frits Hopman.
(Vervolg).
2 2 D e c e m b e r . Ik zat vanavond in mijn hokje te werken, in den echten Souvestre
stijl, met een kaars op een leege flesch, toen ik gestommel en gepraat op de trap
hoorde. ‘Precies de stem van Theo’. De gedachte, éen uit de duizenden bezoekers
van mijn onderbewuste, vergleed, nauwelijks opgemerkt. Ik schreef door. Toen werd
er op mijn deur gebonsd. ‘Pijnappel!’ riep iemand. Die bijnaam van dezen zomer
bracht met éen klap de geheele periode met alle vreugd en alle leed terug. ‘Pijnappel!’
Ik deed open en daar stond Theo, Theo met een boord om en dat algemeene, ietwat
komische air van onbehaaglijkheid-in-kleeding van een infanterie officier in politiek.
Ik had een oogenblik het ongeloovig, verward gevoel van iemand, die twee
incongruente levensphasen moet rijmen, maar het duurde niet lang. Hij schudde mijn
hand en pakte mij bij den schouder op zijn gewone, hartelijke manier en bekeek toen
mijn armoedje. Ik zag, dat hij het portretje van Laura opmerkte, dat ik natuurlijk
geen gelegenheid had gehad, om weg te nemen. Ik schrok, want allerlei onaangename
mogelijkheden openden zich plotseling in mijn zorgvuldig beschutte leven.
‘Groote Griet in de Rapenkelder!’ schreeuwde hij, ‘wat stelt het voor? Een
anachoreet, die in-de-wereld-niet-van-de-wereld is? Of is het een imitatie van Thijs
Maris? Waarom die flesch? Je kan toch wel een blaker betalen? Zoo'n stiekemerd!
Zoo'n verkapte romanticus’.
‘Kerel, hoe kom jij hier zoo uit de lucht vallen?’
‘Wij zijn hier allemaal. Vanmorgen met de nachtboot aangekomen’.
‘Wie is wij, bitte?’
‘Nou, de heele beweging: de belle mère, Carry en Laura. Carry is onmeugend
zeeziek geweest, maar thans weer aanzienlijk opgekaterd. Wij hebben vanmiddag
een rondje gemafd’.
Ik probeerde mij weer aan te passen bij die vergeten levenshouding, maar het viel
niet mee. Tusschen mij en de luchtigheid van geest lagen bijna vier maanden van
stoer werken en ernstige zelfdiscipline.
‘En nou kom ik je halen’. Het was of een koude hand in mijn zonnevlecht greep.
‘Ik kan niet. Ik moet werken’. Hij gooide minachtend-ongeduldig zijn borsalino
in een hoek.
‘Zwam niet, vent! Werken!’ Ik stond in een heel zwakke positie, dat voelde ik,
maar er was geen sprake van toegeven, natuurlijk.
‘Ze zitten op je te wachten. Ik heb een taxi beneden staan’.
‘Het spijt mij, maar ik moet morgen vroeg aan het werk zijn’.
‘O dat werk!’ zei hij, eensklaps van stemming veranderend. ‘Dat werk van jou
zou ik maar laten schuiven’, en hij lachte kinderlijk-geheimzinnig als een, die prettige
geheimen weet.
‘Je vergeet, dat ik geen sou meer heb’.
Hij scheen een oogenblik te beseffen, dat zijn taktiek niet deugde en herstelde
zich.
‘Nou maar voor een keer’.
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Ik had medelij met hem, maar moest door een zuren appel heen. ‘Het is absoluut
onmogelijk.’
Hij dacht een oogenblik en maakte zich toen lucht. ‘De heele familie is speciaal
voor jou hier gekomen. Nou!’ Hij keek nerveus wat de uitwerking van deze gewaagde
mededeeling zou zijn. Er was een beroerde stilte. Mijn horloge op tafel tikte met
slepend metaalgeluid. Er was voor mij geen andere oplossing dan openhartigheid.
‘Hoor 'es, Theetje, ik zal je in mijn vertrouwen nemen. Ik kan niet gaan. Het is
heusch niet mogelijk. Er is tusschen Laura en mij iets.... gebeurd. Ik heb....’
Hij viel mij, blijkbaar ontzaggelijk verlucht, in de rede. ‘Is dat alles? God, kerel,
dat weet
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ik al lang. Dat heeft ze me zelf verteld. Maar dat maakt niks uit’. En hij lachte luidop.
Een onhandiger parlementair was nooit gekozen. Ik bloosde beschaamd tot de
randen van mijn ooren droog gloeiden. Het spijt mij heel erg achteraf, maar de trots
had mij eensklaps geheel te pakken. De teederheden van mijn ziel, mijn fiasco waren
dus besproken en belachen. Heel goed, ze zouden weten om wien ze gelachen hadden.
‘In 't tegendeel’, zei ik scherp, ‘het maakt alles uit! Ik wensch Laura niet te
ontmoeten’.
Hij keek onthutst en verslagen. In zijn onwereldsche naïeveteit zag hij blijkbaar
heelemaal geen weg uit deze onvoorziene moeilijkheid. Tenminste hij stond langzaam
op, nam zijn hoed en zei verdrietig:
‘Heel goed; ik zal het zeggen’, en hij ging.
En nu. Ik kan niet helder zien. Mijn heele ziel ligt overhoop. Nu heb ik haar voor
goed verloren, die mijn leven en mijn alles is. Al de hoop en het werken is voor niets
geweest. En het was weer die vervloekte trots, die het heeft gedaan. Maar dan ook
weer: Over zulke heilige dingen te praten tegen Theo. Infaam. Het is verschrikkelijk,
verschrikkelijk. Te praten en te lachen over mijn schande! O God, was ik toch nooit
geboren. Ik heb als een krankzinnige door de straten geloopen, maar kan geen rust
vinden.
2 4 D e c e m b e r . Ik ben vandaag in de val geloopen. Achteraf begrijp ik mijn
onnoozelheid niet. Theo had mij gisteren een briefje geschreven (vol wonderlijke
krullen en taalfouten) met het verzoek om tegen twee uur in het Museum voor
Natuurlijke Historie te komen. Hij wou eens rustig met mij praten. Ik ging in dezelfde
gedrukte stemming van gisteren. Het was een miezerige dag met wat mist en fijnen
motregen. In de groote, hooge vestibule, die doet denken aan het schip van een kerk
(en dan zijn de knusse, goedverlichte toonkamertjes terzijde natuurlijk kapelletjes
en de marmeren Darwin op den achtergrond het godsbeeld) brandden hooggehangen
elektrische lampen met zwak violet licht. Toen ik om de mooie bronsfiguur van
Owen liep, zag ik Theo staan gapen, met een krommen rug en handen diep in de
broekzakken voor een vitrine met opgezette duiven - en naast hem stond Laura! Zoo
weinig was ik op die ontmoeting voorbereid, dat ik plotseling bleef staan,
schrikbevroren, in een groteske houding, als wandelaars op momentfoto's. Ik dacht
aan vluchten, maar de twee hadden mij ook gezien en kwamen op mij af. Laura
vriendelijk en beheerscht. Theo jolig en gul als was er niets voorgevallen. Maar de
ontmoeting was hoogst pijnlijk. Na een paar minuten van onbenulligheden zei hij
onverwacht, ‘Nou lui, ik moet weg. Bonjour!’
‘Ik dacht, dat je met mij praten wou’, zei ik geprikkeld.
‘Dat wou ik ook, maar ter elfder ure heb ik bedacht, dat Laura zelf het beter zou
doen’. Wat kon ik zeggen? Ik was boos en toch ook weer beschaamd en de liefde
begon zich te strekken. Theo ging.
‘Ik moet je dringend spreken’, zei Laura rustig resoluut. Toen, alsof ze wist, wat
mij hinderde: ‘Theo is geen diplomaat, dat weet ik ook wel, maar er was geen keus;
als je er rustig over nadenkt, zul je zien, dat ik moeder en hem in mijn vertrouwen
moest nemen’.
Daar was weer het koninklijke air, waarmee een wereld van klein gekonkel en
gekuip werd weggeveegd, als sprak het vanzelf in dit leven.
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‘Laten wij hierin gaan’, zei ik. In de fossielen gallerij was het begeerlijk stil en
donker. Langs de rij geweldige skeletten van voorwereldlijke olifanten, herten en
zeekoeien - een spokige droom van bleeke ribben en uitstekende knookdoornen in
den mistigen, naargeestigen schemer van dien droeven Londenschen middag - staan
banken. Wij gingen ernstig en wat nerveus (ik tenminste) zitten voor den schedel
van ‘Elephas Ganesa’, die, behoorlijk door ijzeren stangen gesteund, zijn vervaarlijke
slagtanden uitsteekt boven een voetstuk van deugdelijk mahoniehout. Ze begon
zonder inleiding:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

382
‘Ik wou je vragen’ zei ze eenvoudig, ‘of je mij vergeven wilt....’
Ik onderbrak hartstochtelijk, maar ze maakte haar zin af, als was het een
voorbereide boetedoening van dat trotsche hart. ‘....voor de harde dingen, die ik toen
gezegd heb en voor het vreeselijk verdriet, dat ik je heb gedaan. Ik heb er zoo'n spijt
van gehad, direct er na al’.
Ik had een gevoel, alsof mijn geheele bewustzijnsleven smolt van de instroomende
liefde - ik zoek naar duidelijker beelden, maar vind ze niet - het was een werkelijk
vervluchtigen, verdroom-doezelen van mijn wezen. Een smartelijk, heftig verlangen
kwam om haar in mijn armen te nemen en, verstokte zelfwaarnemer, die ik ben, zelfs
in dat oogenblik van opwinding ontging het mij niet, dat ongewone zelfbeheersching
nood deed, nu de lava van hartstocht de kloof tusschen wensch en verwezenlijking
had gevuld. En dan - ik durfde niet. Ten slotte had ze niets gezegd, dat toenadering
wettigde. Het is begrijpelijk, dat een natuur als de hare begeert het onrecht te
herstellen, hetwelk ze een ander in een overmeesterende opwelling heeft aangedaan.
Daarmee kon alles afgeloopen zijn. Ik zei dus een paar hoffelijkheidsphrasen met
een stem, die de mijne niet was. Zij ging door:
‘Ik weet, waarom je naar Londen bent gegaan en wat je hier doet en hoe je leeft.
Anton heeft mij een brief van je laten lezen en Theo heeft mij verteld, hoe je daar
zit’.
Er was een kleine stilte, als moest zelfs zij moed vatten, en ze zei, zacht en
langzaam:
‘En ik weet, dat je het voor mij hebt gedaan’.
Ik ben emotioneel, ik ontken het niet. De tranen drupten op mijn jas, maar mijn
lieveling beheerschte zich volkomen en zei eenvoudig, een beetje verlegen:
‘En ik wou je vragen, of je mijn liefde wilt aannemen’.
Ik weet niet meer wat volgde - het is alles in een hoogere bewustzijnssfeer
afgespeeld, waar geen herinnering is. Vaag nog drong het tot mij door, dat iets, wat
kunstmatig was teruggehouden, in mijn ziel viel als de lucht in een vacuüm.
Toen ik weer tot bezinning kwam (o ja, we moeten zijn opgestaan, toen de oude
suppoost kwam aansloffen) stonden wij arm in arm voor een glaskast met versteende
wervels van een holenbeer op karton genaaid, als waren het knoopen op een staalkaart.
Maar om een hoek, bij den reuzenluiaard, wiens massieve ruggezuil bijna tot den
zolder reikt, dien hij schijnt te schoren, daar hebben wij gekust! Zij leunde haar hoofd
tegen mijn schouder en het juichte in mijn ziel om dit goddelijke, sterk-teere wonder
van beantwoorde liefde. Buiten lag de tuin, verdeeld in nuchtere vakken van nat gras
en grintpaden vol plassen; lugubere huizenblokken, waarlangs motorbussen en taxi's
joegen, verwaasden op den achtergrond - en het was volmaakt goed; ik had het niet
anders kunnen wenschen. Wij hadden elkaar gevonden. Wat kon er dan verder nog
te begeeren zijn in deze volmaakte, dierbare wereld?
Wij wandelden als kinderen, hand in hand, door de holle resonneerende zalen,
heel stil voor ons heen, trachtend het mateloos heil te bevatten. Een oude heer met
een boeffant om en een loep in zijn hand, een ridicule professor uit de ‘Fliegende
Blätter’, had ons bijna verrast bij een omarming en wij hadden maar net tijd om ons,
blozend en gelukkig te buigen over een verzameling van wat kromme vischgraatjes
leken, gevonden in de pleistoceen van Puy de Dome en in doosjes met watten bewaard.
Doch tusschen de varens van het steenkooltijdperk, legde ik mijn arm om haar middel
en nam haar hand in de mijne en zoo liepen wij, luchtig luchtig, dat het wel zweven
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leek, terwijl gedachten en aandoeningen vervluchtigden en het voelde of de ziel in
vreugderoes naar groote hoogten opgevoerd, de dingen der aarde aanzag met nieuw
begrijpen. O, ik was trotsch op haar en sterk. Ik voelde een nieuwe, sobere
waardigheid in het besef van beschermer-zijn, wanneer ik met grootste teerheid en
vereering naar haar over boog. En zij streelde
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mijn hand en lachte zacht en gelukkig, zooals een kind in zijn slaap lacht.
Zoo zijn dan voor eeuwig de geribbelde spiraal ammonieten uit de lagere lias en
de belemnieten (het lijken gebroken griffels en beschimmelde havanna sigaren)
verbonden met ons heilig eerste samen-zijn.
Achteraf treft mij de tegenstelling. Kon het steiler? De donsjonge, wonderkrachtige
liefde van twee zielen, die elkaar voor het eerst vinden, laait uit tusschen de
overblijfselen van vergeten eeuwen en het brokje meest intense leven misschien,
onder de zes miljoen menschen, die hier op een paar vierkante mijlen te zamen
hokken, fonkelt te midden van de opgegraven dorheid. Die zalen met donkere hoeken,
waar een ijle mist hing, met stoffige bustes tegen de kille steenen wanden en het
banale licht van den troosteloozen dag in groote zilverlappen op de glasruiten der
uitstallingen weerkaatst; de dorre botten: sponsig poreuze schedel, gebar ten kaken,
bekkens ruig als kalksteen, zware dijbeenderen, die van brons gegoten lijken; de
catalogiseerende nuchterheid met diagrammen, schema's, nette etiketten en Latijnsche
schoolmeesterij - had het somberder en killer gekund? En zie, wij gingen stil verrukt,
gesterkt door ons heilige verbond, te midden van al deze verschrikkingen, die slechts
onze vreugde konden terugkaatsen.
Ten slotte bemerkten wij, dat het om onheen geheel donker was en bemerkten
ook, dat wij honger hadden. Ik had precies acht stuivers in mijn zak. Wij zochten
een Lyons tea-room in de buurt en dronken er thee en aten geroosterde scones, wat
ons juist het geld liet, om den 'busconducteur tevreden te stellen.
In het hôtel, vond ik mevrouw en Carrie en Theo, allemaal even hartelijk en
overdreven in hun pogen om volstrekt-niet-te-weten-wat-er-gaande-was. Zij wilden
mij met alle geweld ten eten houden, maar men dineert nu eenmaal niet in de Langham
met een blauw serge pak aan. Theo kwam op den gelukkigen inval om naar de
‘Chantecler’ in Frith Street te gaan - hij had het adres van Gus gekregen, die hier
dikwijls 's zomers komt schilderen. Wij moesten door de morsige buurt van de
zuidelijke buitenlanders, van café-chantant artiesten, muzikanten en dansmeesters,
die nog altijd als in de dagen van Thackeray, wonen en ruzie maken in het kwartier,
dat ligt tusschen Oxford Street en Shaftesbury Avenue. Ik ken Soho goed. Menigmaal
heb ik op een vrijen middag door de straten geslenterd, en menschen en huizen
bekeken. Daar is de uitstalling van de Belgische coiffeurssalon, waar het onmachtige
licht van een gescheurd gloeikousje de laatste eer bewijst aan vlechten van dood,
glansloos haar, verwelkte toupets op schedels van geplet, rood pluche en aan het dof
geworden goud op verjaarde doozen met toiletzeepen. Daar is de Fransche
blanchisseuse met drie ongezond glimmende boorden en een frontje in de grijze
vensterbank, die noodig opgeschilderd moest worden. De delicatessenwinkel op den
hoek heeft twee raamkasten, welke onder zijn gevuld met zwarte flesschen in houtwol
genesteld en bestrooid met rood houtzaagsel, dat den hoogen leeftijd van den wijn
moet verzinnelijken. Ofschoon leeg, zijn de flesschen gekurkt en gesloten met keurige
roze, blauwe en groene capsules en beplakt met fraai gelithografeerde etiketten,
vermeldend, dat ze Asti, Barbera en Vermouth zouden kunnen bevatten, onder
gelukkiger omstandigheden. Op de hoogere planken liggen zeer groote ronde kazen,
in tweeën gehakt: cheddar, ruig als een onbehouwen stuk zandsteen, en bleeke
gorgonzola met scheuren en spelonken groen van schimmel. Van den zolder hangen
trossen van half-uitgedroogde, donkerbruine worsten. Het vel is van ouderdom hard
en korstig geworden en in de leeren plooien is de vocht in witte plekken uitgeslagen.
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Aan den overkant van de delicatessenzaak, is een Italiaansche boekhandel en die
twee geven het antwoord op het raadsel van dit stadskwartier. Op den deurpost van
den boek-
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winkel hangt een rek met buitenlandsche kranten en tijdschriften, de Simplicissimus
met glossen op de Roomsche geestelijkheid, La Tribuna Illustrata met een
bajonet-charge in Tripolis en Le Monde Illustré met een spoorwegongeluk. Voor het
raam hangen natuurlijk enveloppen (op een rij aan een touwtje), waarop kamers te
huur worden aangeboden en tusschen knalsigaren en spanen doosjes met niespoeder
liggen de kleurbestreepte boekjes, waaruit men, zonder meester, in een maand vreemde
talen kan leeren; voorts handleidingen voor het verklaren van droomen en
quasi-wetenschappelijke verhandelingen over sexueele vraagstukken. Dat spreekt
allemaal van zelf; maar ik vond er iets veel belangrijkers - voor mij althans: ik vond
er den roman terug uit de tachtiger en negentiger jaren, dat gevloekte hybried van
de stervende, pseudo romantiek en het jonge naturalisme. Zouden ze daar werkelijk
dertig jaren hebben gelegen? Het papier is vergeeld, de kleuren der omslagen zijn
uitgebleekt en bedekt met stof als griffelslijpsel. Maar, o, ik ken ze! Daar is de
giftmengster, die weerlooze kinders ombrengt en de gewetenlooze vrouw, die
onnoozele jongelingen in het verderf stort en het onschuldige meisje in de macht van
den geweldenaar. Een man, in een zak gebonden, wordt van een torentrans in de
rivier geworpen. Twee gemaskerden vechten een duel bij maanlicht. Een misdadiger
wordt geguillotineerd. Het lijk van een vermoorde wordt in een brandkast gestopt....
Ik vond ze allen terug en als met het weerzien van een vergeten stuk speelgoed,
kwamen oude gedachten en oude stemmingen uit de zielediepten te voorschijn. Ja,
daar was weer de heele santekraam, die mijn kinderhart beklemde met vizioenen van
een overmachtige, brute en liederlijke wereld, waarin ik zeker met schande en leed
zou ondergaan. Ik heb bij dien winkel een dank kapelletje gebouwd.
Mevrouw Locker was bezorgd en onrustig, toen wij uit de vroolijke, bedrijvige
straten in de slecht verlichte, kwalijk riekende buurten doken, maar wij lachten haar
uit, want Soho is onschuldig als een niet al te pas geboren kind. Op een donkere,
sombere, stille square stond ongezien een piano-orgel een ragtime-deun te spelen
met allerlei vaardige loopjes en fiorituren. Een sliert fabrieksmeiden, levenskrachtig,
uitbundig en onbewust amoureus waren aan het schreeuwen en lachen, naar het
universeel gebruik van haar kaste en propten onderwijl den mond vol met
losgescheurde brokken brood. Een Duitsche kellner, die in een kroeg een karaf bier
ging halen voor zijn café, dat geen vergunning had, kwam ons voorbij vlak bij een
lantaarn en het meedoogenlooze gaslicht van omhoog gaf in één flits zijn misdadige
levensgeschiedenis. Twee oude, corpulente jodenheertjes bleven midden op het
trottoir stil staan in het licht van een vioolmaker's winkel, om met een weelde van
breede gesticulatie, oogengeknipper, gepluk aan elkaars lapellen, getik op elkaars
schouder, gevinger van elkaars mouwen, een argument uit te vechten. Verderop was
een eethuis (een, waar een schotel met eieren en een schotel met Berliner bollen staat
tusschen geelpuntige aspidistra's en waar het menu met krijt op een bord wordt
geschreven) en daar gingen drie binnen, een jonge man met een Française aan iederen
arm; zij hupten binnen met den driepas en zongen een chanson in Romaansche
luchthartigheid. Maar toen was het leed ook geleden; toen kwamen wij weer in het
bemoedigende domein van asphalt en booglampen, van vuurwerkmakers en Weener
pain-de-luxe bakkers, van antiquairs en uitdragers, van cinema installeurs, die één
enkel instrument tentoonstellen in een wildernis van passages uit filmdrama's en
portretten van filmactrices; en van bazaarhouders, die in het leven blijven tusschen
stapels van blikgoed, elektrische zaklampen, gloeikousjes, lampeglazen,
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petroleumstellen, ronde gramophoonplaten in papieren zakken en gramophoonhoorns
vernikkeld, gelakt, geschilderd, zwart, rood, groen, in den trant van een Hollandschen
kolenbak
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met gouden biesjes en roze bouquetjes.
De ‘Chantecler’, met de laurierboompjes in tobben voor de deur, ziet er van buiten
erg vastelandsch uit. Van binnen was het er knus en een volkomen onaanvechtbare
gelegenheid. De Fransche kellner, die ons bediende, droeg een wit sloofje, sprak zijn
vermakelijk talenmengsel met luid zelfvertrouwen en deed familjaar bij het aanbevelen
van de oesters, dewelke drie zaken geen echte Brit zou dulden. Een Italiaan, naast
ons, een bruine kop boven den blauwgestreepten boord, was spaghetti aan het eten
en las onderwijl zijn krant, die netjes opgevouwen tegen een bourgonjemandje
steunde. Hij had de volle, gedrongen trekken (ze kwamen uit in matte reflexen
wanneer hij zijn servet naar den mond bracht), die wij gewend zijn semietisch te
vinden en den vleezigen kromme neus van de Campagna. Het kortgeknipte, stugge
haar, dat in den natuurstaat tot laag over het voorhoofd groeide, gaf hem een
onverwacht burgermans uiterlijk, zooiets van een brievenbesteller, veldwachter of
conducteur, die zijn uniformpet afneemt (‘Hé, nee; nou zie-je toch; gek, ik had hem
hooger aangeslagen!’) Achter hem zat een paar, dat in Chelsea thuis hoort: een
schilder blijkbaar, met zijn jufje. Hij was een brave, gezonde, Engelsche jongen, ten
spijt van zijn artistiekerige zwarte stropdas en ambrosiaansche lokken. Het meisje (dat, tusschen haakjes, gedurende haar heelen maaltijd ter eere van Theo, aan wien
het was verspild de stoutste ingénue stukjes acteerde, tot ik had willen applaudiseeren),
droeg een mantel van pantherhuid, okergeel met de rozetten van vijfvlekjes in een
kring. Haar zwarte kroesponnie hing tot vlak boven de mooie oogen en de slappe
gezichtshuid had veranderlijke, dofwitte plekken overal waar het poeder op het
verkort-geziene relief, licht pakte bij het kantelen of draaien van het hoofd. Aan het
andere eind van de kamer, achter den breeden schaduwrug van een man, die een
artisjok plukte met briljanten geflits van al zijn bewegelijke vingers, trokken
lichtkleurig en helder beschenen de figuren van twee vrouwen de oogen. Zij steunden,
koketteerend met de blanke armen, de elbogen op het tafellinnen en rookten sigaretten
en sipten likeur tot Hollandsche ergernis van mevrouw Locker. Laura en ik hadden
liefde en belangstelling voor de geheele menschheid, maar conversabel waren wij
niet. Niet van, ofschoon midden in de wereld, waren wij omgeven door de
beschermende sfeer van geluk. Theo raakte in opwinding, toen hij zag, dat hier zijn
dierbare Chianti te krijgen was, in de waarachtige stroo-omvlochten langhalsflesschen,
en praatte veel hoogst bedenkelijk Italiaansch tegen den gérant, die een magere jonge
man was met een stille, geheimzinnige komiekerigheid als van den harlekijn in een
pantomime.
Na het diner gingen wij naar een theater.
Een lange rij van menschen in gelederen van vier, die queue stonden te maken
voor den ingang der goedkoopere plaatsen, was langs den zijkant van den schouwburg
opgesteld, onder opzicht van politie-agenten, die goedmoedig den scherts der
wachtenden beantwoordden. Venters met kranten en fruit liepen langs en een
vervuilde, drankzuchtige kerel met een houten been en een gezicht gevlekt en pafferig
van ziekte, vermaakte de menigte door met zijn rauwe stem komische liedjes half
zingend voor te dragen, begeleid door potsierlijke grimassen en gehuppel met het
houten been. De snerpende tragiek werkte ontnuchterend. Theo gaf den man meer
geld dan gebruikelijk is en wij liepen snel voort.
‘Dank u, mylord’, schreeuwde de liedjeszanger, ‘de opbrengst is bestemd voor
een liefdadig doel!’ en hij wees op zijn maag tot uitbundig vermaak der hoorders.
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Maar ik kon niet zwaarmoedig worden vanavond. Ik kon onverlet in het zwartste
van de wereld staren, want het reine, sterke kind was in mijn hart.
De entree-hall was een ruim, laag vertrek in genoegelijk half-duister. Aan de
wanden
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waren vakken van relief-leder in voorname renaissance patronen, roomkleur en goud,
gevat in bossings van dieptonig mahoniehout. Lampjes met donkerroode kappen
gaven warm, gedempt licht. Een gestadige menschenstoet trok langs het kleine loket
ter linkerzijde. In een hoek was een pyramiede van palmen en bloemen. Vrouwen
met geruisch van zijde liepen onhoorbaar over het dikke tapijt. Een zat er op een
divan in een omslagmantel van granaatrood satijn en het hoofd in een blauwe voile.
Naast haar stond een oudere in zwart met karmijnrozen in den boezem. Het was mijn
eerste ervaring van een Londensch theater en ik was opgetogen. Er was hier niets
vulgairs. Alles scheen waardig en schoon. Zelfs de oude heer in zijn hokje met den
plattegrond vóór zich, met zijn gewaste snorpunten, zijn verzorgde nagels en de
hoffelijke kleine buiging, waarmee hij de plaatskaarten overreikte, scheen volkomen
in het milieu te passen. Aan de portière stond een groote lakei in kuitbroek en
wit-gepoederd pommadehaar, die eerbiedig korte inlichtingen gaf.
Wij klommen de trappen op met de blinkende koperroeden en dik bevachte loopers
van chocola-en-violet naar de breede promenade achter de loges. Theo had natuurlijk
weer de noodige giebeldeguichies met de meisjes van de garderobe.
Wij vonden onze plaatsen. Vóór ons, plotseling neerdalend, was de bak van het
parterre in duisternis, met vaag, krieuwelig beweeg van menschen. Aan de zoldering
brandde een vervaarlijke kristalluchter met kleine vlammen. Vóór het tooneel de rij
van afgewende lampen, waarvan het gele licht in snel verminderende kracht opkroop
tegen het voordoek. Het raakte de kroonlijst met de ingewikkelde lofwerkversieringen
en wierp een breede schaduwstreep tegen het frontispiece, waarop dansende nymphen
en faunen in mozaïek waren afgebeeld. Achter een groen pluche gordijn zat het
orkest. In de lichtkegels der bekapte lampen stonden de muzieklessenaars met
lichtende papierbladen; breede, witte borsten en bewegende handen vervaagden in
den schemer. De hooge, koperbeslagen koppen der contrabassen staken boven alles
uit. De cellisten bogen zich over hun instrumenten; de violisten drukten de hunne
tegen de wang en de stokken gleden spichtig op. Opvolgende snaren werden
aangestreken en de wufte tonenboog van een klarinet maakte zich uit de warreling
van eigenmachtige geluiden los.
In de bovenloges zaten dames met groote hoeden en boa's of langslippige gazen
dassen en heeren in rok. Een meisje boog over de borstwering, luchtig den linkerarm
(met den gerimpelden handschoen tot aan den elleboog) op den fluweelen
ballustraderand steunend en een vlokje kroezig haar en een wang pakten licht van
omlaag. Een oude heer met witten knevel voor zijn bruin openlucht-gezicht sprak
over den schouder met een hooger gezetene. En naast mij zat mijn koningin en ik
hield haar hand vast.
Toen de luchter vol licht kreeg, werd het voorname publiek der benedenloges
zichtbaar. Daar waren de vrouwen gedécolleteerd en droegen diademen en aigrettes
in de kunstig gevormde kapsels. Ik herinner mij een brunette, wier fijnbronze huid
afstak tegen de witte, lange handschoenen, naast een blondine met een snoer van
gele kralen om den rozen hals. In een andere afdeeling stond een jonge man met de
handen in de broekzakken en den doffen klaphoed achterop het hoofd, terwijl zijn
buurman door een tooneelkijker de overzijde zat op te nemen. Overal blonken
goudloovers en schoten de spectrumlichtpijltjes uit geslepen edelsteenen.
Een luid knakkende tik van den orkestmeester, wiens glimmend kale schedel juist
boven het podium uitstak, die met geheven vinger links en rechts speurde, een
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neerslaan van het stokje en de zware muziek viel in. De toehoorders staakten hunne
gesprekken en nestelden zich in behaaglijke voorbereiding. Een opgewekte marsch,
rumoerig en opgetuigd, gleed langs. Langzaam rees het scherm en eensklaps werd
de muziek zachter
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onder de dempende hand van den dirigent. De zaallichten doofden. Alle aandacht
richtte zich naar den kleinen helverlichten rechthoek van het tooneel, waarvan een
ingewikkeld lied van mannen- en vrouwenstemmen uitging, ondersteund door de
orkestmuziek, die behendig tusschen het gezang doorgleed, verbindend,
accentueerend, aanvullend.
In de lichtmenging van het tooneel: het oranje voetlicht opschijnend en het witte
der booglampen omhoog, dat flauw blauwe plooien trok in den rozigen schijn op
witte kleeren, zag men een schaar van opgesmukte jonge mannen en vrouwen. De
voorsten, een groep van adelijke dames, gekleed in rijke wandeltoiletten van brocaat
en ribzijde en groote struisveerhoeden, zaten ter linkerzijde. Rechts waren mannen
in lichtkleurige flanellen pakken opgesteld tusschen de heesters van een lustpriëel.
In den tweeden rang stonden de kamermeisjes met beschilderde oogleden en achter
haar weer, op stoelen, een rij van lakeien in gele, betreste livrei, witte kuitkousen en
zwarte cylinderhoeden. En allen zongen met wijdgeopende monden en de
gebruikelijke, gekunstelde gebaren, terwijl ze de toehoorders op de dure plaatsen
monsterden. Het lied met zang en tegenzang zwol aan, tot het in de laatste breede
accoorden, door tromgeroffel ondersteund de geheele zaal scheen te vullen. Daarop
kwam beweging in de menigte, die opbrak en een nieuwe groepeering vond, terwijl
een der vrouwen een andere melodie aanhief en de coupletten voordroeg van een
lied, waarvan het koor de refreinen overnam. Bij het eind was er een flauw applaus
in de zaal. De muziek viel in de walscadanz en drie meisjes traden vooruit en
begonnen een stapdans, welke eindigde in een woeste werveling van buigende lijven,
zwaaiende armen, trippelende, schoppende, bengelende, zwartbekousde beenen in
een wolk van kanten onderrokken. De koristen kwamen zingend vooruit, hand in
hand, gingen terug, markeerden den pas, dansten dooreen en namen telkens nieuwe,
welgekozen standen aan, tot het onmogelijk werd alle indrukken van de barbaarsche,
maar niet leelijke vertooning, op te nemen.
Plotseling kwam aan alles een einde. De dansers en zangers trippelden aan beide
zijden weg en terwijl de laatste muzieknoten verstierven, traden een oude edelman
en zijn gemalin tusschen de boomcoulissen op en gaven een levendige tweespraak
vol grappen, toespelingen en kwinkslagen, waarbij telkens een woelig gelach, als
een troep gestoorde spreeuwen uit de zaal opsteeg. Verschillende andere spelers
kwamen nu ook toegeloopen en het tooneel vulde zich opnieuw met een ander
gezelschap, nog schitterender dan het eerste. Het orkest hervatte zijn taak met hooge
fluittonen en de bevende metaalklank van een triangel werd gehoord. Er was spanning
in de lucht. Er ging iets gebeuren.
En toen verscheen onder kletterend handgeklap de gevierde actrice, naar het leek
een vroolijk, zorgeloos kind met pret in haar eigen mooiheid en vaardigheid; want
de woorden kwamen vlot en ze danste zoo luchtig en lachte zoo natuurlijk. Zooals
zich uit een dorren bloemkelk de volle, teervleezige kroon heft, zoo rees het wonder
van haar jonge borst en schouders, vast, glad en warmlevend uit de matte, droge stof,
de witte geborduurde tulle met duizend fijne plooitjes en dofjes en ruches, met
kantwerk en strikken van haar kleed, soepele omhulling, nauw aansluitend om middel
en heupen. In prachtige ronding verliep de hals naar de volle armen met de mollige
kuiltjes aan de ellebogen. Maar het mooiste was het wisselend spel der spieren onder
de zeer blanke, strakke huid.
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Ik keek rond in de zaal. Het was er donker. De menschen vóor zaten in silhouet
tegen het lichte tooneelvlak, maar de witte toiletten maakten schimmige plekken en
een meisje rechts, dat achter haar waaier bonbons zat te eten, had een fijne lichtcontour
en matte reflexen aan neusvleugels en kin.
Ik zal de geheele operette niet volgen, maar ik heb er van genoten. Het zal zeker
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een even dwaas ding zijn geweest als de meeste, maar de liefde is een groot kritikus,
die overal schoonheid en harmonie ontwaart, die aan den leek ontgaat. Het speet me,
toen de voorstelling was afgeloopen en wij buiten stonden. De straat was donker,
behalve waar op regelmatige afstanden de ronde uitvloeiende lichtvlekken van de
lantaarns op de muren lagen. Naarmate wij meer westwaarts kwamen, werd het
vroolijker en drukker. De ballons vóór de winkel-étalages beschenen den breeden
voorgevel van een café-chantant, zoodat alle relief compleet uitkwam met scherp
omtrokken schaduwen, die echter grijs leken achter dien doorgloorden nevel, als op
een verbleekte photo. De ramen van een groote restauratie waren alle verlicht, precies
als in de transparantjes van lampekappen uit mijn kindertijd; topgevels kregen
phophoresceerende lichtletters en de cinema's waren van onder tot boven
geïllumineerd met gloeilampjes inplaats van vetpotjes.
Juist toen wij aankwamen, ging een andere schouwburg uit. Door de défileerende
rij van auto's heen, waarvan telkens de voorste wegreed, met een doffen klap van
het portier, dat werd dichtgetrokken en doorneuriede toonladder van den aanzettenden
motor, zagen wij den immer aanstuwenden stroom van witte en zwarte poppetjes
naar twee zijden afvloeien het trottoir langs. Door de glasdeuren uit de helder lichte
hall, streken ze door het lichtbad van de vonken-sputterende koolspitslampen en
kwamen als grauwe schaduwbeelden de straat op.
Een man met een zwarten, doffen klaphoed, wat schuin en achter op het hoofd,
stond even stil met voorwaarts gebogen schouders en holle handen beschermend om
een lucifer, terwijl hij een sigaret aanstak. Een oude dame op de stoeptreden slingerde
met een ruk een slip van haar marterbont, dat vreemd blauwig glansde in het elektrisch
licht, over den linkerschouder. Twee jonge meisjes met soepele kanten sjaals over
de gekapte hoofden, bogen zich over naar de portretten van tooneelspelers, van wie
photo's terzijde van het loggia-hek hingen. Een vrouw in het zwart met het lichtstof
dik op hoofd en schouders gepoederd, stroopte bedaard een langen handschoen aan
en de steenen van haar diadeem fonkelden als de zon in een beregenden bloemtros.
Toen kwamen sandwichmannen voorbij en blokten het uitzicht: kerels in witte
badmantels en met roode fezmutsen op, de reclame voor een Turksche badinrichting,
schuifelden langs. Op een hoek, tegen een hek geleund met een cigaret uit den
mondhoek hangend, stond een courantenventer het lichtgroene nieuwsblad te lezen,
waarvan hij een bundel onder den arm hield. Een groot vel papier, waarop met vette
letters het meest sensationeele nieuws was vermeld, was op zijn borst aangebracht.
Naast hem stond een man met een verloopen stoppelbaard gezicht. Zijn roodgerande,
beloopen oogen glinsterden kleverig nat in de schaduw van zijn breedgeranden,
gedeukten hoed. Neus en belendende wangstukken waren rood en puisterig en onder
de vieze, neerhangende snor, was de huid flebberig uitgezakt. Een houten bakje met
veters, pijpschoonmakers, veerknoopen en was-lucifers hing aan een touwtje om zijn
hals, en rustte tegen zijn vette, groenontkleurde vest. Langs die twee drentelde een
chic gekleede vrouw. Ze had een grooten bos onwaarschijnlijk blond haar, waarin
geslepen steenen vonkten en de blos der wangen was onhandig aangebracht op de
dik gepoederde huid. Ook waren de oogleden geschilderd en de wenkbrauwen te ver
doorgetrokken, zoodat de kop iets maskerachtigs had en de geheele figuur in den
duren sealskinmantel het voorkomen van een wassen beeld met den onverklaarden
griezel, die daaraan is.
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Op het donkere plein midden, waar de ranke genius van Piccadilly Circus luchtig
op den fonteinkop schijnt neergestreken, gleden de lampen der voertuigen, schemerden
de nette cirkels der gewitte autobanden, wentelden de glimmers op de rondwirrende
spaken van groote hansomwielen.
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Theo riep een taxi aan, die de vier naar het hotel zou brengen. Het ding stopte en het
geluid van de beslagen pneu's schurend onder de plotseling klampende remblokken,
was de schreeuw van een kat, die op zijn staart wordt getrapt. Een cocotte drentelde
voorbij in een wolk van parfum. Twee mannen liepen, luid pratend langs, een sliert
sigarettenrook achterlatend. En een vleug pikante restauratiegeur kwam op den
warmen adem van een keukenraam. Het waren de onbelangrijke indrukken van het
oogenblik, dat ik wachtte, terwijl de vrienden met ronde ruggen en gebogen hoofden
in het rijtuig doken, maar ze gaven compleet den geest van deze theaterbuurt. Het
hinderde niet. De liefde, evenals de stof, die de scheikundigen fluoor hebben genoemd,
tast alle andere aan en verbindt er zich mee tot nieuwe. Een gasfabriek, een
stationsemplacement was mij een paradijs geweest en ik had Laura het hof kunnen
maken in een gesprek over de praecessie van de equinoxen.
Ik wandelde langzaam oostwaarts, naar huis. Ik weet niet welke genius mij langs
een Roomsche kerk voerde. Er was dienst en plotseling herinnerde ik mij, dat het
Kerstnacht was. Ik ging even binnen. De gemeente lag aandachtig geknield. Stille
mannen met scherp gesneden koppen zaten in de gebeeldhouwde koorzetels; klikkend
slingerden de wierookvaten en de mystieke kaarsvlammen brandden op het altaar,
waarvoor de priester stond in zijn gouddraad-glinsterende stola. Telkens en telkens
zeeg orgelmuziek en veelstemmig gezang van omhoog; een jubelende, reine
kindersopraan luchtig en uitbundig als leeuwerikgezang rees overtreffend. Vreemde
melodieën waren het, die nooit ervaren aandoeningen in mijn hart los trilden. En in
mijn verbeelding zag ik schepselen van puurheid en licht, bemiddelaars tusschen den
Allerhoogsten en de menschen, neerzweven uit de hemelen, die open lagen tot den
Troon, om deel te nemen aan de gewijde handelingen tot reiniging en sterking der
gemeente.
Ik bleef maar een oogenblik en liep de kerk weer uit met een diepen zucht. Och,
dat ik dat alles gelooven kon! Vereeren en dienen zijn behoeften van mijn ziel. En
toen werd mij als het ware ingegeven de gedachte: Wanneer de ‘dooden’ kunnen
leven onafhankelijk van de stof der physische wereld, waarom dan de engelen niet?
Ik dacht aan den gruwelavond van de spiritistische séance en een oogenblik tolden
huizen en lantaarns om mij heen - het was mijn ziel, die plotseling groeiend uitbrak
met opscheuren der vliezen van den schijn.
In den eersten roes van opwinding peilde ik aan dien kant en aan dezen. Wat was
er dan, dat niet bestaan kon, zoowel in het heiligste als in het gruwzaamste van wat
wij als ‘bijgeloof’ terzijde hebben geschoven: de dierbare elfen en kabouters van het
sprookje, de heksen en spoken der folklore, de wonderdoende heiligen en kerkvaders,
de fakirs en zwarte toovenaars van alle tijden, de engelen eindelijk, in bitteren
weemoed opgegeven met de rijpende ervaring.
En de Heer Jezus Christus.... zou Hij dan tóch de Verlosser zijn, zooals Emmorey
gezegd had? Het was alles zoo nieuw, zoo geheel buiten het kader van al mijn
gedachten. Maar ik weet, dat een stroom van liefde en ontzag van mij uitging naar
den ‘Zoon des Menschen’ en ontstellend snel en krachtig kwam het antwoord als
een fluïdum uitgegoten en dat ik letterlijk, lichamelijk door mij voelde vloeien. En
binnen juichte het: dan is het waar; dan is het alles waar!
Nog terwijl ik slaapwandelend naar huis liep in diep gepeins, extatisch en toch
breedevenwichtig, stil, lagen de oneindige hemelen rondom mij open en het was
alsof de kosmische stroomen in dezen wonderbaren, heiligen nacht, den nacht waarin,
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naar de zinvolle legenden zeggen, de verdorde rozen van Jericho weer ontbloeien en
boomen miraculeus vrucht dragen en de dieren zelfs zich in aanbidding neigen,
louterend door mij pulseerden.
Toen ik ten slotte op mijn kamertje kwam,
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was ik doodmoe van al de emotie, volkomen uitgeput en ik weet niet hoe ik in bed
gekomen ben.
2 5 D e c e m b e r . Een Kerstdag, die mij heugen zal. Ik ging dadelijk na het ontbijt
weer naar het hôtel. Laura was zich aan het kleeden om met mij uit te gaan. Theo en
Carry waren de stad in geloopen. Mevrouw Locker ontving mij in haar zitkamer. Ik
was eerst erg met mijn figuur verlegen, want in mijn omstandigheden, kon ik toch
niet om de hand van haar dochter vragen. Ik moet bekennen, dat de maatschappelijke
zijde van onze liefde mij nog geheel niet in het hoofd was gekomen. Maar het werd
mij makkelijk gemaakt.
‘Wij zijn te goeie vrienden’, zei Mevrouw Locker, ‘om niet rechtuit te spreken.
Laura heeft mij natuurlijk verteld.... enfin, ik weet iets van wat er gisteren is
voorgevallen. Ik ben er hartelijk blij over; maar nu is het toch ook tijd om samen
eens te overleggen. Wanneer jij hier in Londen blijft - je moet niet denken, dat ik je
onderneming niet weet te apprecieeren - maar wanneer je hier in Londen blijft, zullen
wij je heel weinig zien en dat zou ons spijten. (Er was een onnoodigen nadruk op de
meervouden). Je bent hier in omstandigheden - niet, het doet je alle eer aan - maar
je bent.... als ik het zoo eens mag uitdrukken, niet in je sfeer, niet op je plaats. Zoo'n
milieu moet, dunkt me, doodend werken op je genie, op je scheppingskracht, al weet
ik natuurlijk, dat de artiest zich bij tijden wel boven zijn entourage kan verheffen’.
Ze kuchte en zat blijkbaar in met de diplomatische verwoording van wat volgen
moest.
‘Nu had ik zoo bij mijzelf gedacht: Kijk als je nu met ons mee naar den Haag ging,
dan.... we hebben altijd een paar logeerkamers, die leeg staan. Je zou op de
schilderacademie de klassen kunnen volgen, daar is, hm, wel wat op te verzinnen.
En wil je dan met alle geweld terug betalen, welnou dan is daar later wel gelegenheid
voor. En als ik, die zooveel ouder ben dan jij, iets zeggen mag: denk ook aan Laura's....
gevoelens. Het kind houdt zielsveel van je. Ze is idolaat van je, mag ik zeggen. Jij
hebt je werk, waarin je afleiding kunt vinden. Zij heeft niets om handen en dan duurt
het wachten lang, jongen’.
Het was het supreeme oogenblik van de verleiding. Ik heb nooit een vreeselijker
tweestrijd doorgemaakt en het is mij te vergeven, dat ik er wat bruusk een einde aan
maakte. Mevrouw Locker keek teleurgesteld, maar was natuurlijk te hoffelijk om
aan te dringen. Spoedig daarop kwam mijn schat binnen en wij namen afscheid. Op
de gang (ze zag er zoo gezond en stralend uit in haar mantel van zwart Alaska bont)
zei ik:
‘Je moeder is heel lief geweest voor me. Ze heeft mij voorgesteld om mij in huis
te nemen in den Haag en mij geld voor mijn studie voor te schieten’.
‘Dus je gaat met ons mee?’ zei ze haastig met een flauwen lach. Ik voelde me erg
ongelukkig. Begreep ze mij dan niet?
‘Ik dacht’, zei ik langzaam - ‘het zou mij vreeselijk spijten om je teleur te stellen,
maar ik dacht, dat je liever zou hebben, dat ik mijzelf er boven op werkte’.
‘En?’ vroeg ze gretig.
‘En ik heb geweigerd’.
‘O, mijn koning!’ riep ze en viel niet, maar sprong mij om den hals tot ontzetting
van den aristocratischen kellner, die met een paar brieven op een blad onverwacht
een hoek om kwam.
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Ze ging met mij mee naar de Millers, die het zou spijten, als ik niet mee aanzat
bij het zoo lang voorbereide Kerstmaal en op den gelukkigen inval kwamen om haar
ook uit te noodigen. Wij hadden eerst een uur van ongestoord alleen zijn op mijn
kamertje.
Het was het heerlijkste, wat ik nog beleefd heb op aarde, zoo teer, zoo
hartstochtelijk en zoo rein. Wij gaven ons beiden volkomen, zonder eenige
terughouding, in gaaf vertrouwen. Ik heb voor haar nooit iemand lief gehad; dat weet
ik nu. Zij vult mijn
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leven; zij is mijn leven. In haar besta ik. Ik verloor mijn zelfbewustzijn en kuste als
nooit. Zij heeft mij het geloof in de hoogheid en de heerlijkheid van de deugd
teruggegeven. Wie had ooit kunnen denken, dat zoo veel zinnelijkheid en zoo
volmaakte reinheid kunnen samenbestaan? O, het is geheel goed tusschen ons. En
ik bewonder haar zoo, haar zelfbeheersching en haar teerheid. Zij heeft mij lief! Als
ze mijn achterhoofd streelt en mijn oogen kust, dan voel ik, dat die liefde onbreekbaar
is.
Toen het tegen eenen liep, ging zij naar beneden om Mrs. Miller te helpen, alsof
dat van zelf sprak. Zij deed een katoenen schort voor en daalde af in de keuken en
wat ze daar heeft gekokkereld, weet ik niet, maar toen ze warm en lachend weer aan
het licht kwam, kort voor het eten, begon ze de schoone servetten kunstig op te
vouwen en op de borden te zetten, op haar rustige, zelfbeheerschte manier - iedere
beweging van die witte, krachtige, kleine handen precies doelberekend en weifelloos.
Daarop vulde ze glazen schaaltjes met suikerboonen, pralines en chocola in
zilverpapier en toen er niets meer te doen was, ging ze naar den winkel, waar het
door de gesloten luiken nog donkerder was dan gewoonlijk en speelde met Eric. Snel
en zeker wond zij het touw om zijn tol en gooide dien neer met een worp zoo richtig
als dien van een straatjongen, een krachtigen worp met een zaakkundigen ruk aan
het eind. Eric was opgetogen, klapte in de handen en wilde aan tafel met alle geweld
naast haar zitten.
Wat zal ik van het Kerstmaal zeggen? Het was een groot succes. Wij hadden
natuurlijk den onvermijdelijken, gebraden kalkoen en eindigden natuurlijk met de
bolvormige kerstpudding, die werd opgedragen met een takje hulst boven in gestoken
en overgoten met blauwbrandende whisky. En wij waren heel gelukkig, zoo gelukkig,
dat het mij een oogenblik bang maakte. Kan zoo iets blijven?
Mrs. Miller heeft Laura onder tafel maar zitten toelachen en het hof maken en haar
man zei tegen mij, toen wij alleen waren: ‘Als het huwelijk een loterij is, dan heb jij
den hoofdprijs getrokken, geluksvogel!’ en hij gaf mij een por in de ribben. O, wat
was ik trotsch op mijn vrouwtje! Ik kan niet anders dan deze dingen beschouwen als
een belooning, niet voor wat ik heb gedaan, maar voor wat ik heb getracht en gestreefd
te doen.
2 6 D e c e m b e r .... Zoo volkomen zelfbeheerscht als ze is in gezelschap zoo
volkomen geeft ze zich wanneer wij alleen zijn. Zij is een engel van onvermoede
teerheid, ook in kleine diensten. Ik weet dat ze me innig lief heeft en onze liefde is
zoo heel echt, zonder eenige onwaarheid, aanstellerij of overdrijving....
In de schemering gingen wij er op uit, om een engagementsring te koopen. Veel
geld kon ik niet spendeeren en wij keken in vele derde-rangs-winkeltjes voor wij er
een vonden naar onzen smaak. Het dingie, waarop zich nu eensklaps de sterke
liefdegevoelens van twee gelukkige menschen vast zetten, was met vele andere
gestoken in een stoffige kaart, overtrokken met pluche, dat geheel bruin verkleurd
was, behalve in het frisch donkerroode gleufje, waarin ons ringetje stak. Gek, te
denken, dat het daar al die jaren heeft liggen wachten, in dat achteraf straatje, op de
voorbeschikte komst van twee buitenlanders.
2 9 D e c e m b e r . De laatste dag. Morgen gaat ze terug. Mevrouw Locker wil
Oudejaarsavond in Holland vieren.
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Mijn lief was zoo mooi vandaag. Er was iets sober-verhevens in haar. ‘Ik weet,
dat je groote dingen voor mij zult doen’, zei ze en ik bedwong mijn tranen met de
grootste moeite. Wat nameloos heerlijk, dat zij zoo'n vertrouwen in mij heeft. Ik
neem mij voor het onmogelijke te doen. Den heelen dag was er een vreemd gevoel
van veiligheid en stil glimlachend geluk in mij en stemmingen te fijn om te ontleden.
Maar ik wandelde in het Koninkrijk der Hemelen. Ik weet nu
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voor goed, dat alles wat ik ooit voor schoonste zielservaringen heb gehad, geen
zelfbedrog is geweest. Ik weet ook, dat die heerlijkheid nooit willekeurig te krijgen
is, (wat ik ook zoo heb getracht) en dat ze evenmin te beschrijven is.
‘Je weet niet, hoe lief ik je heb’, zei ze. ‘Dat kan geen man begrijpen’. Maar ik
begrijp het wel en - mijn God, wat ben ik gelukkig.
Er was een pijnlijk oogenblik vanavond. Ze drongen allen aan, dat ik morgen mee
zou gaan en op het laatst zei Mevrouw Locker, wat kriebelig:
‘Zeg jij nou ook eens wat, Laura’, en mijn hart, glimlachend sereen:
‘Hij heeft gezegd, dat hij blijven zal, dus hij blijft’ en ik weet, dat ze werelden zou
geven, wanneer ik meeging. Zoo bestaat er geen tweede vrouw! Hoe ben ik haar
volkomen onwaardig.
3 0 D e c e m b e r . Wij hadden een heerlijk oogenblik alleen - het laatste. Ik was
dol verliefd en wij waren stil gelukkig. Wie kan zulke dingen beschrijven en toch
wil een zwak mensch ze vast houden. Ik heb nooit geweten, wat een vrouweziel is,
wat hartstocht is; ziet, bij ons draagt de hartstocht de nobelste gevoelens en de grootste
inspanning van mijn leven. Ik ga morgen weer aan het werk. - er mag geen tijd
verbeuzeld worden. Vandaag ben ik zoo vol geluk geweest, dat ik het aan ieder had
willen meedeelen - dat ik mij één voel, letterlijk één met de eenvoudigsten. ‘Vergeet
nooit, dat ik je ontzaggelijk lief heb’, zei ze kort voor het vertrek.
Ik bracht ze naar het station. Mijn lief was stil en toen het goed tot mij doordrong,
dat wij gingen scheiden.... maar wij moeten flink zijn.
(Slot volgt).

De verloting,
door A.J. Zoetmulder.
Al tweemaal had de haperende winkelbel met haar kort-afgebroken metaal-klankje
gewaarschuwd, dat er iemand binnen kwam en alle vier, vader en grootmoeder,
zoowel als Koosje en kleine Piet, hadden ze toen verwacht moeder zoo aanstonds in
de kamer te zullen zien verschijnen, maar beide keeren bleek het ‘volk’ te zijn en
moest Koosje naar voren om te helpen.
Vader geloofde het wel. Moe van z'n gesjouw met de hondenkar en de zakken met
steenkool, dien ganschen winterdag, zat hij stoelvast bij de kachel en z'n
groezel-nadigen kop, waaruit het kolen-gruis niet meer weg te wasschen leek, hield
hij star gebogen naar het krantje in z'n zwartige knuisten. Doch telkens, wanneer de
bel over gegaan was en zij in plaats van moeders welbekenden, driftig-vluggen stap
naar de kamer-deur, het voet-geschuifel van den binnen-komende bij de toonbank
hoorden ophouden, schorde z'n stem bevelerig:
‘Volk Kooske.... gao-de gij maor efkens na' veur, heure’.
Gedwee liet het meisje haar schrale lichaampje dan van den keukenstoel glijden,
ging naar het ijzig-koude winkeltje om den laten klant te helpen met rappe handigheid
en, met 'n van moeder nagedaan bazig stemmetje, telde zij het terug-te-geven geld
voor: ‘.... en elf is vijf-en-twintig.... gezien....? En wel bedankt alweer’, terwijl haar
smoezelig handje het kwartje als 'n prooi snel van de toonbank in de winkella schoof.
En zooals moeder haar dat op 't hart had gedrukt, bleef ze op haar post, totdat de
klant goed en wel vertrokken was, ondanks de vrieskou, die bij het openzwaaien van
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de deur met versche scheuten naar binnen joeg, haar gezichtje als met koele handen
beaaiend en killend opkruipend langs haar beenen onder de dunne rokjes. Maar
nauwelijks was de klant buiten, of haar kleumige
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vingers onder de oksels gedrukt, vluchtte ze gauw terug naar de veilige, warme
keukenkamer. Niet vlug genoeg echter kon ze de tusschendeur sluiten; de scherpe
kou uit het onverwarmde, tochtige voorhuis gulpte met haar naar binnen. Grootmoeder
bibberrilde er van, onderbrak haar rozenkransgebed om met 'n gramstorig gezicht te
kunnen klagen over die barre ‘kouw’.
En nog 'n tijdje, terwijl haar mummelmond alweer onhoorbaar de wees-gegroeten
prevelde, bleef ze Koosje aan zitten kijken, alsof het kind 't helpen kon.
Doch vader monkelde: ‘Lao maor vrieze.. 't is gezond, dà vertel 'k oe’.
‘Mèn-de-gij, dà ze gezond is, dieë kouw’, ergerde zich de grootmoeder.
‘Voor mijn wel’, zei de vader met 'n grijns en hij dacht aan z'n zaakje in
brandstoffen.
‘Maor niet veur 'n ouw'mins, dàt motte nie geleuve’, mopperde het wijfje boos;
doch daarop begon de smalle, bloedlooze lippenspleet zich weer te bewegen als in
zenuwtrekking geluidloos, en haar knokige vingers telden verder aan de
rozenkrans-kralen.
'n Wachtend zwijgen herviel dan in het mufheete woonvertrek en het haastige,
harde getik van den goedkoopen wekker op 't kastje kon minuten lang het eenige
hoorbare geluid zijn in het kleine huis en daar buiten.
Af-en-toe keken ze naar de langzaam verglijdende wijzers, maar nu het reeds
twintig minuten geleden was, sinds ze de stoomtram uit de stad hadden voorbij hooren
komen, uitte niemand meer z'n verwondering over moeders wegblijven. Want ze
wisten nu wel, dat ze pas met de volgende tram tegen negen uur thuis zou kunnen
komen. Ze wachtten met iets als berusting, maar ook met verhoogde spanning. Want
moeder was naar stad gegaan om inkoopen te doen voor de Sinterklaas-tafel, die ze
elk jaar in de uitstal-kast van haar winkeltje-van-alles-en-nog-wat aanrichtte met 'n
groot kostbaar stuk van suiker of chocolade als glanspunt en attractie - zoo kostbaar,
dat niemand uit de gebuurt er over dacht het te koopen en daarom werd verloot. En
het was vooral de nieuwsgierigheid naar wat moeder ditmaal voor de verloting zou
hebben gekocht - het was ieder jaar wat anders en omdat de lootjes grif weg gingen
werd het ieder jaar al mooier - die hen met ongeduur naar de wijzers deed kijken.
Kleine Piet mocht opblijven tot moeders komst en lang had hij met 'n bleek
slaapsnoetje en wijd-open oogen tegen de langzaam aansluipende verdooving zich
verweerd uit vrees, dat hij toch nog eerder naar bed zou moeten, als hij slaap toonde,
maar door de broeihitte van de bedompte kamer, waren z'n oogleden ten slotte gaan
knipperen voor het zwoel-warme petroleum-licht, en ongemerkt was z'n hoofd op
de gekruiste, op tafel steunende armpjes gevallen, en was hij ten leste ingedommeld.
Grootmoeder, inderdaad, had toen wel tegen Koosje gezegd Piet naar boven te
brengen, maar vader had zich verzet. 't Was den jongen nou eenmaal beloofd op te
mogen blijven, hij mocht dus blijven.
De vader, die zelf diep-innerlijk de nieuwsgierigheid voelde prikkelen, begreep
het kinderlijk verlangen.
Trouwens, het anders zoo gezeggelijke Koosje had zich ditmaal op grootmoeders
knorrig bedil niet eens verroerd, tegengesputterd zelfs, dat moeder nu elk oogenblik
komen kon en Pietje dus best nog even wachten mocht. Voor haar was de tijd als stil
gezet tot op het moment, dat moeder den zwaar gevulden korf op tafel zou tillen. Er
bestond nu niets voor haar dan het gespannen wachten, waarin het helpen van die
twee klanten 'n vreemde, als ongepaste onderbreking was geweest.
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Dat grootmoeder van haar vergen wilde, Pietje juist nu naar z'n bed te brengen,
nu het geen tien minuten meer duren kon of moeder was thuis, zat ze in zich zelf te
mopperen. Als er iemand bij het uitpakken van de mand tegenwoordig moest zijn,
dan was zij het toch wel, Koosje. Moest zij soms niet helpen met het uitstallen van
al die heerlijkheden
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van chocola en suiker, pracht-dingen, mooi gekleurd en zoo natuurlijk van vorm, dat
ze waren als echt, peren en appelen en pintollen met 'n taas van zilver-papier, wat
allemaal kwam te staan of te liggen op 'n hagelwit beddelaken in de breede
winkelkast?
Maar het was vooral naar dat groote stuk, dat verloot zou worden, dat ook Koosjes
reikhalzende nieuwsgierigheid uitging, meer dan bij de anderen en sterker dan andere
jaren. Want dit jaar voor het eerst - moeder had het haar al gezegd - moest zíj er nu
mee rond langs de huizen, omdat Sien, de oudste, 'n dienstje had tegenwoordig en
ze voor den Zondagmiddag niet vrij had kunnen krijgen. En ofschoon ze er wel 'n
beetje tegen opzag, Koosje, tegen den langen loop door de dorpsstraat om te trachten
lootjes te slijten, huis aan huis, dragend den prijs op het groote, zwart-gelakte theeblad,
veilig weggedekt onder het schoone servet, ze vond er toch ook wel iets
prettig-gewichtigs in als in 'n post van vertrouwen.
Ze hoopte nu echter ook, dat moeder iets extra-moois en heel bizonders meebrengen
zou. Want hoe begeerenswaardiger de prijs, hoe gemakkelijker het haar vallen zou
de lootjes aan den man te brengen immers.
Eindelijk, daar was moeder.
Klein, schraler dan anders, haar scherp, hoekig gezicht blauw-bleek en rood den
puntigen top van haar neus, verscheen Saar Bron-olie - met welken bijnaam men de
heele familie in het dorp aanduidde om het zaakje in petroleum, dat hun opkomst
was geweest - op-eens in de deur-opening, de groote hengselmand voor haar platten
buik. De wintersche kou sloeg als 'n tocht van haar af en, alsof de anderen door die
aanhuiverende frischte werden gewekt uit hun doezig gesuf, ontstond er plotseling
'n groote roerigheid in de stille keuken en 'n verward praat-rumoer. Kleine Piet schrok
er van wakker, traagjes eerst opende hij de oogen zonder nog z'n hoofd op te heffen
doch, toen hij z'n moeder bemerkte, kwam 'n verlegenachtig lachje over z'n gloeierig
gezicht en vlug liet hij zich van z'n stoel glijden, geeuwend en weg-wrijvend z'n
slaap.
‘Wel moeder, hedde wat schoons?’ schoot vaders stem luidruchtig uit.
Hij had z'n krantje opgevouwen, doch bleef zitten, wierp z'n romp achter-over
tegen den stoel-rug; van-af de plaats, waar hij zat, kon hij toch wel op tafel zien.
‘Afwachte!’ vermaande z'n vrouw, maar 't klonk triumfantelijk.
‘A-la Kooske, ruimde-gij de tafel wat op as 'ne meid’, bazigde ze en schoof zelf
met de vrije hand 'n leegen kop op zij.
Het kind was al bezig en ook grootmoeder, strammig, hielp 'n beetje mee om
ruimte te maken. Er was in dit oogenblik van wachten 'n zwijgende, strakke spanning
in het vertrek, alsof de heerlijkheden, die de mand bevatte, voor hen zelf waren
bestemd. Haastig en handig zette Koosje den rommel van leege koffie-kopjes bij de
rest van het servies op 't blad, nam het weg van tafel om het zoolang 'n plaatsje te
geven in 'n hoek op den grond. Even moest haar kribbig stemmetje keffen tegen
Pietje, die haar hinderlijk in den weg kwam, terwijl ze behoedzaam liep met haar
breekbaren, zwaren last; maar al rammelde het aardewerk 'n oogenblik beangstigend
tegen elkander gedurende dat transport, het belandde toch zonder ongelukken in den
veiligen hoek.
Eerst toen aller aandacht zich onverdeeld kon vestigen op haar inkoopen, opende
de moeder de mand om voorzichtig de kostbaarheden te ontpakken, die dit jaar verloot
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zouden worden: 'n kruisbeeld en twee er bij behoorende heiligen-beelden van rose
suiker, vage figuren, waarvan de vorm, als afgesmolten, nauwelijks herkenbaar was.
En met bewonderende zelf-voldaanheid plaatste ze het kruisbeeld tusschen de suikeren
Maria en Jozef midden op de afgeruimde tafel.
Er ging 'n zucht van bijna pieuse verbazing uit de kindermonden op en vader hief
z'n loome, lange lijf nu toch van z'n stoel omhoog, kwam als eerbiedig
schuifel-voetend
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in den kring. ‘'t Is schoon, dat vertel 'k oe’, prees hij opgetogen, ‘'t is verdemmes
schoon. Wat verzinnen de lui al niet!’
En toen barstte hij plots uit in 'n harden, spottigen lach.
Alleen de grootmoeder, zich steunend aan de tafel, stond er opvallend zwijgend
bij; haar tanig, mager gezichtje was verknepen van ergernis en schel van
verontwaardiging kwam ze tenslotte los:
‘Vin-de-gij dat schoon.... vin-de-gij dàt schoon....?! Ge most ou schame.... 't is
zund.... 't is heiligen schennis.... zoo'n spotterij!.... Ons-heer van suiker.... wel foei....
Men-de-gij dat daor zege op ruste kan, gij....? Motte niet geleuve, heure....’
Haar uitval verwekte 'n oogenblik van verschrikte verrassing. Als betrapte kinderen
keken vader en moeder elkaar even aan, doch daarop gingen hun booze blikken naar
de grootmoeder. Peer Bron-olie rukte z'n schouders omhoog, staarde naar de ouwe
vrouw, met 'n gelaatsuitdrukking van niet begrijpen. Doch z'n vrouw diep gekrenkt,
snibbigde 'n paar snauw-woorden, gaf Pietje 'n klinkenden draai om z'n ooren,
omdat-ie heimelijk te peuteren stond aan den staart van 'n suikeren vogel, begon toen
met haastige, bruuske bewegingen de beelden weer te wikkelen in het dunne
vloeipapier, alsof ze bang was, dat haar moeder in haar ergernis zich aan haar heiligen
vergrijpen zou. Maar Peer goedig-sussend zei: ‘Mensch, ben-de-gek.... Ge mot alles
zoo zwaor niet nème. Ik men, dat 't Ons-lieve-vrouwke best smaoken zal. En gij,
Kooske?’
Hij lachte alweer monter, schoof tevreden bij de kachel, zocht z'n krantje.
Doch Koosje had geen antwoord gegeven. 'n Vage onrust bezat haar na
grootmoeders boos verwijt; 'n beangstigende twijfel, of ze eigenlijk geen gelijk had
en die suikeren afbeeldingen geen oneerbiedigheden waren tegenover God en Zijn
heiligen, omdat ze immers bestemd waren om tenslotte opgegeten te worden. Maar
bovenal verontrustte haar de voorspelling: er kon op deze verloting geen zegen rusten,
als werd zij zelf er door bedreigd en ze bemijmerde, wat haar wel overkomen kon,
wanneer ze aanstaanden Zondag, torsend de suikeren heiligen, haar lootjes ging
venten door het dorp.
En dien ganschen avond bleef 'n mokkende onvree in het gezin.
Al aanstonds, de eerstvolgende dagen al, leek grootmoeders voorspelling in vervulling
te gaan.
Den avond, dat moeder en Koosje in de expres daarvoor gereedgemaakte uitstalkast
de Sint-Niklaas tafel etaleerde, vroor het zoo fel, dat 'n fijn ijsspinsel het winkelraam
begon te overwoekeren. Doch moeder twijfelde er niet aan, of overdag zouden de
ruiten wel weer ontdooien. Echter het bleef vriezen onder 'n grauwe lucht en al dikker
korstten de ijskristallen aan de ramen. Zoo, als achter mat geslepen glas, onzichtbaar
voor de voorbijgangers, troonden de suikeren heiligen op 'n kleine verhooging
tusschen chocolade-worstjes en taai-taai-poppen, tusschen harten en letters, die in
keurige symmetrie als zoovele ex-voto's lagen of stonden, aan hun voeten op het
huiver-witte als sneeuwe-veld van het gespreide beddelaker.
Wel probeerde Saar Bron-olie om met 'n brandende petroleum-lamp het venster,
althans voor 'n gedeelte, te ontdooien - ondanks de waarschuwing van Peer, die dat
'n roekeloos bedrijf vond wegens het gevaar van stuk springen van 'n glasruit, - maar
het resultaat was minder dan ze er van verwacht had; 'n mooi gezicht van af de straat
was op haar keurige etalage niet te krijgen. En op 'n middag, dat grootmoeder alleen
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thuis was, Saar zelf ondanks de felle kou met petroleum uit, - vinnig-schraapzuchtig
lette ze trouwens op weer noch wind als er wat te verdienen viel - dien middag
inderdaad knapte met 'n schrikwekkenden knal 'n groote ruit. Grootmoeder, 'n
oogenblik, was er hevig ontdaan van geweest, niet wetend zoo aanstonds, vanwaar
die knal als van 'n schot kwam. Doch spoedig had ze
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begrepen, was met haar oude, zwakke beenen den winkel binnen gestoven, waar haar
vermoeden werkelijkheid bleek: 'n breede barst, die als 'n tak de ijsbloemen leek te
dragen, ging dwars door 'n raam. Toch, ondanks de ontsteltenis, de gedachte aan de
schade had 'n triomfantelijk gevoel haar lippen samen geknepen tot 'n zelf-bewusten,
stillen lach en terwijl ze voorzichtigheidshalve de petroleumlamp uitdraaide, moest
ze 't hard-op zeggen in den verlaten winkel, dat zij 't wel voorspeld had; nee, er zou
geen zegen rusten op deze verloting.
Maar Saar Bron-olie maakte dit ongeluk giftig-nijdig. Ze wilde geen schuld
erkennen, geloofde aan opzet. 'n Kwajongen moest 'n steen tegen de ruit hebben
gegooid, of de lamp moest uit zich zelf hooger zijn gaan branden, wanneer
grootmoeder tenminste niet heimelijk de pit had opgedraaid. Ze wilde haar
schoonmoeder werkelijk er van verdenken behulpzaam te zijn geweest bij de
vervulling van haar onheilsprofetie, vooral omdat de oude vrouw haar leedvermaak
niet kon verbergen en herhaaldelijk, te pas en te onpas, herinnerde aan haar
waarschuwing.... Saar moest er maar op rekenen, dit was nog pas het begin, voorspelde
ze nu verder.
Het kwam tot 'n heftige ruzie tusschen de twee vrouwen, waarin Peer, toch al uit
z'n humeur, half-bevroren thuis gekomen, zich mengde met krakende vloeken. Hij
rekende de schade voor met vuistslagen op tafel, becijferde dat de verloting nooit
zooveel op kon brengen, dat ze er 'n nieuwe ruit uit kregen, wenschte deswege z'n
vrouw met haar suikeren heiligen naar den bliksem. Tenslotte om de narigheid te
verzetten en de twist-stemming te ontloopen, ging hij naar het kroegje van Cisce de
Brester, waar hij dien ganschen avond plakken bleef, zwetsend en biertjes drinkend.
Intusschen - het was de eerste dagen al merkbaar - bleek er niet zooveel animo voor
de verloting te bestaan als andere jaren. 'n Ieder klaagde over de slechte tijden,
wanneer Saar op straat en in den winkel kennissen en klanten animeerde om 'n lootje
te nemen of tenminste naar haar Sinterklaas-tafel te komen kijken. Maar juist de
tegenspoed en de angst voor geldelijk verlies prikkelde haar tot koppig aanhouden.
Geleund over de toonbank kon ze lange gesprekken voeren over haar prachtstukken
van heiligen-beelden met iets devotelijk-glanzends in haar slimme oogjes, haalde ze
eindelijk uit de uitstalkast om ze op de toonbank te laten paradeeren. En terwijl de
klant overwoog, of hij 'n dubbeltje voor 'n lootje er aan zou wagen, praatte ze maar
door, de poppen met 'n liefkoozenden, bijna vereerenden blik bekijkend. En zoo wist
ze hem soms over te halen z'n hand te steken in de glazen vischkom, waarin de
opgerolde, in koperen ringetjes gestoken briefjes lagen, om 'n lootje te trekken; doch
vaker maakte 'n klant er zich van af met de als bij afspraak telkens weerkeerende
grap, dat-ie thuis heiligenbeelden zat had.
Al groefde zich dan wel even 'n pijnlijke trek in haar schraal gezicht, om den
smallen begeerigen mond, ze bleef allervrindelijkst, zei, dat-ie zich nog maar 'ns
bedenken moest. Ze bleef zelfs minzaam, schoon ze diepinnerlijk kookte van ergernis,
tegenover 'n paar boeren, die eerlijk met 'n dommen lach bekennen moesten, niet te
kunnen zien wat voor heiligen de poppen eigenlijk moesten verbeelden; ze toonde
slechts goedmoedige verbazing over zoo weinig snuggerheid.
Het ging dus met den verkoop der lootjes niet bizonder vlot en elken middag, als
Koosje uit school kwam en er naar vroeg, moest moeder bekennen, dat er nog maar
weinig, veel te weinig waren genomen.
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En grootmoeder, onveranderd met iets als grimmigen spot zei dan: ‘Ge zult er an
moete, Kooske, Zondag.... hà-hà toch....’
Het was het kind, of er 'n dagelijks zwaarderen last op haar schouders werd gelegd,
of zij de redding brengen moest. Sterk, meer dan wie ook van de huisgenooten, leefde
ze zich in de onderneming in.
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Op school, tegenover de nonnen en de kinderen, had ze er opgewonden verhalen
over, gaf opgetogen beschrijvingen, trachtte ze te verlekkeren. Doch dikwijls
ontstonden er giftige ruzietjes, wanneer de meisjes uit kinderlijken naijver of sarlust
haar lofredenen in twijfel trokken, haar hatelijk plaagden. Ze kon het niet dulden,
Koosje, dat men met hun verloting spotte; voor haar was ze van 'n belangrijkheid,
waarbij alles wat op het dorp gebeurde, in het niet verzonk.
Zoo kwam de Zondag.
De nacht had 'n dun laagje sneeuw over de straat gepoeierd en de vele voeten der
kerkgangers hadden het tot 'n verraderlijke gladheid geslepen. Toen grootmoeder uit
de hoogmis kwam, was ze leelijk onder uit gegleden en zou zeker gevallen zijn,
wanneer Peer haar niet juist bijtijds in z'n sterken arm had opgevangen. Maar de
schrik had ze te pakken; ze kwam er heelemaal ontdaan van thuis. Het leek 'n
waarschuwing om Koosje met den kostbaren, breekbaren last niet op straat te sturen.
Onder het eten werd het waagstuk ampel besproken. Moeder wilde in ieder geval
doorzetten. Ze had al haar hoop gevestigd op de gegoede burgers, die niet persoonlijk
in haar winkel kwamen, maar die, wanneer Koosje bij hen vragen kwam, allicht voor
de aardigheid een of meer lootjes zouden koopen van 't kind. Haar schraapzuchtige
angst om geld toe te leggen op de verloting deed haar alle waarschuwingen van de
grootmoeder in den wind slaan. Zij dorst 't Kooske best toe te vertrouwen, ze was
hendig genog. Pietje kos meegaan en ze mosten dan maar heel voorzichtig voeteeren,
de twee keinders, besliste ze.
Dus ging Koos met Pietje. Ze liep voorzichtig, het meisje, voetje voor voetje, het
theeblad stuttend op haar linkerzij onder den pijnlijkrekkenden arm, daar het handje
slechts met moeite het verwijderde gat in den blad-rand bereiken kon. Onder het
servet met de kreukelloos-versche, scherpe vouwen lagen ruggelings de rose suikeren
heiligen, maar ze wiebelden, of ze zich om wilden draaien bij elken stap, dien Koosje
minder behoedzaam deed en dat gaf haar dan iederen keer 'n schrikgevoel, alsof ze
er af gingen rollen.
Naast haar, de handen diep in de puilende zakken van z'n overjasje - door de
naaister gemaakt uit 'n aflegger van z'n vader - glibber-gleed Pietje. Hij bewaarde
de lootjes, de dunne rolletjes papier, waarop hij zelf, omdat hij zoo keurig-duidelijk
schrijven kon, de groote, wat beverige cijfers had geschreven. Hij scheen zich maar
weinig bewust van het gewicht van z'n zending, want hij kon niet nalaten af-en-toe
'n lange glijbaan te nemen tot angstige verontwaardiging van Koosje, die
doodsbenauwd was voor 'n botsing, dat gevaar dreigen zag, zelfs wanneer Pietje
eenige meters van haar af z'n aanloop nam.
Het was veel minder koud dan de vorige dagen maar er woei 'n lastig windje, dat
speelde met de afhangende slippen van het servet, soms er onderschoot, dat het bolde,
alsof door 'n wonder één der beelden zich op wilde richten. 'n Paar maal ook had het
weinig gescheeld, of het heele servet was er afgeblazen en met groote moeite was
Koosje den kwaadaardig-flapperenden doek baas geworden, want Pietje's hulp kwam
te laat en was toen nog onhandig en ruw.
Het meisje werd er kregelig en zenuwachtig onder, snibbigde al boozer met vinnig
gescheld en gedreig tegen het broertje. Doch aanstonds, zonder merkbaren overgang
werd haar stemmetje weer lief-vleierig, haar van opgewondenheid gloei-heet gezichtje
vrindelijk-deemoedig, wanneer ze haar lootjes te koop bood en den prijs vertoonde.
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Huis aan huis van de lange dorpsstraat, die doodsch verlaten lag in de rust van den
Zondag-middag, gingen de kinderen met telkens dezelfde vraag. Ook bij de enkele
Protestantsche burgers, die in het bijna geheel Roomsche dorp woonden.
Het was, vóór Koosje er op uit ging, even 'n punt van overweging geweest, of dat
wel kon, bij de Protestanten lootjes verkoopen. Moeder had toen zelf gevoeld, dat
haar keuze van verlotingsprijs - zij 't dan ook uit
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'n louter commercieel oogpunt - niet heelemaal gelukkig was geweest dit jaar. Want
zou er wel één niet-Roomsche 'n lootje nemen? En al deden ze dit wel, zouden de
heiligenbeelden niet bespot worden, wanneer ze door 't lot in zoo'n Protestantsch
huis raakten?
Het was de grootmoeder, die met 'n zwaar-bezorgd gezicht de vraag opperde. Maar
Saar stelde er 'n andere mogelijkheid tegenover, die waarschijnlijker leek. Er bestond
ook 'n groote kans, dat ze den prijs niet zouden aannemen en de kinderen laten
houden.... verwachtte ze begeerig. Het was 'n gezichtspunt, waarbij alle mogelijke
bezwaren van godsdienstigen aard vervielen en moeder besliste dus kort en goed:
Koosje moest bij iedereen gaan; 't ergste, wat haar overkomen kon, was immers maar,
dat ze nee zeien.
De redeneering van moeder had bij 't kind zeer stellige verwachtingen gewekt en
zoo, met durvende vrijmoedigheid, belde ze ook bij de Protestantsche notabelen aan.
En ze had overal succes, omdat men 't kind niet wilde afwijzen. Totdat zij kwam
voor dominé's huis. Toen aarzelde Koosje toch, moest met Pietje 'n oogenblik overleg
plegen.... Den dominee, voor wien ze diep-in 'n schuw ontzag hadden, 'n
wantrouwigen angst bijna als voor 'n vijand, al werd hij nog zoozeer als vriendelijk,
ruim-denkend man geprezen, den dominé durfde ze toch niet met haar heiligen lastig
vallen. Besluiteloos stond ze te dralen voor de stoep van de pastorie, toen de deur
geopend werd en toevallig dominé, hoog-gehoed en wit gedast naar buiten trad. Z'n
plots, onverwachts verschijnen brak haar aarzeling; ze voelde zich als naar hem
toegetrokken door z'n lichtelijk verbaasden vraagblik.
‘M'nheer dominé, zoudt u misschien ook as-t-u blieft 'n lotje wille koope?’ vroeg
ze schuwig-bedeesd.
‘'n Lotje koopen, Koosje?’ wedervroeg hij overvallen.
‘As-t-u blieft m'nheer dominé’.
‘En wat kost zoo'n lotje, wel?’
Z'n vriendelijke stem gaf haar moed.
‘'n Dubbeltje, m'nheer dominé, tien cent’, antwoordde ze flinker.
‘En wat kan ik er voor trekken?’ glimlachte hij.
Toen, zonder hem aan te durven zien, lichtte ze den doek 'n weinig op; ze hoorde
z'n schraperige, afkeurende kuch maar daarop tusschen de leden-spleet van haar
rappe gluuroogjes, die ze als deemoedig en devotelijk gericht hield op het blad, zag
ze langzaam z'n hand onder z'n jas verdwijnen naar den achterzak van z'n broek en
schielijk, in het plotse verdwijnen van haar spanning, ging toen haar hoofdje weer
omhoog met 'n gretig gekijk naar de te voorschijn gekomen portemonnaie.
‘Hier, Kooske’, zei de dominé, terwijl z'n dikke vingers 'n dubbeltje tusschen ander
geld uitpeuterde, ‘dat is voor jou en 't lotje mag je houen, hoor kinderen’.
Hij zette z'n gezicht weer in de gewone, minzaam-ernstige plooi, kuchtte nog 'ns
en stapte met voorname bedaardheid de straat op.
Overbluft, niet aanstonds begrijpend keken de kinderen elkaar aan. Maar terwijl
de jongen, sullig, niet verder doordacht, was er in Koosje 'n listig wikken en wegen,
of ze het dubbeltje met Pietje zou deelen, en haar part in haar spaarpot zou doen of
dat ze het lootje zouden nemen.... De stuiver was 'n zeker bezit, maar op het lootje
kon 'n niet vallen. Echter, de zucht om iets te wagen, werd plots 'n onbedwingbaar
verlangen door de gedachte, dat zij.... zij immers zoo goed als ieder ander, nu 'n kans
kreeg om den prachtigen prijs te winnen. Ze aarzelde niet meer.
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‘Geef de lotjes es’, commandeerde ze Pietje en gedwee opende het jongske z'n
knuistjes, waarin hij de zes of zeven lootjes, die over waren, hield geklemd. Zoekend,
'n tijdlang, ging toen haar vrije hand tusschen de papieren rolletjes, als kostte het
moeite 'n keus te doen tusschen die uiterlijk allemaal eendere dingskes. Doch, toen
ze er eindelijk een uitgenomen had, stopte ze het bliksem-
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snel, schuwig, als geroofd in haar rokzak.
‘Da's veur ons, Pietje, da's ons lotje’.
‘Is datte veur ons?’ vroeg hij niet goed begrijpend.
‘Jao.... en as we de prijs trekke....’
En gedurende den langen weg naar huis praatten de kinderen er over wat ze wel
doen zouden, wanneer ze de suikeren heiligen zouden winnen, praatten er over, alsof
zij ze reeds gewonnen hadden.
Hoe slecht de heele verloting zich aanvankelijk ook had laten aanzien, geleidelijk
waren toch alle lootjes geplaatst - Koosje, op haar vermoeienden Zondagschen tocht
had er het grootsche gedeelte van aan den man gebracht - en op den avond van de
trekking, 'n paar uur te voren, kwamen er zelfs nog liefhebbers om er te koopen.
Gradus, de postbode, was de eerste, die achter het net vischte.
‘Ge komt juust te laot, Gradus, ik zij ze allemaal kwijt’, zei Saar Bron-olie, met
'n beetje meelijdend gezicht, maar zoo triomfantelijk-schetterend, dat grootmoeder
het hooren kon in de keuken.
‘Zoo’, zei Gradus teleurgesteld, ‘dat spijt me.... 't was voor de kleine manne’. En
hij bleef dralen voor de toonbank bij 't leege vischglas, alsof de mogelijkheid bestond,
dat er in die glazen kom toch nog 'n lootje aanwezig was. Maar de snel-berekenende
schraapzucht van Saar had haar op-eens doen denken aan 't lotje van de kinderen.
‘Dat is te zegge....’ haastigde ze ‘misschien heeft onze Koos....’
En was al achter de glazen deur geglipt de keuken in, waar 't gezin aan het
avondeten zat, den postbode in den winkel alleen latend, lichtelijk verbaasd over
haar plotseling en niet aanstonds begrepen verdwijnen.
‘Koos’, gejacht, heesch fluister-vroeg ze, ‘ouw lotje?’
‘Ons lotje, moeder?’ Met wijd-open schrik-oogen vol bang vermoeden, keek 't
kind haar aan.
‘Jao-jao, ouw lotje, gauw, kom vort.... Ge krijgt van moeder wat aars.... 'ne groote
taai-taai pop.... gij en Pietje’.
Haar grijp-hand reikte over tafel naar het kind, de vingers gespreid, die, na 'n wijl,
van ongeduld krampachtig trokken. Want Koosje bewoog zich niet; bedreigd zich
voelend, had ze op-eens haar angst laten varen voor koppige beradenheid.
‘Nee-e.... ik geef 't niet.... 't is van ons, we hebben 'et van dominé gekrege....’
‘Gullie trekt toch niks, ben-de-gek.... en de taai-taai-pop hedde zeker’, trachtte
moeder nog te overreden; maar toen ze het strakke, onverzettelijke gezicht van Koosje
zag, werd ze kwaadaardig.
‘Heurde ge niet....? ala.... wa's dat nou.... Kooske, ouw lotje’, herhaalde ze nog 'ns
op toon van barsch gezag.
Maar nu mengde vader zich in het geval.
‘Neeë, ouw lotje nièt’, barstte hij los met 'n vollen mond en 'n slag op tafel....
‘gullie houdt ouw lotje, dà vertel ik oe....’ En zich tot z'n vrouw keerend met 'n
woedend gezicht: ‘Wat lul-de toch wijf? Motte gij de keinders, dat lotje afneme om
die miseraobele paor cente, schaam-d-ou toch..’
En toen hij zweeg, begonnen z'n kaken geweldig te bewegen, driftig het brood
verkouwend, dat hij gedurende dien uitval als 'n geweldigen pruim achter z'n
linkerwang had geborgen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Met iets als beschaamdheid inderdaad droop z'n vrouw af naar den winkel. Want
hoewel ze in 't dorp den naam had van ‘heure minsch’ de baas te zijn, het kwam toch
nog al 'ns voor, dat Peer z'n wil deed gelden en desnoods hardhandig doordreef. Er
kwamen, wanneer hij in 'n stemming van koppige onverzettelijkheid verkeerde,
zekere eigenaardigheden in z'n manier van spreken, z'n houding voor den dag, waarin
Saar zich niet meer vergiste, sinds ze z'n wilde woede-uitbarstingen had leeren kennen,
zoodat ze tegenwoordig de verstandigste partij koos door dan te zwijgen en hem uit
den weg te gaan.
Maar al had vader nu dezen aanslag op
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haar lotje afgeweerd, de angst voor 'n mogelijke herhaling bleef Koosje kwellen,
totdat ze eindelijk met Pietje naar het cafétje van Cisce stapte, waar de trekking
publiek zou plaats hebben. Echter, geen oogenblik had ze spijt gehad van haar besluit
om het onzekere voor het zekere te nemen. In haar kinderlijk denken wàs zelfs geen
onzekerheid meer, ze had er immers 'n voorgevoel van, dat op haar lootje de prijs
zou vallen....
Het was er vol in de ruime, maar laagzolderige gelagkamer, 'n roezige volte van
mannen en vrouwen, van opgeschoten jongens en meiden en kinderen,
belanghebbenden en belangstellenden, met nieuwsgierige bloedverwanten en
kennissen, uit op 'n pretje, 'n jolig begin van den Sinterklaas-avond.
Op de schenkbank vóór het bontvervige, krullerige buffet waren de heiligen-beelden
tentoongesteld, troonden er in hunne vochtglimmige, als afgelikte vormen-vaagheid
en suikeren doorschijnendheid op twee aaneengeschoven sigarenkistjes, waarover
het gebruikelijke servet was gespreid, stonden er als in slachtofferlijke berusting
tusschen de leege en gevulde bierglazen en glaasjes-voorsterken-drank, die in stage
wisseling schoven over het zinken vlak der toonbank.
De zaken marcheerden goed voor Cisce, want in de spilzieke feeststemming wilde
men het groote oogenblik der trekking niet afwachten, zittend op 'n droogje. Toch
was er niet bepaald 'n jolige vroolijkheid nog; er was veel-eer 'n merkbare spanning
van wachten. Toen, om den tijd te korten en er wat prettige levendigheid in te brengen,
draaide Cisce z'n grammofoon op, die achter in het buffet stond en hij kreeg den
snaakschen inval om ze op te stellen, verborgen achter de heiligen-beelden.
En het was op 'n oogenblik, dat het ongeduld zich in rumoerig, als twisterig door
elkaar gepraat uiten wou, dat op-eens 'n vreemde, schorrige stem uit het buffet kwam
verzoeken: ‘Dames en Heeren.... ik heb de eer u stilte te....’
In het gelach ging het begin van de aanspraak van 'n marktventer verloren maar
Drieske van der Meulen, die al tamelijk boven z'n bier tegen het buffet stond geleund,
brulde hard boven allen uit: De-dju was dat 'ne goei?! Hij had zoo waar gedacht, dat
ons-lieve-Vrouwke 'n woordje ging zeggen....
In eindelooze herhaling, met geestigheden van eigen vinding aangedikt, deed men
de grap de ronde gaan en de aandacht was opnieuw op de beelden gericht. Er waren
er, die ze nog 'ns gingen bekijken, die ze oplichtten om te zien of ze hol of massief
waren, die, ze wegend op de hand, het gewicht taxeerden, er over disputeerden, wie
Jozef en wie Maria moest voorstellen.
Eindelijk, 'n kwartier over den bepaalden tijd, verscheen Peer Bron-olie met z'n
vrouw en Koosje en Pietje.
'n Klein gejuich steeg op, men stampte met de voeten en klapte in de handen als
gold het 't binnentreden van 'n paar aanzienlijke persoonlijkheden met gevolg. Koosje
droeg de groene trommel, waarin anders de stroop-kussentjes werden bewaard in
den winkel, doch die nu de duplicaatlootjes bevatte. En ook op dien blikken trommel
werden aanstonds aardigheden verkocht. Men wou gelooven, dat Koosje er mee rond
zou gaan om alle aanwezigen 'n babbelaar te presenteeren. 't Was ook 'n prachtige
gelegenheid om hatelijkheden in te lasschen aan het adres van Saar, op haar
overbekende schraapzucht. Maar ze deed, of ze die niet hoorde en of ze, hoorende,
niet begreep. Haar scherp gezicht stond strak-ernstig en het vrindelijkheidslachje,
dat ze af-en-toe wel om haar mond moest laten vleugen, verdween toch weer heel
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gauw voor de uitdrukking van overgroote gewichtigheid. Peer echter, alweer goed
gemutst, deed naar alle kanten joviaal met groeten en grapjes, liep terstond door naar
't buffet om 'n cognactje te drinken op den goeden afloop alvast. Hij plantte er zich
op z'n groote, breede voeten, alsof de heele zaak hem nu verder niets aan-
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ging, 'n nieuwsgierige toeschouwer gelijk. Doch z'n vrouw was onmiddellijk in actie
getreden. Ze stond achter het billard, waarop ze de trommel had neergezet; ze rekte
haar smalle lichaam uit en keek in 't rond als 'n redenaar, op 't punt de vergadering
toe te spreken.
En geleidelijk kwam er stilte, al kostte het moeite Drieske, die 'n lastigen dronk
had, tot zwijgen te brengen. Cisce, van achter z'n buffet, hield 'm echter in de gaten
voor het geval hij ruzie wilde gaan zoeken.
Saar Bron-olie verhief eindelijk haar stem, die dun en schril uitschoot in de
oogenblikkelijke spanningsvolle stilte. Ze zouen nu dan overgaan tot de trekking. Er
waren in de trommel evenveel lootjes, als er verkocht waren, met dezelfde cijfers
natuurlijk. Of iemand ze soms wou komen controleeren?
‘Ha nou.... en goed ook’, bralde Drieske terstond en stapte onvast naar voren. Maar
er kwam verzet. 't Meerendeel vertrouwde wel, dat 't eerlijk spel was, wilde de
spanning niet noodeloos rekken. Het duurde echter toch weer 'n poosje vóór er
overeenstemming was verkregen. Saar zelf en ook Peer drong aan op 't nazien van
de briefjes, dan kon nooit iemand aanmerkingen maken achteraf. Nochtans de
stemmen die ‘à la opschiete as-t-oe blieft’, riepen werden al talrijker, overstemden
elke andere bewering ten slotte. Het was wel duidelijk dus, de vergadering hechtte
over het algemeen niet aan formaliteiten, wilde zoo spoedig mogelijk weten.
Als de andere jaren zou de moeder van Cisce - stok-doove tachtig-jarige maar nog
kras en pienter - het lot trekken en er ontstond alweer 'n hoera'tje, er werden fideele
klapjes gegeven op haar krom-gesloofden rug en beenige schouders, toen ze uit de
keuken in de gelagkamer kwam. Maar ze lachte niet mee, haar perkamentig-geele
huid bleef in de ontevreden, strakke plooien, die het harde leven er in had gestreken;
ze deed veel-eer of ze het 'n corvée vond, waarvan ze zich maar zoo gauw mogelijk
wou afmaken en ze keek met 'n zekere verbaasde minachting naar dien opgewonden
gebarenden troep om zich heen, waarvan het lawaai als 'n dof gerucht, komende van
heel ver, in haar ooren zoemde.
Toen ze echter bij het billard stond, de gesloten trommel op aanwijzing van Saar
'ns flink schudde, zoodat de papiertjes wel door elkaar moesten glijden en er geen
sprake kon zijn van oneerlijkheid om zoo te zeggen en ze eindelijk haar knokige
hand stak tusschen den smallen kier, dien de 'n weinig opgelichte deksel opende,
toen geleidelijk volgroeide de spanningstilte tot ademloos zwijgen. De meesten
hadden hun lootjes voor den dag gehaald, bekeken in dit allerlaatste moment nog het
cijfer, alsof ze het konden belezen of prevelden het onhoorbaar met 'n nauwelijks
merkbaar bewegen der lippen, alsof ze bezig waren het getal uit hun hoofd te leeren.
Koosje en Pietje, tegen elkander aangedrukt, zaten samen op één stoel 'n beetje
achteraf. Ze zagen slechts de ruggen der anderen, die, op-eengedrongen bij het billard,
'n nauwen kring vormden rondom de oude moeder van Cisce, hun eigen moeder en
de kussentjes-trommel; maar met 'n kleine wending van het hoofd konden zij wel de
suikeren heiligen zien, die nu als door 'n ieder vergeten stonden op den witten troon,
glimmend onder de groote petroleum lamp boven hun hoofden, alsof ze in de zwoele
warmte van het licht langzaam begonnen te smelten.
Maar ze verlangde ook niets te zien, Koosje. Haar bewegingloos wachten was op
moeders stem, die het nummer af zou roepen, dat de oude vrouw zou opdiepen uit
den verrassing brengenden inhoud van de trommel.
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Het kind verroerde zich niet, sprak niet en 't lawaai om haar heen was haar 'n
gruwelijke, kwellende ergernis. Ze had als in plechtige stilte het groote beslissende
moment willen verbeiden en ze begreep niet van die andere menschen, hoe ze aldoor
ongepaste grapjes konden maken, drinken en rooken alsof er niets bizonders aan de
hand was. Als men haar al 'n enkelen keer aansprak, had ze korte, kribbige antwoorden
gegeven
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en 't allerliefst had ze met haar snibbigste stemmetje alle spreken verboden.
De klamme handen gevouwen in haar smallen schoot, het schrale kinderlijfje ineen
gedoken, met 'n snel-jagend hartje, zat ze te wachten op het einde, steelswijs blikkend
naar den prijs, waarvan ze zich op-eens niet meer zoo zeker voelde bij al die
menschen, die de zelfde begeerte hadden als zij en in wie ze nu als zoovele belagers
zag, - niet meer zoo zeker, als de dagen te voren, toen de suikeren heiligen nog
stonden in de uitstalkast van hun winkeltje en thans besefte ze eigenlijk pas, dat elk
lootje, dat verkocht was, dat zij zèlf met zooveel moeite had verkocht, haar kans om
den prijs te trekken had verkleind. En zoo zat ze zich nu voor te bereiden op 'n zekere
teleurstelling. Toen op-eens de stilte viel.... 'n lange stilte, waarin Koosje het doffe
bonzen van haar hart hoorde. En even later schoot scherp moeders stem uit:
‘Drie-en-twintig.... wie heeft er drie-en-twintig?’ Zoemend werd het getal herhaald,
gaande van mond tot mond.... Maar Koosje was reeds van haar stoel gegleden, stortte
zich juichend op de suikeren heiligen en ze bemerkte niets van de spijtige verrassing,
die tegelijkertijd ontstond, aangroeide tot vijandig gemor.
Want: ‘Koosje van Saar zelf het de prijs!’ werd er geroepen in steeds
onvriendelijker intonatie en schamper lachen sloeg boven het gerucht uit.
Toen ontstellend, ruzie-dreigend de dronken lal-stem van Drieske van der Meulen:
‘Hè 'k 't oe niet g'zegd g'had, jonges, dà we verneuried wieren.... dà ze eiges de prais
wel zoue wete te trekke.... hà-hà 't is 'ne goei, verdemme nou’.
En Saar Bron-olie daartegen in met haar keffende stem: dat 't gelogen was, dat ze
de briefjes hadden mogen nakijken, dat ze met geen mogelijkheid oneerlijk hadden
kunnen zijn, dat Kooske het lotje had gekregen van m'nheer dominé....! Doch haar
betoog ging verloren in 'n vijandelijk gebrul. De verkropte haat van heel de gebuurt
tegen Saars schraapzucht, de wan-gunst van haar welvaart laaide er plots in op. Er
was 'n duidelijke opzet in om niet naar overreding te willen luisteren, 'n
hartstochtelijke lust om te sarren en te dreigen, de bazige Saar in 't nauw te drijven.
En inderdaad, het vinnige wijfje kwam onder den indruk; haar snel berekenend
overleg voorzag vooral in dit vijandig gedoe 'n bedreiging van haar nering.
Hulp-zoekend keek ze om naar Peer, die 't met Drieske aan den stok had gekregen,
hem uitschold voor allerlei leelijks.
Koosje echter, doodsbleek, trillend over haar leden maar innerlijk vast-beraden,
stond bij haar heiligenbeelden als om ze te beschermen tegen den opdringenden
vijandelijken troep. Ze wachtte, zonder eigenlijk precies te weten waarop. Toen riep
iemand: ‘Overlote’ en heel het koor brulde 't mee als 'n bevel, waartegen geen verzet
geduld zou worden: ‘overlote....!’ 'n Oogenblik aarzelde Saar Bron-olie, begreep
echter, dat ze toe moest geven voor haar goeien naam, de clandisie van haar winkel,
dat alle suikeren heiligen deze ruzie niet waard waren.
En ze stemde toe: er zou over geloot worden en nu onder strenge contrôle.
Maar op-eens, 'n scherpe kreet van Koosje overstemde het gemompel van
goedkeuring. Bliksemsnel hadden haar kleine, rappe handen de poppen aangegrepen,
in haar schortje gewikkeld en haar sluwe oogjes zochten 'n uitweg. Als 'n kat zoo
lenig en vlug glipte ze langs 't buffet, langs dronken Drieske. Ze zag z'n donkeren
arm zich naar haar uitstrekken, maar behendig dook ze, ze voelde 'n fellen duw in
haar rug, struikelde, botste tegen iets aan, hoorde 'n doffe knakking in haar
krampachtig tot 'n buidel gehouden voorschoot, maar ze had de achterdeur bereikt,
vluchtte nu in de sterren-doortintelden nacht met haar verbrijzelde suikeren heiligen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

En achter haar in de overvolle gelagkamer relde opnieuw de twist....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Stijn Streuvels, In Oorlogstijd, Augustus, September, October en
November 1914, Amsterdam, L.J. Veen.
René de Clercq, Harmen Riels, Amsterdam, S.L. van Looy, 1913.
Voor wie het nog niet vanzelf begrijpen mocht, als hij deze boekjes verschijnen ziet,
nu reeds, heeft Streuvels het in zijn Inleiding duidelijk gezegd: als een litterair
kunstwerk, over den oorlog, zijn zij niet bedoeld. ‘Het is mijn bedoeling niet, en ik
denk er voorloopig niet aan, een boek over den oorlog te schrijven - ik wil vooreerst
de mannen maar aan de beurt laten, die er meer van weten dan ik zelf. Hetgeen hier
volgt is het eenvoudig relaas van 't geen ik dag na dag, levendeversch heb
opgeschreven, al naarmate het gebeurde in mijn onmiddellijke omgeving. De tijden
waren zoo rijk aan ondervindingen van allen aard, dat ik het wel de moeite waard
achtte de dingen bij te houden voor me zelf eerst en ook voor mijne medemenschen.
De loop van het gewone leven met zijn ijdele, ingewikkelde vormen, werd ineens
stop gezet en we stonden alleen voor de elementaire innerlijkheid: leven of niet leven!
Hoe dat gevoel zich uitte bij de menschen in mijn omgeving en bij mij zelf ook,
wilde ik in eenvoudigen vorm uitbeelden en weergeven, gelijk het zich voordeed’.
Ziedaar!... Wat er evenwel niet bij staat, maar er, voor iemand die gewoon is een
weinig door te denken, onmiddellijk uit volgt, het is dat Streuvels terstond na het
uitbreken van den oorlog besloten heeft, in zijn land, op zijn dorp te blijven, te trachten
zooveel mogelijk van het groote gebeurende te zien, te hooren, te ondervinden, om
het vervolgens te beschrijven. En dit zeker wel in de eerste plaats omdat hij zich dat
vak nu eenmaal gekozen had, en met hartstocht gekozen: het schrijven. Dit is wat
hij kán, dit is dus wat hij móet. Een propagandistisch redenaar steekt er in Streuvels
niet, een journalist misschien nog minder. Hij is een verhalen-schrijver, een epicus.
Van dat feit had hij zich al veel vroeger, ééns en voor ál, rekenschap gegeven, en in
de onheilszwangere dagen van begin Augustus 1914, toen de ‘Groote Beroering’
komende was, en zoovelen verbijsterd werden, bleef hij koel van hoofd en kalm van
hart en vergat het niet, dat hij een epicus was, een die het meestal van zijn verbeelding
hebben moest, maar thans kroniekschrijver zou kunnen worden. En toch, dit alléén
was het niet. Deze individualist, die van zijn vaderland houdt, maar nog meer van
de moeder-aarde, van de Belgen, maar nog meer van de menschen, en die daarom,
omdat hij, Belg zijnde, niet ophield mensch en dichter te zijn en al zijn medemenschen
met zijn hooge en dichterlijke liefde te omvatten, thans door vele zijner
nationalistischer denkende landgenooten wordt gescholden en gehoond - en beroepen
zich toch niet deze landgenooten op hun heerlijk gemeenschapsgevoel? - deze
individualist, zeg ik, voelde zich ‘solidair’ met zijn dorpsgenooten, die niet, als hij,
gemakkelijk konden vluchten; hij wilde blijven, óók omdat zij allen bleven. Hij heeft
het nergens voorop gesteld in deze boekjes. Alle zelfophemelarij, evenals wel elke
andere soort van bluf of geschetter, is hem volkomen vreemd. Maar als verscholen
tusschen andere mededeelingen, als zoo maar eens terloops opgemerkt, lezen wij het
op blz. 71 van het October-boekje. Hij zegt daar dat het hem zooveel moeite kosten
zou, voorgoed te moeten scheiden van al de dingen, die zijn dagelijksch leven
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omringen, zijn boeken en schilderijen, zijn ‘papiertjes, documenten en herinneringen’.
Maar dan volgt: ‘En is er ook nog iets anders: i k v o e l h e t a l s e e n
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plicht: dat iedereen zijn deel onder ga van de ramp, die de
a l g e m e e n h e i d t r e f t (ik spatieer, H.R.) en ik zou het me als een lafheid
aanrekenen om hier op dit tijdstip mijn dagboek te eindigen en aan den lijve niet
meer te ondervinden 't geen mijn buren en landgenooten door de noodzakelijkheid
gedwongen, onderstaan’.
Zie, dit is een sociaal gevoel dat aan velen schijnt te ontgaan. En, zonder de
bedoeling te hebben, ook maar iets misprijzends te zeggen van de vele Belgische
mannen die hun vaderland in de dagen van het gevaar zijn ontvlucht, uit de pen moet
het mij toch dat zij, die thans minachtend smalen op Streuvels, of zich hoog
verontwaardigd houden over zijn gedrag, omdat hij vriendelijk is geweest tegen
eenige vriendelijke Duitschers en zijn meening over het wanbeleid sommiger
Belgische overheden onbewimpeld heeft geuit, dat deze meerendeels volkomen veilig
in Nederland opgeborgen helden, zich wel eens wat dieper mochten indenken, wat
dat eigenlijk beduidt: geen gevaren te ontvluchten als men dat zoo gemakkelijk zou
kunnen doen, maar te blijven met hen die blijven moeten, zeggende eenvoudig: als
zoo-een lijk ik was gaan loopen, dan ware de schrik er in gekomen en nog méér
rampen zouden ontstaan zijn.
Ik citeerde boven uit de eerste bladzij, de Inleiding van Streuvels' dagboek. Op
dezelfde pagina kan men een woord vinden dat eigenlijk al volledig uitdrukt hoe
Streuvels denkt over den oorlog. Hij spreekt daar n.l. van ‘die moorderij op groote
schaal’. Ziedaar een kijk op de zaak, die zeker niet de instemming geniet van alle
militairisten, nationalisten, en van Professor Steinmetz! Natuurlijk heeft ook Streuvels
wel sterk en diep gevoeld, en met de innigste verontwaardiging, de mate van onrecht
zijn vaderland aangedaan - stond het ook al weer niet zoo duidelijk in zijn dagboek,
ik zou zeggen: men kan het er overal uit proeven! - toch, zeker nog intenser en
pijnlijker ondergaat hij de gedachte aan een ander, een gróóter onrecht: dat aan álle
mannen die worden uitgezonden, door álle krijgvoerende staten, om elkander te
vermoorden en door elkander vermoord te worden, aan hen, hun vrouwen, hun
kinderen, hun werk, aan elke gemeenschap, waarvan zij deel uitmaken. Streuvels
verfoeit hartgrondig alle oorlog en heeft geen verontschuldiging voor welken Staat
ook, die er een aanvangt - maar haat, haat tegen individuen, is hem vreemd. Dacht
gij soms dat hij de militairistische en andere eigenschappen, waarom de Duitschers,
in het algemeen genomen, berucht zijn, niet kende? Maar lees dan toch dit dagboek
en gij zult er persoonsbeschrijvingen in aantreffen, die u anders inlichten. 't Is waar,
gij zult hem dan ook menige kwade noot over zijn eigen landgenooten hooren kraken.
Het schijnt soms wel, of zij den onvermurwbaar-eerlijken schrijver niet bepaald veel
sympathieker zijn. Over Franschen, Engelschen, Russen laat hij zich weinig uit....
Maar wat doet dit alles er toe? Kende men Streuvels niet? Wist men niet, dat hij
nooit gewoon is geweest zijn medemenschen te idealiseeren, maar hen altijd heeft
gegeven zooals hij ze zag: vol kleinheden, vol gebreken, maar menschen ten slotte,
menschen als hijzelf, en die hij liefhad. Het is niet waar, dat z.g. idealistische
schrijvers meer van de menschen houden dan z.g. realistische; integendeel, deze
laatste, die hun ‘werkelijkheid’ aandurven, zonder angst hun liefde te verliezen,
bewijzen daardoor dat hun liefde sterker is. Een schrijver als Streuvels, hoezeer hij
zich zijn eigen waarde, zijn eigen grootheid misschien, bewust moge zijn, voelt en
weet tevens dat niets menschelijks hem vreemd is, en dat is het wat hem zoo toegevend
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maakt voor alle menschelijke domheden, dwaasheden, misdadigheden. Een ernstig
woord kan hij er voor hebben, nimmer een hard, nimmer een wreed, nimmer een
verwaand of farizeesch woord. En veelal beschrijft hij de menschen in hun dwaasheid
(die immers altijd grooter is dan hun slechtheid) in den toon van
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den humor of der lichte ironie. Streuvels' humor is nog niet dikwijls goed verstaan.
Nog onlangs las ik ergens, dat hij de ‘vis comica’ geheel zou missen. Wát een lezers
zijn er toch! 't Is waar, Streuvels' humor is altijd zacht en onuitbundig van aard, zijn
ironie soms nauwelijks merkbaar. Het is of men iemand bijwoont die iets vertelt met
strak gelaat, waarover slechts nu en dan een lichte ‘monkeling’ gaat. Het is met zoo'n
monkeling, half verborgen achter een pijptrekje, dat Streuvels meestal spreekt over
zijn vrienden, ook over de hem naast aan 't hart liggende, zijn dorps- en landgenooten.
Demonstratief in zijn lof of hartelijkheid is deze Zuid-Nederlander bijna nimmer.
Zou hij wel ooit, gelijk de Franschen en Duitschers doen, een anderen man hebben
gezoend? Toch brandt het daar binnen in hem, toch ken ik weinig zoo warme harten,
zoo waarlijk menschlievend, zoo trouw en zoo groot. En ik waarachtig niet alleen,
maar gij allen, lezers, als gij het oeuvre van dezen verrukkelijken prozaïst ooit
aandachtig hebt genoten, hebt dat hart leeren kennen. Maar weinig is er, dat ik zóó
bedroevend vind, zelfs in dézen tijd, dan dat iemand ter wereld een stuk leven, een
stuk levenswérk vooral, achter zich hebben kan als Stijn Streuvels - een oeuvre
waaruit de goedheid, de adeldom u tegenstraalt! - en dan zoo infaam beschuldigd en
vooral verdacht-gemaakt kan worden. Heulend met den vijand van zijn volk, dien
streelend en likkend, om zelf in een goed blaadje te komen en achterna den grooten
man te kunnen spelen - zoo heeft men Streuvels durven afschilderen. Er is er zelfs
een die van ‘schelm’ heeft kunnen spreken - het rijmde zoo mooi op ‘helm’!
Daarentegen schreef Frans Coenen in den Nieuwe Amsterdammer van 3 April j.l.
dit juiste en schoonbewogen woord:
‘Die hooge eenvoud en rust zonder pose, die zachte bewogenheid zonder
verbittering zijn het, die men hier benijdt en bewondert en die ons troosten voor zoo
veel dat ons begaf of een waan bleek. Eindelijk, een m e n s c h , die met menschelijken
maatstaf alleen de dingen meet, die niet haat, niet hitst, niet jouwt, niet verdraait,
niet verdacht maakt, niet moreel en niet eigenwijs doet. Tegen zoovelen, die
ganschelijk in gedachten en gevoel hun stuur verloren in alle landen, staat hier
eindelijk een mensch, die niets verloochent, die alle menschelijkheid erkent en toch
zichzelf blijft, zonder ophef en eigendunk’.
Altijd en overal stelt Streuvels zich rustig open voor zijn indrukken en deelt die
onvervalscht mee. Zoo reeds de eerste maal, dat hij met Duitsche militairen in
aanraking komt. Een troepje van 12 Uhlanen trekt door zijn dorp. En de dorpelingen,
aanvankelijk verschrikt en angstig wegschuilend, komen weldra te voorschijn - ziende
hoe weinig het er maar zijn en hoe vriendelijk; zij praten met de vreemdelingen; de
herbergiers reiken hun ‘een pinte bier’. Daarop rijden de uhlanen voort.... En nu volgt
een der mooiste bladzijden uit dit uitteraard vlug geschreven dagboek - dat er
desondanks zoo vele mooie heeft. ‘De achtermiddag gaat kalm voorbij en wij worden
niets meer gewaar. De inwoners die zich bij den inval der Duitschers, aan huiszoeking,
roof, moord en brand verwacht hadden, staan nu onthutst en vragen zich af: is 't maar
dàt! Het schijnt dat sommigen het betreuren, dat de namiddag zoo banaal verloopt,
alsof er niets gebeurd ware. In den avond wandel ik alleen langs den steenweg en
ontmoet een Uhlaan die van Kortrijk terugkeert. Hij groet en als ik zijn groet
beantwoord heb, houdt hij zijn paard stil en begint ineens op vertrouwelijken toon
te spreken. “Kameraden all tot!” zegt hij. Ik zie dat hij aangedaan is en weent. Het
is aan den val van zijn paard te wijten, dat hij zelf ontsnapt is. Het dier is inderdaad

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

besmeurd en de jongen ziet er zelf onttakeld uit; hij heeft zijne lans en helm verloren
en moet zijne mannen vervoegen te.... Geeraardsbergen! Hij en zijn paard zijn om 't
even afgemat en nu moet hij door den
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nacht, over eene vreemde streek, uren ver, den weg zoeken. Ik durf hem het voorstel
niet doen hier te blijven vernachten, maar stel hem gerust met te zeggen: dat hem
nergens eenig kwaad zal geschieden. Hij vertrekt op zijn hinkend peerd en herhaalt
nog in vertwijfeling: Kameraden all tot! Hij is een heel tengere jongen, ten hoogste
19 jaar oud!’
Ik weet niet, of Streuvels' vijanden hem deze bladzijde ook al ten kwade duiden,
wel weet ik dat zij woedend zijn omdat hij later vertelt van een inkwartiering, waar
tegen hij ‘met weerzin’ opgezien had, maar die hem erg meegevallen is, daar de
Duitsche officieren zich in zijn huis hoogst correct, beleefd en vriendelijk gedroegen.
Vooral dat bij het scheiden deze officieren en Streuvels elkander het beste hebben
toegewenscht, schijnt ergernis gegeven te hebben. Die Duitschers toch vertrokken
om te gaan schieten op Streuvels' landgenooten. Dit laatste valt niet te ontkennen maar zou het nu in 't geheel niet in de breinen der verwoed vaderlandslievende heeren
opgekomen zijn, dat ook duitsche soldaten hun baantje niet bepaald voor 't kiezen
hebben? Dat zij schieten móeten, doen wat hun gecommandeerd wordt, op straffe
zelf den kogel te krijgen, wegens insubordinatie? Zeker, deze duitsche inval in België
is een gruwelijk onrecht, zeker, de Duitschers zijn sinds 1870 militairistisch opgevoed
en bedorven, zeker, er zijn duitsche militairen die in België en Frankrijk ongehoorde
afschuwelijkheden begaan hebben - en toch, hoe dom, hoe aartsdom en vervaarlijk
bekrompen is alle haat tegen een gansch volk wegens een oorlog, op commando van
staatshoofden ondernomen!
Streuvels vraagt (Sept. bl. 10): ‘En hoe zou de groote Keizer Frans Jozef er over
denken, die zoo vaak, door onze priesters hier, als voorbeeld voor alle Keizers werd
aangehaald, omdat hij met een brandenden fakkel in ootmoedige aanbidding de
processie van 't Heilig Sacrament volgde en in 't Eucharistisch Congres van Weenen
de voornaamste personaadje was? Nu spant hij zich aan een onrechtvaardige zaak
die heel Europa in 't vuur en rampen brengt! Gebeurt het misschien tegen zijn wil?
Maar dan had hij een prachtige gelegenheid om in 't aanschijn van heel de wereld
zijn plicht te handhaven en een klinkend ontslag te nemen. Hij kon dan ook best den
moordaanslag op zijn zoon gepleegd, beschouwen als eene beproeving van den
Allerhoogste! Zulke dingen echter gebeurden slechts in de middeleeuwen; nu is men
zijn eigen maker van recht of onrecht, eens dat men den titel van Keizer draagt’.
Het ligt natuurlijk voor de hand te zeggen, dat Streuvels voorzichtiger en wijzer zou
gedaan hebben, dit dagboek niet uit te geven voor ná den oorlog. Het zal ook wel
zoo zijn. Een diplomaat of handige tacticus kan zelfs een algemeene omkeering, als
zulk een oorlog geeft, van een man als Streuvels niet maken. Maar staat er niet
tegenover, dat van boekjes als deze, in al hun kalmte en eenvoud, hun milden humor
en hun grooten ernst, dieper en waardiger protest tegen de aanranding der hoogste
menschenrechten - die op leven en vrijheid - uitgaat, dan van welke gloeiende
redevoering ook? Is deze uitgaaf niet voor velen onzer, als voor Frans Coenen en
voor mij b.v. een troost, een verzoening? Het is niet gemakkelijk precies te definieeren
wat uit de lectuur van een geschrift als dit tot ons opstijgt, ons troost en verkwikt.
Het is ons als hoorden wij een diep-vertrouwde stem ons broederlijk toespreken,
terwijl een krachtige hand onze schouder omvat. ‘Zeker’, schijnt ons gezegd te
worden, ‘er is ontzaglijk veel verfoeilijks in de wereld en in de menschelijke
instellingen. De menschen zijn dom, klein en ijdel. Maar troost u, zij zijn altijd zoo
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geweest, en tot hoeveel goeds en schoons zijn zij toch ook in staat gebleken. Zij
zullen er weer toe geraken’.
Niet als een kunstwerk, ik herhaal het, zendt Streuvels dit zijn échte dagboek de
wereld in. Het mist natuurlijk alle een-
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heid, alle compositie, waardoor zoovele litteraire (zoogenaamde) dagboeken hebben
uitgemunt. De toon wisselt en is vaak niet die der bizonkenheid van oordeel. Een
écht dagboek gelijkt een echt mensch; het is er dan ook de trouwe spiegel van. Niet
als kunstwerk bedoeld, bezit dit werk toch diep-schoone bladzijden (ik denk o.a. aan
die voortgekomen zijn uit Streuvels' liefdevol denken aan soldaten in 't gevecht) en
herinnert dan dikwijls aan zoo menig geschrift uit oude tijden, toen over ‘kunst’ nog
niet zooveel geredekaveld werd, maar menig eenzaam man zijn gedachten aan papier
of perkament toevertrouwend, uit louter innerlijken drang daartoe bewogen,
schoonheid schiep zonder zich daarvan ook maar een oogenblik rekenschap te geven.
Dat een groot en welbewust kunstenaar zooveel onbevangenheid wist te bewaren,
dat hij dézen indruk wekte - het is met den grootsten eerbied op te merken en te
memoreeren.
H a r m e n R i e l s , de roman van René de Clercq, verscheen al in 1913. Ik bezit het
boek dan ook sinds lang en ben er al vroeger, en herhaaldelijk aan begonnen. Evenwel,
telkens bleef ik steken of vergát er aan door te gaan. Ik vond het zoo lang van stof,
zoo'n wijdloopig en gezwollen geredeneer; de lectuur deed mij aan als die van een
bloemrijke vlaamsche feestrede, misschien boeiend voor wie haar hoort uitspreken
met vurige intonatie en welsprekende gebaren - maar vervelend om te lezen. Doch
nu wilde ik dan toch eens tot een einde komen en is mij dat ook gelukt. En ik moet
zeggen, hier en daar valt het wel mee, zit er wel ‘en-train’ in. Het boek bevat....
misschien een twintigtal werkelijk geïnspireerde bladzijden.
Natuurlijk kende ik hem al, René de Clercq, en wel als den vriendelijken auteur
van tallooze versjes, rijmpjes, op zich zelf nu niet van zoo heel veel belang, maar
die, mits ‘getoonzet’ door een der joyeus gemoedelijke vlaamsche componisten, en
door een zoetgevooisden vlaamschen zanger voorgedragen, het toch wel deden. Ik
hield nu eenmaal nooit erg van dat soort, oer-nederlandsch-huiselijke en altijd min
of meer didactisch-eigenwijze poëterij, maar ik moest de bekwaamheid er van
erkennen. Ook heb ik in den laatsten, den oorlogs-tijd vooral, wel verzen van René
de Clercq gelezen, waarvan de toon mij trof en die mij waarlijk geïnspireerd leken.
Dat was het juist wat mij besluiten deed, zijn H a r m e n R i e l s toch eens door te
lezen. Het zou toch ook zeer goed mogelijk zijn - al komt het dan niet veel voor dat zich uit een gemakkelijk werkend dichter-voor-het-volk, wat ouder geworden,
een interessant verhaler ontpopte, de schrijver b.v. van een eenvoudig-goeden
volksroman. Daaronder versta ik een boek waarin de groote volksgevoelens volkshartstochten, volkswijsheid en volkssentiment - even onpersoonlijk b.v. als in
de Clercq's liedjes en de wijsjes zijner componisten, maar sterk aansprekend geuit
worden.
Zulk een volksroman is nu echter H a r m e n R i e l s allerminst. Het is er veel te
krullerig en te gemaniereerd, te opzettelijk-voorbeeldig, te opgepoetst netjes voor.
Ziehier een boek, dat wel zéér beslist als een kunstwerk de wereld in gestuurd werd,
als een hoog-strevend kunstwerk zelfs, een verheerlijking van de vlaamsche volksziel
op zijn best (zijn Paasch-best!), een nieuwen Tijl Uilenspiegel, expresselijk voor het
volk vervaardigd en veel braver dan zijn losbandigen voorganger. Harmen Riels, de
held van de Clercq's verhaal, is een voorbeeld van goede zeden, of ten minste zoo
bedoeld: hij drinkt niet, hij rookt niet, hij danst niet....
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Aan J ö r n U h l en aan sommige andere noord-duitsche of scandinavische verhalen
van zwijgzame helden, die, door hun wat norsch gegeven voorbeeld alleen, de wereld
vooruithielpen en verbeterden, herinnerde mij dit boek. Maar Harmen Riels is nog
braver - en beleerender - dan een dier populaire, ondanks al hun mysterieusheid
veelal wat huisbakken aandoende domineesidealen! Harmen Riels is zoo vlaamsch-
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idealistisch-braaf en zoo braaf-vlaamsch-idealistisch. Waarlijk, hij gelijkt de
vlaamsche leeuw in persoon - maar dan op het bekende zoete melodietje
voorgedragen.
En kijk nu eens goed, wat zoo'n ideaalmensch eigenlijk alzoo uitspookt in zijn
leven. Laat u nu eens een poosje niet inpakken door den toon, maar let eens op de
feiten. Wanneer de belgische socialisten, die door louter lage egoïsten en berekenende
fortuinzoekers schijnen geleid te worden, Harmen Riels als een soort ‘vijand des
volks’ hebben uitgestooten, als kort daarna zijn vrouw (vrouw? is 't een vroúw? deze
feillooze engel!) is gestorven en hij zijn kinderen in het schoonouderlijk huis, onder
de hoede zijner schoone schoonzusters (die natuurlijk ook allebei dol op hem zijn)
heeft uitbesteed, reist onze held, stom en geslagen van verbittering en smart, naar
Zwitserland. Daar, in het ruw en rotsig hooggebergte - er verlaten rond dwalend
krijgt hij bijna een ongeluk - wordt hij door een even eenzamen en even miskenden
bergbewoner meegenomen naar diens hut en blijft er leven, een jaar. De kuur is zijn
herstel. Lichamelijk zoowel als geestelijk ontwaakt de al wat ouder wordende tot
nieuwe jeugd. En dat wel voornamelijk door de allerliefelijkste behandeling van een
bergmeisje - 't blijkt de onechtelijke dochter van zijn vriend, den hutbewoner te zijn
- in wier ronde armen hij zijn leed en miskenning vergeet. Doch zie, met het herstel
komt ook het heimwee. Riels verlangt terug naar zijn land, zijn kindertjes. En
aangemoedigd door haar vader, verlaat hij zijn zoete meisje - weer een ander soort
engel, maar menschelijker en verleidelijker dan de eerste - ofschoon ook zij een
kindje van hem gaat krijgen en hij dit zeer wel vermoeden kan. Hij verlaat haar, voor
goed.... Ik zal niet zeggen, dat zulke dingen niet voorkomen, maar wel dat ze mij in
een idealistischen braverd als Riels nog onuitstaanbaarder zijn dan in een ander, een
mensch als wij allen!. In onze gewonemenschentaal heeten wij zoo iets, met min of
meer verontwaardiging, een ploertenstreek.
En laat ik hier nu nog bij vertellen, dat de bladzijden, waarin van de groeiende
liefde der twee op den berg wordt verhaald, mij voorkomen tot de beste van het boek
te behooren. Zij zijn geschreven met het echte enthousiasme van den volbloedigen
Vlaming; ik vind die bladzijden mooi; het meisje op de bergen was ongeveer het
eerste dat ik werkelijk zàg in de Clercq's roman en waarvan ik dus ging houden.
Neen, het staat bij mij vast, de heer de Clercq is een lyricus van eenige waarde, maar
van epische kunst heeft hij geen kaas gegeten. Ook de epische beschrijving gaat hem
niet af. Hij valt dadelijk in den zangtoon, en daar het nu eenmaal proza is, wat hij
schrijft, wordt het een zangerig geredeneer en gefraseer, met vooral veel alliteratie
en veel klinkklank van ‘lauwende, blauwende’ - en daarbij, hij vergeet het nooit,
altijd een tikje schoolmeesterigbeleerende wijsheid, want zoo ongemerkt moet je
trachten je volkje op te voeden.
(blz. 15): ‘Zon, brandend hart der godheid, alzuivere ziel des heelals, ziedend
zingend van eeuwig opborrelende kracht en vreugd, dat de ontzaggelijke ruimte rond
in roering komt en, wentelend om u heen, als tot zijn kern en oorsprong, sidderend
ontvangt en nieuwe wezens vormt! Eerste wezen, gij, alwezen, wiens wezenlijkheid
louter stralende schoonheid is, licht, warmte, weldaad en zegen! Almogende,
onuitputtelijke, onvergelijkelijk hooge moeder, werelden hebt gij losgemaakt uit uw
schoot, liefderijk volgt gij hun ruischenden weg, met uw alziende, zalig bezaligende
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blikken, en blijft ze voeden en onderhouden uit de wonderbron van uw overvloeiende
levensvolte’.
Zoo gaat het (van bl. 159 tot 162) vier bladzijden lang voort en het zou mij niet
verwonderen als René de Clercq juist op zulke perioden bizonder trotsch was.
Zoodat ik maar zeggen wil, dat daar zijn groot-heid en groot-doenerij....
H.R.
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Dr. Max Eisler, Die Geschichte eines Holländischen Stadtbildes (Kultur
und Kunst). Haag, Martinus Nijhoff, 1914.
In zijn inleiding tot dit belangrijke boek, dat met reproducties naar schilderijen, met
platte gronden, kaarten en stadspleinen geïllustreerd is, zegt de auteur, dat hij er op
uit geweest is, nieuwe wegen te zoeken voor de geschiedenis van den stedenbouw.
Hij heeft zijn studie van den stedenbouw in zekeren zin breeder opgevat dan tot nu
toe is geschied; in een anderen zin heeft hij zich beperkt: hij heeft Haarlem, de
stichting, ontwikkeling en groei van Haarlem alleen tot onderwerp gekozen.
Zoo heeft hij zich in de stof van velerlei aard die zijn studie bood, kunnen
verdiepen, en, ongelijk aan de architecten, die de stadsarchitectuur alleen in verband
met aesthetische beginselen en zonder belangstelling voor de geschiedenis
behandelden, of aan die anderen, die alleen voor bepaalde problemen van tijdelijken
en plaatselijken aard oog hadden, wil hij zoowel de bijzondere gevallen beschouwen
en becritiseeren als in verband met de maatschappelijke en cultuurgeschiedenis den
samenhang opspeuren, het organisme ontdekken. Hij vindt dat men tot nog toe den
stedenbouw te zeer uit een bouwkunstenaarsoogpunt heeft bezien en te zeer besproken
met het duidelijk doel den modernen stedenbouw door het oude voorbeeld uit zijn
verval te doen opleven.
Wie de studies van Dr. Max Eisler kent, en zoo een kijkje op het terrein zijner
belangstelling verkreeg, zal begrijpen dat de bewonderaar der Hollandsche
landschapskunst ook hier aan het woord moet komen, en dat het telkens de waarde
van de stad als deel van het landschap is, die hem tot zijn oordeel brengt. Hierdoor
heeft men het groote voordeel, dat hij de geschiedenis van den stedenbouw niet wil
en kan behandelen als die van de belangrijke gebouwen elk voor zich. In hoeverre
de opvatting ook haar nadeelen heeft, en de ‘fortlaufende aüssere Raumgestalting’
niet nog van een ander, ik zou zeggen meer mathematisch standpunt uit beoordeeld
kan en moet worden, moge een architect beslissen.
Men kon intusschen het onderwerp moeilijk met meer zorg en nauwgezetheid
behandelen dan Dr. Eisler deed, en als zijn studie, (zooals ze dan is en naar haar
eigen maatstaf gemeten) een gebrek heeft, dan is het eerder dat van zwaarte dan van
oppervlakkigheid. Het zware ligt dan vooral in de taal, in de zeer langademige zinnen,
verdeeld in vele perioden en die onderverdeeld in vele bijzinnen, welke ook op
zichzelf vermoeien door den overvloed van bijvoegelijke naamwoorden waardoor
elk zelfstandig-naamwoord vergezeld en nader bepaald wordt. Dit nu is jammer,
want juist van de elementaire eischen der bouwkunst wordt zoo weinig nog door het
groote publiek, ook het beschaafdere, begrepen, en er is aan niets meer behoefte dan
aan beknopte, heldere verklaringen van allerlei in den grond zoo logische, zoo van
zelf sprekende dingen die het ontstaan van vormen en ruimteverdeelingen uit de
eischen der praktijk en de geesteshouding der tijden verklaren.
Het frontispice van dit boek geeft een reproductie naar een schilderij van Jacob
van Ruysdaal, dat van de duinen van Overveen af, een gezicht geeft op de stad zooals
deze schilder ze kende. Als Dr. Max Eisler nu zegt: ‘dass die holländische Stadt ein
untrennbares Glied der holländischen Landschaft ist, ohne die ihre kunstlerische
Erscheinung nicht zu denken wäre’, dan moet men deze bewering, hoewel ze daar
aanleiding toe schijnt te geven, niet in tweeërlei zin nemen. Een onvervreemdbaar,
onafscheidelijk deel van het Hollandsche landschap - maar in dat geval zou immers
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het Hollandsche landschap ook niet zonder de stad te denken zijn, hetgeen niet
bedoeld werd, denk ik. Neemt men de bewering alleen in den tegenovergestelden
zin, dan verschijnt het landschap meer als omgeving, in dit geval
overheerschend-leidende omge-
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ving bij de stad, en dit is de stelling die Dr. Eisler eigenlijk verdedigen wil: dat er
verband is tusschen de wijze, waarop een stadsbeeld groeit en zich ontwikkelt, en
het landschap dat het omgeeft. Toch is deze these niet geheel houdbaar, omdat de
stad zich ontwikkelt door de eischen van den maatschappelijken vooruitgang, door
de levensomstandigheden, middelen van bestaan en levenseischen der burgers, waarbij
de verhouding tot andere nabijliggende plaatsen en steden voorzeker ook een niet
geringe rol speelt. De in de marge bij dit hoofdstuk gegeven notitie: ‘Die Lehren der
Maler’ zal dan ook niet zoo mogen worden begrepen, dat de schilders werkelijk
eenigen invloed hadden op ontwerp en groei van de stad, en slechts in dezen zin, dat
zij somtijds het organische en kunstvolle principe onthullen, waarnaar de
bouwmeesters te werk zijn gegaan.
Een karakteristiek gegeven was de bouw van een echt-Hollandsche stad voor den
bestuurder van het stadsschoon zeker, omdat, zooals de schrijver dan ook zegt: ‘Ueber
völlig ebener Fläche, die weder die unwillkürlichen Reize noch die Hindernisse des
unebenen Baugrundes darbot, spannt sich ein Himmelsraum, der in seiner freien
Gewalt, in seiner flüchtigen Luft- und Lichtfülling alle Stufen der Grösse und Anmut
enthällt. Die Macht dieses Raumes und der Reichtum seiner Erscheinung ist hier
allerorten überwaltigend, gleichviel ob im freien Lande oder innerhalb der Stadt. Mit
diesem Raume, der in alle Gebilde des Städtebaues bestimmend eingrift, hatte dieser
zu kämpfen, vom ihm erhült er Förderung und Krönung seiner Absichten, alle Masse
des Stattlichen und Intiemen mussten auf seine Erscheinung gestimmt werden, sollte
jene eigenartige künstlerische Harmonie erreicht werden, welche die späteren Meister
des Stadtgesichtes in Stadtbilde ihrer Heimat gesehen und bestätigt haben. ...... ‘Der
belebenden natürlichen Mittel eines ungleichen Geländes beraubt, braucht hier die
Majestät der atmosphärischen Erscheinung innerhalb des Stadtbildes einen Spiegel,
im dem sie zur Anmut wird, und ein intimes, heimelndes, tausendfältiges Leben
treibt. Die Natur gibt hier die Fülle des Wassers’ enz.
Iets is alweer op deze theorie wel aan te merken, althans wil men ze in verband
zien met des schrijvers opvatting dat het Hollandsche stadsbeeld in zoo nauwe
betrekking staat tot den aard van het omringende landschap. Was het niet juist door
de vlakheid van den bodem, en het totaal gemis aan vingerwijzingen of beperkende
mogelijkheden, door de natuur gegeven, dat de Hollandsche stedenbouw zoo geheel
en al naar de praktijk, naar den maatschappelijken groei zich regelde? En is Haarlem
dan wel het volstrekte type van de Hollandsche stad, zouden niet veeleer Amsterdam,
Dordrecht, Delft, als zoodanig moeten dienst doen, want dat Jacob van Ruysdael
zulk een overzichtelijk beeld van de stad, als silhouet tegen de lucht kon geven, was
het niet te danken aan de omstandigheid, dat Haarlem niet te midden van zulk een
vlak, echt Hollandsch landschap ligt, en de schilder op de duinen van Overveen zich
kon posteeren, waarvan hij er zeker wel een der hoogste zal hebben uitgezoeht, die
dus hooger was dan een dijk?
Ik wil maar zeggen, dat de op zich zelf verlokkelijke stelling dat de Hollandsche
steden voor den schilder bewust, voor den bouwer min of meer onbewust, ontstonden
uit het karakter van het landschap, niet geheel en al kan worden doorgevoerd. Zoodra
dan ook de veelzijdige en welsprekende schrijver tot de eigenlijke geschiedenis van
den bouw der stad overgaat, ziet men hem eenigszins onder den invloed van zijn
‘Einführung’, en van zijn frontispice uitkomen, en de geschiedenis, de
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maatschappelijke, die van handel en nijverheid, met de topografische ligging tot basis
nemen van zijn belangwekkende beschouwingen.
Zoo laat hij zien hoe de vestiging en groei der gemeente het tweeledig karak-
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ter van het stadsuiterlijk bepaalde. Eerst is er de grafelijke hofhouding als middelpunt,
die dus tot het geheel meer in militaire, sociale, men zou kunnen zeggen
representatieve verhouding staat. Die beheerscht dus den aard van het alleroudste
deel; doch later begint meer en meer, en eindelijk geheel en al, onbetwist, de
economische factor te domineeren, en de markt wordt het ware centrum.
Het is niet doenlijk hier de geschiedenis van den stadsbouw van Haarlem, zooals
dr. Eisler die volgt en toelicht, verder na te gaan. Zijn ‘Auseinandersetzung’ is zoowel
helderder als meer onaanvechtbaar dan zijn inleiding. Zoo laat hij zien hoe de
nederlaag en mislukking van Jacob van Campen's plan niet geheel en al te wijten
was aan kleinzielige tegenwerking van belanghebbenden, doch aan sociale
omstandigheden tevens. Zelfs aan aesthetische: ‘Van Campen brachte einen
Anachronismus heim, dem es auch darum an Lebenskraft gebrechen musste’. De
geschiedenis van Lieven de Key's ontwerpen en verrichtingen bij den bouw, van
Pieter Saenredam's wedergaven van allerlei monumenten van stadsschoon, maken
het boek tot een boeiender en ook menschelijk-interessanter lektuur dan men
misschien uit de vele plattegronden, documenten uit archieven enz. zou opmaken.
Als gezegd, bevat het boek vele illustraties van de beste soort: zij bestrijken het
geschiedkundig terrein van den Spaarnwouder toren af tot Joseph Cuypers' cathedraal
toe.
C.V.

Kunst in Amsterdam.
Nederland is alweder een nieuwe kunstvereeniging rijker geworden: ‘de Hollandsche
Kunstenaarskring’, die in het Stedelijk Museum haar eerste tentoonstelling houdt.
Behalve het werk harer leden: G.W. van Blaaderen, C. Breitenstein, Leo Gestel,
P. van der Hem, C.J. Maks, F. Hart Nibbrig en H.J. Wolter, zien wij hier ook dat van
enkele genoodigden als J. Pollones, Jan Sluyters, P. van Wijngaerdt en L. Zijl.
Dat deze Hollandsche Kunstenaarskring een bepaald devies in haar wapen heeft,
geloof ik niet, de leden vertegenwoordigen niet ééne richting, nòch huldigen ééne
opvatting. Zij zijn jury-vrij, maar dat zijn de ‘Onafhankelijken’ ook, zij zijn, enkelen
tenminste, ‘modern’, maar dat is de Moderne Kunstkring ook, mogelijk dus dat wat
hen samenbracht geheel buiten de kunst staat.
Het sterkst komt hier wel Van der Hem uit met zijn studies, teekeningen en
schilderijen van Spaansche stierenvechters, danskroegen, arena-publiek. Forsch en
sterk van kleur, eenvoudig en raak van teekening, zijn de figuren in hun hel
schitterende costuums waarvan hij die brillante kleuren, toch goed in harmonie met
elkaar weet te houden. Zijn ‘gewonde Torero’ een groot schilderij, als compositie
ook zeer geslaagd, is hiervan al een zeer duidelijk bewijs; het witte paard, de roode
jas van den stalknecht, de glinsterende pailletten op de gewaden der Torero's, het is
al krachtig en flonkerend.... en toch goed.
Geen der exposanten komt hier m.i. zóó voor den dag als Van der Hem. Zoowel
Nibbrig, als Breitenstein, als Maks, zij laten geen nieuwe kanten van hun talent zien,
Leo Gestel repeteert zichzelve wel wat veel in caleidoscopische landschappen die
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hij ‘Mallorca’ noemt. Jan Sluyters teekent geestig, kinderkopjes, en laat aan
‘naaktstudies’ zien dat hij het ook nog anders kan.
Van Blaaderen en Wolters zijn hier wel op hun best, van den een zou ik den ‘weg
naar de rivier’ willen noemen, van den ander zijn studies uit Veere.
Van Zijl die zelden exposeert is hier o.m. een mooi profiel-portretje en aanzetjes
voor gevelsteenen. Het zou wel interessant zijn eens een completere tentoonstelling
van diens werk te zien.
Deze tentoonstelling is zooals gezegd geen evenement, zij brengt geen revolutie
in de kunst, maar de stierenvechters van v.d. Hem zijn een bezoek waard.
R.W.P. JR.
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HAVENGEZICHT.

Derkzen van Angeren bij van Erven Dorens te Amsterdam.
Een vrij compleet overzicht van Derkzen van Angeren's etsen vinden wij bij Erven
Dorens, en wij leeren hem hier kennen in z'n kleine notities op het koper, zijn
vluchtige krabbeltjes, zoowel als in zijn uitvoerige meer doorwerkte groote etsen,
zijn schepenkoppen, zijn maasgezichten. En juist dit vergelijken brengt ons wel nader
tot zijn werk, wij zien dat wij hier niet te doen hebben met een schilder die wel eens
etst, maar met een pur-sang-etser, een man met een sterken wil, die hem drijft zóó
en niet anders te werken.
Trouwens zijn zelfportretten kenmerken wel iemand die onverzettelijk is. Nu
behoeft deze karaktereigenschap niet bij beoordeeling van zijn werk in aanmerking
te komen; maar zijn doorzetten in een bepaalde richting geeft toch een eigen cachet
eraan, zoo dat men Derkzens etsen van andermans werk direct zal kunnen
onderkennen.
En Derkzen is daarbij zoo door en door de vakman, dat hij niet tevreden is met
het alleen beteekenen en bijten van zijn koper-of zinkplaat, hij wil die zelf drukken,
want juist het ‘drukken’ van een etsplaat kan onnoemelijk veel tot het resultaat ervan
bijdragen.
Het persoonlijke van den drukker, het voelen en weten wáár de inkt geheel
afgeveegd moet worden, wáár iets tint kan blijven zitten, hoe de tegenstelling van
eerste en tweede plan mag zijn; al deze ‘vakgeheimen’ of liever ondervindingen,
kunnen een ets maken tintelend door leven en kleur, of dood, dor, droog en vervelend.
En wie kan beter weten wat er uit een plaat te halen is, wat de bedoeling geweest is
dan de etser zelf, maar hoe weinigen getroosten zich de moeite, zelf het omslagtige
en zware werk van het drukken op zich te nemen; men moet zijn vak wel van ganscher
harte liefhebben, men moet wel volbloed etser zijn om het drukken zijner platen niet
aan een ander toe te vertrouwen.
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Zoo is nu Derkzen, hij groeit in zijn métier; zijn arsenaal, zijn etshok en zijn etspers
dienen hem zelfs tot onderwerp voor een plaat, hoe nuchter en weinig ‘artistiek’ de
dingen op zich zelf beschouwd ook zijn; maar toch weet hij er iets van te maken.
Trouwens in heel zijn werk zoekt hij niet naar het ‘direct aanvallige’, hij geeft wat
hem op een oogenblik frappeert en doet ook geen moeite het ‘mooi’ te maken. Raak
en vlot, maar daarbij strak en scherp geeft
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hij de realiteit der dingen. Zijn krabbel van een slapend kind, van een moeder met
een kind in den kinderstoel, zijn poesenstudies, zijn zelfportret, zijn doodskoppen,
zij doen dit duidelijk zien.

ROTTERDAM.

Zijn grootere etsen, achterkanten van oude huisjes, huisjes in de sneeuw, en zijn
latere, van toen hij het tooneel van zijn werk verplaatste naar Rotterdam, naar de
Maas met haar havenbedrijf, zij worden bij hun meerdere uitvoerigheid en
gedétailleerdheid, wel fijner, tooniger, maar toch niet minder sterk en beslist, niet
minder karaktervol.
Wel ziet hij, en geeft hij ook in die barkenkoppen het uitvoerige van snijwerk en
tuigage, maar daarbij eveneens het massale, het grootsche in de tegenstelling van
donker en licht. Hij blijft in zijn werk altijd krachtig en persoonlijk, voorwaar goede
eigenschappen van zoo'n echten etser als Derkzen van Angeren is.
R.W.P. JR.

Willy Sluiter bij Schuller - Den Haag.
Willy Sluiter is een artiest, die ook een bepaalden kant heeft, een persoonlijk talent,
dat zich kenmerkt door een zeer groote handigheid, gemakkelijkheid zoo men liever
wil, daar ‘handigheid’ wel eens een onaangename bijgedachte wekt. Willy Sluiter
werkt, men kan het zien, zonder inspanning, vlot, hij weet straatgevallen, typen van
den renbaan, of van het ijsvermaak in St. Moritz, met enkele rake lijnen, met weinige
pittige kleuren neer te schrijven. Hij typeert zijn sujetten, chargeert even het
belachlijke in de snobs, het overdrevene in hunne dames, den glimlach met kleine
spleetoogjes, de tandenrij, het rouge op de wangen, en weet op die wijze zoo juist
mogelijk de situatie te teekenen. Hij heeft een kostelijk talent voor ‘Jugend’ of
‘Lustige Blätter’.
Nu wil ik hiermede niet zeggen dat hij niet méér kan, noch dat achter deze vlotte
werkwijze geen grondige studie schuilt, zijn portretten en meer uitgewerkte
Volendammer-koppen bewijzen het tegendeel, maar zijn kracht zit m.i. in wat wij
zijn ‘illustratief werk’ zouden kunnen noemen. Zelfs zijn Volendammer-meisjes,
met hunne frissche wangen, heldere hulletjes hun vroolijke snuitjes, zij hebben iets
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vlot illustratiefs. Hij werkt zonder moeite. Ik zou haast zeggen te gemakkelijk. Voor
hem is niet ieder nieuw model een nieuwe puzzle, waar hij over denkt en aan ploetert,
maar slechts een andere combinatie van lijnen en vormen, waarin hij wel het
karakteristieke weet op te zoeken, maar slechts den uiterlijken kant ervan.
In een enkel portret gaat hij iets dieper, benadert hij den mensch die achter het
uiterlijk verscholen is, en het kan zijn dat zijn werk hem later meer dien weg uitvoert;
maar nu lijkt mij zijn richting geheel, en Willy Sluiter op zijn best, in zijn vlotte
notities.
R.W.P. Jr.
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De Belgische houtsnijder Henri Wils.
Tot de jonge Belgische kunstenaars, die evenals Rik Wouters, Eugeen Joors, J.M.
Canneel, Max Chotiau en andere nog, na den Val van Antwerpen in Nederland werden
geïnterneerd, en over wier werk Louis Piérard in zijn artikel: De Belgische
Kunstenaars en de Oorlog, in ‘Elsevier’ met groote waardeering heeft gesproken,
behoort ook nog de jeugdige, talentvolle Houtsnijder Henri Wils uit Antwerpen,
thans te Harderwijk geïnterneerd.

HENRI WILS. PASTOR HUGO VERRIEST (HOUTSNEDE).

Toeval speelt een groote rol in het leven der menschen. Niet het minst in het leven
van een kunstenaar. De wisselvallige oorlogskans heeft zoowat het meerendeel onzer
Belgische kunstenaars over England, Frankrijk en Nederland verspreid. De
gastvrijheid door het neutrale Nederland in dezen ‘onesthetischen’ tijd aan vele onzer
uitgeweken kunstenaars geboden, strekt zich begrijpelijkerwijs ook tot onze
geïnterneerde kunstenaars uit.
Een g a s t v r i j h e i d , die hunne uitgeweken kunstbroeders hun echter niet benijden.
De geïnterneerde kunstenaars behooren immers tot die categorie, die als
dienstplichtigen of vrijwilligers naar het front zijn vertrokken, ‘de heldhaftige
verdediging van Luik tot de tragedie van het beleg van Antwerpen’ met het geweer
in de hand hebben meegemaakt, en dus het wrange brood der ballingschap met
inkrimping hunner vrijheid van beweging in de Interneeringskampen moeten smaken.
Niet zoo moreel terneergeslagen evenwel of de liefde voor de Kunst deed hen
alras in het Interneeringskamp naar potlood, penseel of stift grijpen, zoo deed
insgelijks de Houtsnijder Henri Wils.
In October 1914 te Kampen geïnterneerd vond zijn kunstwerk gauw waardeering
bij Commandant en officieren, en kon hij na 'n paar weken al dapper aan zijn geliefd
houtsnijwerk gaan. En scheen aanvankelijk het vaderland ginds verre aan den IJser
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dood te bloeden, zijn kunstenaarsziel, die over de verwoesting van Leuven, Mechelen,
Dendermonde en Lier treurde, werd met schrijnend wee doorboord bij de gedachte
dat wellicht andere Vlaamsche steden, met Yperen al dadelijk bewaarheid helaas,
Kortrijk, Oudenaerde, Gent, en de parel aller Vlaamsche Kunststeden, het Venetië
van het Noorden, Brugge ‘die scoone’, het jammerlijke lot van Leuven zouden deelen.
Brugge, het stille, en Antwerpen, het woelige, hoe heeft Henri Wils als kind, als
jongeling, als dweepend jong kunstenaar, er in omgeslenterd, telkens weer die mooie,
schilderachtige, oud-Vlaamsche hoekjes en steegjes opsporend en vooral bij vespertijd
genietend van hun geheimzinnig, archaïstisch leven. Zelf Antwerpenaar, dus
groote-stadskind, van jongs af aan gewoon aan de vreeselijke warreling en maling
der groote, moderne havenstad, voelt Henri Wils zich echter meer aangetrokken door
de stille bekoring van een half-sluimerend Brugge, als in droom van een druk en
grootsch Verleden.
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Hij houdt niet van drukke, volkrijke, rumoerige wijken, liefst geeft hij kijkjes op
zwijgende grachten en leege straatjes van in schemergedoken steden. Dit konden wij
best merken op de Tentoonstelling van eenige zijner werken, die hij gedurende de
Kerstweek van 1914 in de Zaal van het Ethnografisch Museum te Kampen hield.
‘B r u g g e b i j Av o n d ’*) teekening en ‘U i t v r o e g e r A n t w e r p e n ’
houtskool en houtsnee, munten beiden uit door de stemmingsvolle uitdrukking in
vrij sombere kleuren van dit vaag-melancolische dat verlaten wijken van oude of
kwijnende steden onwillekeurig in ons opwekken.
De Tentoonstelling, die zeer voordeelig uitkwam in het zaaltje van het
Ethnografisch Museum, kon slechts enkele werken van Henri Wils vereenigen, daar
het opsturen van kunstwerken uit Antwerpen onder Duitsche Censuur met heel wat
bezwaren is verbonden.
Treffen als karakterportretten van Wils: ‘A n t w e r p s c h e t y p e ’ (houtskool en
houtsnee), ‘S t u d i e k o p v a n e e n M a n ’, ‘S t u d i e k o p v a n e e n V r o u w ’
(beide houtsneden), en l a s t , n o t l e a s t , de in Vlaanderen reeds zeer bekende
houtsnee van onzen West-Vlaamschen Pastor van te lande, den sympathieken ‘H u g o
Ve r r i e s t ’.
Een pastel ‘S t e e g j e t e K a m p e n ’†) en hetzelfde verkleind in houtsnee waren
de eerste vruchten van het verblijf van Henri Wils als geïnterneerde te Kampen.
Op de ‘Huisvlijt-tentoonstelling van geïnterneerden’ einde Januari j.l. te Kampen
gehouden, stelde Henri Wils een tweede pastel ten toon: ‘O u d e O o r t g a t s b r u g
t e K a m p e n ’§).
Inzonderheid merkwaardig mogen deze werken van Henri Wils heeten, niet zoozeer
omdat zij het kunstminnend publiek in Nederland zeer degelijk werk ter beoordeeling
voorleggen en het werk geldt van een geïnterneerde - niet te versmaden
waardeeringselement - maar omdat de houtsnijder Henri Wils werkelijk iets nieuws
in Nederland brengt.
Het aantal houtsneden van den kunstenaar Wils treft al dadelijk.
Wat met betrekking op Daumier in ‘Elsevier’ XLIX No. 2 van den houtsnijder
gezegd werd strookt niet meer met de hedendaagsche opvatting van houtsnijkunst:
‘Het is waar, dat de door den kunstenaar zelf op den steen gebrachte teekening
een onmiddellijker uiting van zijn bedoeling is en blijft dan de houtsnee, die altijd
een vertolking d o o r a n d e r e r h a n d moet zijn’.
De houtsnede, die na de uitvinding der boekdrukkunst als de karakteristieke en
passende begeleiding van letterdruk scheen, en naar de teekening van kunstenaars
werd gemaakt, is niet meer de moderne houtsnede, niet meer het ambacht, de
vertolking d o o r a n d e r e r h a n d .
De oude houtsnede was reeds in de 17e eeuw, met uitzondering van Italië
misschien, in verval. Overal was zij verdrongen geworden door de meer aristocratische
kopergravure. Ternauwernood werd zij waardig geacht om volksuitgaven,
kinderboekjes en dergelijke te verluchten.
Toen in de eerste jaren der 19e eeuw de Engelsche houtsnijder Bewick in de plaats
van lindenhout en zacht perehout het koperharde palmhout ging gebruiken, kwam
de houtsnijkunst weer in eere.
*) In het bezit van Mr. Volkmaers te Rotterdam.
†) In het bezit van Mej. Goldenberg te Wezep.
§) In het bezit van Mr. J. Boele te Kampen.
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In zooverre dat men op hout, als op koper en staal ‘graveeren’ ging. Iets wat enkele
liefhebbers van houtsnijkunst jammer vinden, omdat de houtgravure het karakter
van werk-in-hout verliest en oppervlakkige aanschouwers of oningewijden wellicht
een houtgravuur voor een kopergravuur of ets gaan houden.
Zooals R.W.P. Jr. in zijne beoordeeling*)

*) Elsevier XLIX No. 2.
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van het werk van den Nederlandschen Houtsnijder Jan Schutter in den Kunsthandel
Piena Deenik schreef:
‘De techniek verfijnde,

RIDDERSTRAAT TE ANTWERPEN. HOUTSNEDE IN VIJF KLEUREN.

maar dit leidde tot buitensporigheden voor houtsneden oneigen, tot reproducties
waarin van de eigenaardigheid van het materiaal niet geprofiteerd werd, integendeel
waarbij men den indruk wilde geven dat de plaat aan een ander procédé dan aan
houtsnede haar ontstaan te danken had’.
De moderne houtsnijkunst moet dus het karakter van werk-in-hout bewaren. Het
werk van de moderne houtsnijders streeft daarnaar. Moderne houtsnijders zijn
kunstenaars, zij werken niet langer naar de teekeningen van anderen, maar naar hun
eigen scheppingen.
Om in Nederland te blijven: Dijsselhof, Nieuwenkamp, Cachet, De Bazel, Mesquita,
J.G. Veldheer hebben die herleving van de ware houtsnijkunst voorbereid en wat
meer is, bij het Nederlandsch publiek ingang doen vinden. In België staat de
Houtsnijkunst tamelijk vereenzaamd met den Antwerpenaar Edward Pellens. Maar
wie Pellens noemt, citeert een Meester. Niet alleen is het een groote verdienste van
Edward Pellens de moderne richting in de Houtsnijkunst te zijn toegedaan en zelf
een groot kunstenaar te zijn, en als leeraar aan het Hooger Kunstgesticht te Antwerpen,
leerlingen te hebben gevormd als Henri Wils, die de Houtsnijkunst met groot artistiek
gevolg beoefenen, maar de houtsnede, met bewaring van alle karakteristieken het
werk-inhout eigen, niet langer tot het zwart-op-wit te hebben beperkt, maar ook tot
drie, vier en meer kleuren te hebben uitgestrekt.
En daarin zit hem het nieuwe dat Henri Wils in Nederland heeft gebracht: de
houtsnede in kleurdruk.*)
*) Zonder aan de verdiensten van Henri Wils als zoodanig, iets te kort te doen, willen wij toch
even vermelden dat ook ten onzent enkele houtsneden in kleuren, gemaakt zijn. Wij verwijzen
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Wat 'n lichte kleuren-symphonie in zijne ‘A a k o p d e S c h e l d e ’, wat 'n diepe
kleurschakeering in de Antwerpsche ‘S t e e n e p o o r t ’, wat een speling van kleur,
tint en licht om de Onze-Lieve-Vrouwentoren en de droomhuizen van de groote
‘R i d d e r s t r a a t t e A n t w e r p e n ’!
Kortom, schoon werk van een echt-vlaamschen kunstenaar in het gast-vrije
Nederland.
DR. PAUL DE KEYSER.

slechts naar een ‘landschap in Zuid-Bali’ van W.O.J. Nieuwenkamp in dit tijdschrift
gepubliceerd, naar de groote kop van den Volendammer visscher door J.G. Veldheer, terwijl
de Vlaamsche school reeds in 1900 een kleurenhoutsnede van R.W.P. de Vries Jr. afdrukte.
RED.
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‘BOERENKERMIS’; NAAR DE SCHILDERIJ VAN PIETER BRUEGHEL DEN OUDE IN HET HOFMUSEUM TE
WEENEN.
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Het hart van Pieter Brueghel,
door Karel van de Woestijne.
Het was in den winter-tijd, en de avond, die stil was van klank en van licht, zonk.
Pieter Brueghel, die ze in de streek den Vieze noemden, rechtte zijn rug, waar hij
zat aan de schuine teeken-tafel, in den van dalende duisternis als roet-om-regenden
haard. Hij strekte zijne kuit-harde beenen. Zijne groote handen voelden in de stramme
lenden. Hij was niet jong meer: hij was zeven-en-veertig jaar oud geworden.
De witte bollen van zijne oogen draaiden naar de kamer toe. Hij neep met zijn
breeden duim en de puntige eelt van zijn wijsvinger aan zijn scherpen en
nieuwsgierigen neus. Dan gleed de handpalm over het voor-hoofd dat verdeeld was
in gelijke bocheling. Langs 't harde juk-been en de lage wallen der oogen ging ze
streelen over den langen boerenbaard, die roestig was van kleur en grijzend, boven
welken welfde de snor, vochtig van neus-adem. De schilder bezag het vierkante licht,
dat het papier onder zijne oogen uitstraalde. Hij zag ook het wit-porseleinen napje
waar droogde de sepia-inkt. Toen keek hij naar de kepers die als donkere stralen van
een waaiër aan de zoldering lagen. En, daar zijne oogen van werken uitgekeken
waren, en hij moe was in zijn rug en in zijn rechter voor-arm, staakte hij voor goed
een arbeid, die niet meê-wilde van avond, en dacht hij, zonder te weten, aan Maaiken.

PIETER BRUEGHEL, DE OUDE.

- ‘Maaiken-mijn-gaaiken’, noemde hij haar vroeger, als zijne heete handen
wemelend waren over haar wit lichaam. Maar dit had nu te lang geduurd, en misschien
wel had hij ze gekend te laat. - Zij was zijn boelken. Drie jaar geleden kwam hij ze,
in dolle verliefdheid, vestigen hier in dit huisken op het land en den polder, niet te
ver van Antwerpen waar hij had, gezien kunstenaar, zijn volle comportentie aan
bestellingen, vereerende bezoeken en omgang met gulle vrienden. Onder dezen was
Franckert, Hans, een koopman, de vertrouwste. Had hij, meer dan van een burger te
verwachten, een groote liefde voor de natuur, en voor de kunst een begrijpend gemoed
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dat hoorlijk wist te keuren: niemand gaf beteren raad en kende wijzere besluiten, die
bewezen de degelijkheid van zijn hoofd en een eenvoudigen
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maar geoefenden zin voor het passende. Des had hij hem herhaald tegen dat Maaiken
verwittigd, een vrouwken wel ál te jong voor hem, en te gering van maagschap - haar
moeder regeerde in eene taveerne, en van een vader had zij geene herinnering, dan
dat vele gewone bezoekers haar, van bij haar twaalfde jaar, streelden onder haren
kin, al noemend haar ‘mijn kind’ -; een vrouwken ook te tuk op schoone kleêragie
en de schittering der juweelen, dan dat hij er aan hebben zou, bij duur van tijd, de
rustige en zekere genegenheid, die een man van lang over de veertig, wil hij voor
zijn werk behouden blijven, behoeft, en die beter is, althans, dan de opflakkeringen
van minne-drift, welke ledig laten het hoofd, en het lijf tot stervens toe gebroken. Te
meer (hij, Brueghel, wist het toch!) dat hem ergens wachtte, in het ootmoedigste
geduld, een maagdeken van goeden huize en alle zedigheid, die het twintigste jaar
niet had bereikt - ach, wat zijn die schilders toch gekken, die zelfs de kwadelijkste
jeugd, of de gevaarlijkste, stellen boven de gezetheid van het verstand, die komt
alleen met de gezetheid der jaren! -; een meisje, dat hij zoo dikwijls op den arm had
gedragen, zij een klein kindeken nog, toen hij woonde en werkte te Aalst, bij haar
vader, zijnde Pieter Coecke; een zoet en schoon wezen, verknocht aan hem tot bij
de nauwelijks bevroede duisterheden der liefde, en met die vreemde, maar zachte
zekerheid in haar, dat zij hem nog méer zou kunnen beminnen dan haar vader, die
gestorven was toen zij haar zevende jaar niet had overtreden, maar dien ze met des
te meer innigheid vereerde, omdat zij van hem niets overgehouden had dan eene
zoet-gulden herinnering aan veel ondervondene teederheid. En dit kon worden een
treffelijk huwelijk met die Maria Coucke, zegening voor zijn ouden dag, en eene
diepe vreugde misschien van eigen kinderen te krijgen, die haar zouden gelijken van
toen hij haar vertroetelde, zijne eenige genegenheid in dat leven bij zijn meester, dat
zorgelijk en niet vrij was.
Brueghel dacht aan de vermaningen van Franckert. Hij dacht aan Mariaatje Coucke
dat hij zien groeiën had als een lelie: uit het dicht-geschoten onder-loof een ál rankere
stengel, vóor den volledigen wasdom de lange groen-witte bloem-knop, en eindelijk,
boven alle bladeren ver uit, de blanke ontluiking, die óverboog, en geurde. En hij
dacht ook aan de Wulpsche-en-Onvruchtbare, aan het twist- en geld-zieke Maaiken....
Pieter rakelde de doovende koolkens saêm in den haard; want, nu hij opgehouden
had te werken, ging hij gevoelen den winterkoude. Hij lei wat schubbige
sparre-blokken op het vuur. Hij zuchtte. Hoe eenzaam hij zich voelde, hoe eenzaam
met den harden klop van zijn hart, en zonder het stil en warm geluk dat eenzaamheid
kan geven, als zij niet is dan afzondering en schuil-oord der zelf-bespiegelende
liefde....
- Hij nam een stoel, en ging aan venster zitten. Daar buiten lag de vlakte, onder
den was-gelen sneeuw, die zacht den val-avond verlichtte. Hij zag de zwart-getrapte
wegels, die leidden naar de schrompele huisjes, naar de lange, platte hof-steden
binnen hare dikke haag van hulst, achter de kromme stammen der boom-gaarden.
Vèr liep de groote baan en de vliedende lijn der schraal-hooge boomen. De effen
lucht was grauw als lood. En geen mensch te zien.
Hij wist trouwens wel waarom niemand op de bane was:
‘Het feest zal nu wel ten einde gaan loopen: ze zitten vól’, dacht Pieter, en er
kwam, bij zijn glim-lach, een warme straal leute in zijn mis-troost. - Want het was
feest vandaag: Drie-koningen. Maaiken-zelve was er heen, bij den naasten boer, die
de melk bracht en de eiëren. En hij zag ze zitten, preutsch in haar zijden kleed, zich
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wel wat te voornaam gevoelend voor zulk gezelschap, zij stedelinge. Naast haar zou
de koning zijn van het maal, aan de lange tafel daar de tronies blinken, want er is
gegeten geworden zóo, dat er een paar al buiten zijn gegaan tot ruimen der maag en
om plaats
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te maken voor nieuwe spijziging. Doch zie, aldoor maar wordt nieuw eten
aangedragen. Zij zijn aan de vladen thans, de witten van melk en gele dooiërs en de
bruinen van zeem en peper-koek. Twee drollen voeren ze aan, in hare breede schotels,
op eene dóórbuigende berrie. Knoestige hand-knuisten grijpen. De kinderen, van
tafel en de zit-bank weggesloopen om te spoediger de lekkernij te bemeesteren,
betwisten de gekaapte schaal aan den kef-hond. En er wordt opnieuw gesmuld,
gesmuld en gedronken van het dubbele kuyte-bier. Log staat er een op, vanwege de
gespannenheid zijner blaze. Een moeder, die haar zuigeling heeft medegebracht,
deelt hem, na volledig genoten te hebben, haar overvloed meê.... De koning, de vette
koning onder zijne papieren kroon, gaat preêken. Maar de gasten, wier blinkende
smoelen met de zwarte brokkel-tanden glimmend al rooder werden dan 't scharlaken
wam-buis of de spannende hozen, juichen hem bij voorbaat toe. Hij schatert meê,
en staakt zijn discours nog voor hij het begon. En weêr hebben allen dorst gekregen....
- o, Zijne Luilekkerlandsche boeren, die zich geen hoogere weelde denken dan in
de streek van Buik-sta-bij, en waar ge niet komt dan na den noesten arbeid: zeven
lange mijlen te bijten door den Brei-berg. En komt dan uw hoofd uit aan 't andere
eind der aangekouwen mijn, daar is een wijde zee van melk onder uwe gezegende
blikken. Daar loopen de zwijnen goud-korstig gebraden, en 't groote slachters-mes
gereed in hun huid, 'dat ge maar een schelle van de hesp te snijden, een ribbeken uit
te peuteren hebt. Het regent er koek en taart, door aan-het-spit-vergulde ganzen en
kapoenen heen. Als de hut van de toover-heks liggen de daken der huizen er betegeld
met vladen. En boer als soldaat, en soldaat als paap, zij genieten daar zelfde bekomste
aan lijsters die hun gansch gebraden in den mond vliegen; tot ze, van eten moe, en
daar zij zich leggen moeten in de schaaûwe van

DRIEKONINGENMAAL.
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een boom, niet meer gapen kunnen, en tóch maar weêr gapen naar meer.
- o, Zijne Luilekkerlandsche boeren, hoe kent hij ze! Nog vóor hij zich onder hen
vestigen kwam, was er éen kermis in de ronde, die hij met Franckert niet had
afgeloopen? Dat was nu voorbij: Maaiken hield niet van zulke domheden. En dan:
in drie jaar kan een mensch véel verouderen.... Maar toen! Zelf trokken zij, boven
de witkatoenen Zondag-kousen, de span-broek aan der boeren, met het strop en het
luifelken; zij wisselden hunne burgers-kleêren tegen het korte buisje; hun mutse
droeg, boven het linker-oor, het aarden Gouwschen pijpken; tenzij een vilt, waar de
gebroken haneveêr aan bengelde, den houten lepel toonde voor den feestelijken
rijste-pap. Zoo trokken zij naar buiten, op den boer die, na zomerschen slijt-tijd,
traktatie houdt; en liever nog naar het volk, naar het kermis-volk, aan de kreupele
tafels vóor de afspanningen; en zelfs, was de speel-man op de ton geklauterd en
kreesch onder den hardnekkigen boog de viool - of was het de doedel die als gorgelend
water aan het zingen ging -, bij de dansers, tusschen de kwabbige wiegel-heupen van
twee stal-deernen, of de hand in de zweetende eelt van een boeren-knuist: de
slingerende farandool die al wilder en wilder werd aan potsemakend springen, aan
beenen-heffende leutigheid, aan heftig of koddig waggelen van wijven-vleesch; rasscher en rasscher maar, onder het zweet dat het haar plakte op de heet-bruine
kwijl-tronies, tot, uitgeput, de danser met gulzigen mond in den dikken nek van zijne
danseres viel, of de koppels tuimelden in het stoffige zand, waar zij niet altijd
onmiddellijk uit opstonden. - Waren zij wat bekomen van het hotsebotsen, dan moest
daar een aan 't zingen gaan, en dikwijls was het de aldra overal-bekende vreemdeling,
hij-zelf de befaamde Brueghel, dien ze, kermisgasten, den Vieze hadden genoemd
vanwege zijn grooten baard en omdat hij zooveel lollige liedjes kost, die op de bank
moest, want zij hadden bewonderend bevonden dat hij had eene stem als een paard.
En hij zong, in 't amoureuse, van:
‘Schoon lief, wat mag 't u baten
dat gij mij dus persequeert,’

of in 't boertige:
‘Hoort toe, gij slotemakers al te samen
al die met vijlen sloten wilt ontdoen’...

....Zijne boeren: weêr dacht hij er aan, en aan hun gedoe. Zij bewoonden zijn geest,
en verwarmden hem. Zij kwamen gezelligheid brengen in deze aldoor
dichter-duisterende kamer.... Het knetterend ineentuimelen van het stapelken
sparre-blokken in den haard, leidde hem wel, een oogenblik, van zijne droomerij af.
Hij vond dat Maaiken nu toch al thuis had kunnen zijn, voor zijn avond-eten. Welke
domheid, met haar naar buiten te zijn komen wonen, in den waan, haar aldus alléén
voor zijne liefde te zullen behouden; met de hoop zijn gedroomd geluk, daar hij eens
zoo zéker van was, in deze verlatenheid inniger te mogen genieten. Zij waren hier
gekomen in den zomer; toen vond zij het heerlijk. Maar de tweede zomer liet haar
al onverschillig. En de verveling, de geniepige verveling was weldra haar web komen
weven, haar eindeloos web, in deze huis-kamer. Maaiken ontvluchtte ze nu bij de
boeren, die zij vroeger zóo verachtte.
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Hij? Hij verachtte hem ook, den boer, in den grond. Zij hadden hem aangetrokken,
de boeren, misschien alleen omdat hij ze pleizierig vond, - en dom. Soms vond hij
ze ook hatelijk, en haatte hij ze werkelijk, al was het slechts een oogenblikje. Zij
hadden geen hersenen: hun kop zat vol keien. Hun hart kende hoofdzakelijk
schraap-zucht. Het was tusschen hen het eeuwig gevecht der Hebbenden en der
Ontberenden, der Mageren en der Dikken.... Ja, hij had wel eens gedacht dat hij ze
lief had: wat hij lief had was, vond hij nu, dat zij hem vermaakten, bij hunne dracht
en hunne doening, in hunne spreekwoorden en in hunne spelen; wat deed, dat
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hij eens hun gezelschap zocht, het was, het was....

LUILEKKERLAND. (VERZ. R. VON KAUFMANN, BERLIJN).

- Brueghel ging in-eens aan zijne kindsheid, aan zijne lastige jeugd denken. Hij
wist dat hij maar een arme vondeling was, en uit compassie opgenomen door den
boer van het Euvers-nest, in het dorp daar hij-zelf naar genoemd werd. En deze was
maar een schamele boer, een koe-houdertje met twee beesten. Die beesten had hij,
Brueghel, lange jaren gehoed, onder den wijden hemel. Daar zij te grazen stonden
speelde hij met de kinderen van het dorp, die hem opzoeken kwamen omdat hij
fluitjes wist te snijden uit riet en zelfs uit wilgewijmen. Zij speelden blinde-kalle en
buik-over-d'hage, bal-in-de-mutse en vier-hoeken. Zij schommelden op 't
omgekantelde aal-vat. Op Onnoozelen-kinder-dag gingen zij gekleed in de kleêren
van hunne ouders; de boer van 't Euvers-nest, die hem gaarne zag, gaf hem zijn klakke
om aan te doen, en zijn zaai-schort. Hij had toen al een luide stem, en zij gingen
zingen bij de boeren. Hij, die altijd buiten was, hij kende de lucht en de wolken, die
vol tintelingen en vol volk zitten. Hij zag er reuzen en kwenen, wijven die blazen en
dwergen met ontzaglijke pakken op hun rug. Daarvan wist hij danig goed te vertellen,
en als zijn vertelselken uit was, ging hij er met vroomheid zelf aan gelooven, en 's
nachts droomde hij ervan als van de zekerste werkelijkheid.
Toen hij wat grooter werd, leek de paap van de parochie hem vriendelijk gezind
te zijn geworden. Hij leerde hem lezen, en bereidde hem ter communie voor. Het
vervulde hem met teederheid, maar niet voor den paap: hij ging, in die nieuwe zoetheid
van zijn gemoed, driftig houden van de bazinne van het Euvers-nest, die hem
gevoedsterd en verzorgd had. Zijn hoofdeken ging vol bewustheid zitten van God,
en van Plichten en vooral van dierbare aanhankelijkheid. Hij was toen veertien jaar
oud, en
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las in de boeken. Hij kende er de kruiden uit, die hij vond in de velden, en de
geheimenissen der hel en van het vagevuur, die hem al even klaar voor de oogen
stonden, of hij ze eveneens in de velden had kunnen zien. Zij leerden hem ook, en
die las hij het liefst, de angstige en schoone mirakelen der liefde. Zoo gingen de
jaren. Hun meerdere al door de kennis die hij den pastor dankte, werkte hij thans met
de jongens meê op den akker en in den boonen-tuin, waar hij, van hand-palm tot
hand-palm, het putteken groef daar de vrucht in geleid werd die ze van herfst tot
herfst zou voêren. Hij deed zijn werk met zorgvuldige genegenheid. Hij was een
goede boer te wege, vond zijn pleeg-vader van het Euvers-nest. Maar zijne
pleegmoeder zei: ‘Wij hebben een kind opgenomen, dat van geen geringe lieden kan
zijn. Hij leest te veel, en 's avonds zit hij te laat op, zijne oogen uit te kijken op
stukskens papier, daar hij mannekens op teekent.’
Want hij was gaan teekenen, en zoo hij in der daad een goeden boer scheen te
zullen worden, het is omdat hij onbewust de boeren en hun bedrijf zoo gaarne
gade-sloeg, 'dat hij ze zou konterfeiten. Tusschen de balken der dilte vond de
boer-zelf, zekeren dag, toen ze moest gekeerd voor de nieuwe vrachten van den oogst,
een heel pak krabbelingen. Hij erkende zich-zelf achter den ploeg, en de oppers aan
't binden. Hij ging ermeê naar den paap, waarvan hij hoopte dat hij ze misschien
koopen, en verder dat hij Pieter vermanen zou tot meer ernstige bezigheid.

DE KEUKEN DER MAGEREN.

Want, was deze van zijn vijftiende tot zijn achttiende jaar vol goeden wil en blijde
arbeidzaamheid geweest, nu scheen dat te willen veranderen. Zijne ijverige
vriendschap
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voor de boerin had hij overgebracht op de jonge meiskens. - En nu, dat hij, Pieter
Brueghel, die hier in de dompige duisternis zat, niet jong meer was, hij herinnerde
zich op 't stuk van vrijen zijne eerste jonkheid nog heel goed. Het werk in stal en
schuur, op het land en langs de root-grachten, liet hem weldra couragie-loos. En
drentelde hij niet achter de meiskens, dan zat hij in de geschriften of in de teekeningen.

DE KEUKEN DER DIKKEN.

De paap, die de teekeningen zag, wreef over zijn rasperige kin en krabde achter
zijn oor. Hij zei: ‘Deze moet geen boer blijven.’ De boer antwoordde: ‘Maar ik heb
hulpe aan hem, al is hij niet zoo vlijtig meer. Ga ik nu een nieuwen knecht moeten
nemen, en hem betalen?’ - ‘'t Is gelijk,’ zei de pastor. En in den namiddag, toen hij
den boer op het veld wist te zijn, ging hij erover praten met de boerin.
Pieter was nu om de twintig. - Het leed geen tijd, of hij koos, licht van beurze maar
zwaar van stralende hoop, en alle meiskens gauw vergeten, de bane, die van Breda,
dat hij uit Brueghel als vaste pleister-plaats te bereiken had, voert naar de stede
Antwerpen. Na naarstige dag-reizen, en de rust, 's nachts, in de hooi-schelven die
geuren naar warm brood onder den galm der nachtegalen, was hij beland bij meester
Jan Mandijn.
Jan Mandijn, bekende van den pastor die bezat van hem een tafereelken,
voorstellende de Helle-brand, 'twelke was vol drollige verschrikkingen en de stichting
der werkelijke straffen, heette toen in Antwerpen te zijn een zeer treffelijk meester
in de kunst van schilderen. Maar Pieter ontmoette bij hem minder gelegenheid tot
het leeren, dan tot oefenen van vaardigheid in het poetsen der schoenen en keeren
der werk-plaats.
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Deze werd druk bezocht, en de ijverigste commensaal was er een schilder, die uit
Haarlem kwam, en dien de vrienden zijns meesters noemden Langen Pier. Pier - zijn
naam luidde Aertsen - was twist-zuchtig, en gaarne van andere meening dan de
meerderheid zijner aanwezige kunst-broeders. Hij was een nieuw-lichter; niet zoozeer
dat hij stellen zou, als de meesten uit dien tijd, de vaardigheid in lijn en verven der
Italianen boven die van de oud-meesters in de eigen Lage Landen, maar omdat hij,
integendeel, als deze laatsten groote liefde had voor de werkelijkheid die hem
omringde, en schilderde liever eene maarte in hare keuken dan den van hem
nooit-gezienen goud-regen die Danaë bevruchtte. Hierin volgde hij de schilders van
zijn streek, al was dit nu wel zeer uit de mode, zoo ze gingen van Oudewater tot
Bouts, en die niet gaarne logen.... Mandijn was zelfde meeningen toegedaan. Dikwijls
volgde Pieter ze naar buiten, waar zij in alle getrouwheid gingen conterfeiten boomen
en huizen. En eene genegenheid groeide aan in hem voor deze meesters die, met
zulke vaardigheid en waarachtige innigheid, een beuk wisten te verbeelden als ware
hij een mensch, en geen zorge droegen, zoo zij te teekenen gingen menschen, dezen
te verkleeden in Romeinsche soldaten. Althans, zoo deden zij, waar de bestelling ze
niet dwong te behandelen oude historie of deze der Passie Christi. En dàn nog plachten
zij, meestal, hunne personagiën en het verloop der gebeurtenissen niet dan in het
landschap te verplaatsen dat zij kenden en hadden lief, gevende aldus een grond van
doorleefde waarheid aan wat hen aandeed, doorgaans, als sufferig vertelselken, of
als eene gebeurtenis die ze niet in beeld maar in diepere vroomheid der bespiegeling
wisten te begrijpen.
Mandijn vooral zag Pieter te wezen een man, die zijn gemoed niet uiten zou dan
in de vormen der werkelijkste gestalten, zelfs waar hij met al de warme innigheid
van zijn hart uitdrukte den ernst van zijn geest die niet hield van dorperheden. Hij
was een man van liefde en schroom en schrik, en Pieter hield van hem, omdat hij
nooit voltooide een paneelken, of men vond erin, meer dan verluchtende uitbeelding
van 't gegeven onderwerp, het gevoel dat hij, Mandijn, bij 't schilderen had
ondervonden. Zoo maalde hij, meer dan eens, in alle meewarigheid den Vaart der
Gedoemden; en waar hij verbeeldde 't bezoek van Christus, te derden doode-dage,
aan 't Verblijf der op hem schreeuwende Waarachtigen, daar teekende hij nòg
menschen, en die ten felste leden, en die leden zóo, dat zij haast geen menschen meer
leken te zijn....
Mandijn had groote bewondering voor Jeroen Bosch, van Aken, en het duurde
niet, of die bewondering ging op Pieter over. - Van uit zijn dorp en zijne vriendelijke
boeken, van tusschen den bezadigden vrede en de kommerlooze ontspanning zijner
boeren, was deze plots verplaatst geworden in de wieling der drukke stad en
tegenstrijdige gedachten, in den jachtigen angst van vele dolende zielen en de
uitspattende bralheid van demonische uitgelatenheid. Zijne, nog onbegrijpende,
verbijstering had hij lengerhande verklaard gezien in Jeroen Bosch. Hoe had deze
den schrik voor 't eigen ongeloof, als een koraal-boomken, tráag maar zéker groeiënd
boomken van ongeloof, een onverdelgbaar-hard groeiënd boomken van ongeloof,
gekleed in verschalkend-grijzende drolligheden! Hoe had hij, die Bosch, gepoogd
te verbergen, zich-zelven zelfs, den kanker die hem beknaagde, in de onmogelijke,
de ongehoorde, de voor anderen onvermoedbare viesheid, die hem wêer werd, bij
weêrslag, eene werkelijkheid om bij te huiveren! Werden zijne helle-visioenen,
potsierlijk voor wie ze niet vermochten te begrijpen, niet tragisch voor hem-zelf, die
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er het teeken, het zelf-geteekende brand-merk zijner doemenis in erkende? Deze
monsters die daar zwieren en kruipen: vrees van wie ten doode toe beangst is om de
Laatste Verschijning!.... - En in zijn jong lichaam,
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zijn gezond boere-lichaam dat geen kwelling kende of zij werd argeloos bevredigd,
voelde Pieter voor het eerst de foltering van wie zich den Slechte waant, omdat geen
betrouwen in God van hem kan weren de roode droomen van zijn verlangen....
- Van Bosch bezat Mandijn eene verzoeking van den heiligen Antonius, heremiet:
niet om vreugde, gevoelde Pieter wel, stond daar, wit in haar peerlemoeren vleesch,
wit-stralend in een gloeiënde duisternis, de uitdagend-naakte Proserpina ter uiterste
temptatie: schrik van nachten die woelen in de gevreesde geneuchten der zinnelijkheid.
- En dat ander paneel dat Pieter te zien kreeg: het slepen van Jezus naar het Oord der
Schande: meewarigheid van den schoonen bleeken kop van Christus, tusschen de
groene, doods-grijze, fel-kleurige tronies van het smoelig rakalje met de
brokkel-tanden; gezichten van afschuw die gillen om eigen vrees te overschreeuwen,
en wier brutaal-verwoede oogen zeggen hun machteloozen haat voor 't goddelijke
dat ze voelen, en dat klopt in hunne borst als een ongewenschte hamer; - o marteling
van ongeloof dat zich klampt aan dit afbeeldsel van eigen verachting als aan den
reddenden spiegel....
Pieter was toen in zijn vier-en-twintigste jaar. Het was op dien tijd dat hij eene
andere werkelijkheid inzag, dan die van zijne boeren: eene geestelijke, deze van den
schrikkelijken Bosch. Zij bracht hem tot denken over zich-zelf; en, zoo ze zijne
mededeelzame genegenheid moest dempen, eenigszins, voor lieden waar hij zich
nog van wist den gelijke: de geringen en de boeren, maar die hij zich traag te ontrijzen
gevoelde: ze legde hem vooral een zelf-eerbied op, die eene ongewone wending nam;
zij deed hem walgen voor een knechtschap, waar hij bij Mandijn ging onder lijden,
al had het hem gebracht tot kennis van zich-zelf.
Hij verliet zijn meester, en trok naar Aalst. Daar verbleef een man, zeer gezien en
beroemd als onder de allerbesten, en op aller lippen toen, dewijl hij kort te voren
terug was gekomen uit het land van Turkije, na lange reize, aanvaard ter bewilliging
van Tapijtsiers uit Brussel, tot studie van zeden in 't algemeen als in 't bijzonder van
weven, van teekenen, van verwen der wand- en vloer-bekleedsels aldaar, en met
opdracht van kooplieden die verwachtten van hem inlichting voor, uitbreiding van
hun handel. Hij was weêr in het land gekeerd, zeer fastuëus beladen met goud-bestikte
kleedijen en zilver-beslagene wapenen, aanvoerend wonderbare verhalen van
ontvangsten bij sultanen; geheime bezoeken aan harems waar de vrouwen
wonder-blank en vet van heupen moeten zijn; overvallende roovers die u plonderen
terwijl gij doortrekt de vervaarlijke bergen. Toen hij zijne bevindingen had
opgeteekend in een schoon boek, gesteld in de Fransche taal, en dat hij opluisterde
met eigene teekeningen; toen hij daarna, tot verdere bevestiging zijner kunde, in
eigen Neêrduitsch de boeken Metselry, Geometry en Perspectief uit Vitruvius
overzette, steeg zijn roem ten top, en reed hij nog meer op de tongen, waar hij, een
man van bij de veertig, hertrouwen ging met een nog heel jong meisken, al verborg
hij het geenszins, twee basterd-dochters zeer treffelijk op te doen voeden, die al zoo
heel veel jonger niet waren dan deze zijne tweede ga, hunne wettelijke stief-moeder.
Toen Brueghel bij dezen Pieter Coecke - want dus was dezes naam, - meer als
helper nog (dien hij bij drukke bestellingen goed kon gebruiken), dan als leerling
(want de jonge man was waarlijk al te boersch van zinnen dan dat Coecke maar
hopen durfde hem zijne liefde voor de Italiaansche schilderkunst mede te kunnen
deelen), - toen Pieter Brueghel bij Pieter Coecke kwam, had deze zijn faam gestijfd
gezien bij eene jaar-rente, hem door de stad Antwerpen tot belooning van zijn ijver
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voor de kunst verstrekt. Daar ging hij zeer prat op, te meer dat het tallooze andere
eer-bewijzen en een stoet van goed-betalende leerlingen meêbracht. Er kwam in het
huis van den gul-
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levenden meester, die op de duiten niet zag, eene weidsche weelde, gedeeld natuurlijk
door de rijke discipulen, en waar Brueghel bij afstak en zich heel schamel ging
gevoelen. Wel waardeerde Coecke zijne begaafdheden en groote kennis van teekenen;
hij had trouwens van hem grooten dienst. Te weinig tijd echter, in den praal van zijn
feestelijk leven en de uitstraling van zijne vermaardheid, om zich veel bezig te houden
met den gewilligen nederige, die in een afzonderlijk kamerken het werk voor zijn
meester voorbereidde of voltooide, waarmede deze eer en roem verwierf.

VAL DER ENGELEN. (MUSEUM TE BRUSSEL).

En van lieverlede keerde hij, die Jan Mandijn was ontvlucht, en eene knechtschap
welke niet paste bij de verworven geestelijke vrijheid, - keerde hij zich, met zijne
onderdrukte genegenheid, tot de dienstbaren der keuken. Bij knechts en meiden, die
kwamen van den lande, van Lede of Erembodegem om te dienen in stad, vond hij
zich-zelf in eigen wezen terug. Neen, neen, hij was niet meer huns gelijke: hij had
al genoeg naar den geest afgezien, om te leeren onderscheiden en veel verwerpen.
En dit was thans soms zijn leed. Maar van dat leed had hij geleerd toegeeflijkheid,
en dat het niet noodig was, noch te doen, zijne aanhankelijkheid te onderdrukken.
Hij stond niet meer onder dezen, de knechts en de meiden, zoo dat hij zich-zelf niet
meer zien zou; hèn zag hij echter te beter, naarmate hij zich-zelf te scherper bewust
werd. Hij kreeg ze te liever, naar hij veel van hunne leelijkheid in hem-zelf nog
terugvond, en bij hen, die niet wisten, deze leelijkheid vermocht te vergoelijken bij
't weten van de eigen krankheid. Hij moest om ze lachen, maar met welke teederheid
in
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zijn hart!.... Zijn meester was zeer gevierd; hij schilderde met groot gebaar het soort
schoonheid, dat van de rijke lui gewenscht was; hij trakteerde en maakte danigen
cier: hoe voelde Brueghel, daar hij zat in den haard der keuken waar de andere, de
rijke discipulen slempten in de marmeren zalen, - hoe voelde hij de ijdele
oppervlakkigheid van dat alles, hier, bij de maarten, die misschien slecht waren maar
het niet wisten, en zooveel natuurlijke goedheid en geest konden toonen, en het wisten
evenmin....
Toen het geviel dat de huis-vrouw van Coecke dezen schonk een dochterken - zij
leefde zeer afgezonderd, buiten haar man's doen, en was zeer nederig en gedwee, vond Pieter in dat schuldeloos kindeken een nieuw tabernakel voor zijne liefde. Hij
was nu bij de dertig, en zijn afgezonderd leven van ondergeschikte kende den ernst
die hem, tegenover het volk uit de keuken, soms triestig en soms, niet-tegenstaande
alles, achterdochtig maakte. Het borelingske kon hij echter beminnen in alle
onbevangenheid. En, waar Mariaatje Coecke opgroeide als een zoet meisken, voelde
Brueghel groeiën in hem behoefte aan aldoorinniger liefde voor haar....
Zij was vijf jaar oud, toen de gelegenheid dat een Antwerpsch schilder, Jeroen
Cock, de kunst verliet en zich begaf in het drijven van koopmanschap daarmede,
hem aanleiding gaf, van leven te veranderen. Pieter Coecke betaalde hem niet goed.
Het onvrijë inwonen drukte hem, ondanks Mariaatje. Hij voelde zich van geest
zelfstandig en onderging met weêrzin dat zijn onafhankelijkheid werd gedrukt. - Zijn
meester, die lichtzinnig was, vergat in een gul afscheid al de verleende diensten.
Mariaatje begreep niet, wat Brueghel aan haar verloor, toen hij haar voor het laatst
kuste en een kruisken gaf. Aan de bewoners der keuken dacht hij niet veel langer,
dan om de vaststelling dat hij ze wel overal terug zou vinden, te zijnen pleiziere en
te zijner genegenheid.
Weêr ging hij zich vestigen te Antwerpen, zijn eigen baas thans. Jeroen Cock,
wiens zaak van aanvang af floreerde, gaf hem bestellingen, die hem niet altijd lieten
vrij daar de klandizie diende voldaan in haren voorkeur, maar dan toch schonken,
hem in den tweeden helft der dertig reeds, de voldoening dat hij geen knecht meer
was. - Jeroen Bosch, zijn schrikkelijke bevrijder, was zeer in den smaak gevallen:
de zoon des keizers, hertog Philips, had groote bewondering voor hem en kocht voor
zijne Spaansche kasteelen óp al wat hij kon vinden. Brueghel kreeg te schilderen in
dien trant, en voelde erbij hoe hij hem was ontknecht, en hoeveel vrijer dan hij naar
den geest, die bij hem evenwichtig was en gezond, en niet gemakkelijk met schrik
te slagen. Van de Hel maakte hij vele grapjes, en had er lol in, hij die nochtans
verkleefd bleef aan de Moeder-kerk, al leed hij ongaarne dat papen beslag legden op
zijn geest en op zijne vrijheid, en afdongen op zijne wijze van doen.... Toen Cock,
rijk geworden, ging koopen 't een huis bij het ander, verruimde dit de
onafhankelijkheid van wien hij wist zijn besten schilder. Pieter, die thans veel omgang
had met andere schilders, kwam in den naam om 't eigen werk, naar eigen aard. Het
duurde geene jaren, of zijn bijval was zoo groot dat hij als meester werd opgenomen
in de Lucas-gilde.
Hem, die thans mocht kijken met eigen oogen, die thans mocht leven naar eigen
gevoel en inzicht, hem nu gewerden de blijdste jaren van zijn leven. Veertiger, bezat
hem voor het eerst de volle veer-kracht van de vrijheid, die anderen om de twintig
bot mogen vieren.
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Het was de tijd, dat hij Franckert leerde kennen: o, de weelde van uitspattingen
des ontbolsterden gemoeds, die ze steeds onverzaad liet en steeds vervolde van
nieuwe verlangens! Het werd de roes, die nimmer is te bevredigen omdat hij, bij
noodzakelijke uitstorting van een te-vol aan leven, beteekent de eeuwige bodemlooze
begeerte naar dat leven. Een zelf-minnende voldoe-
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ning zocht hij van een drang, die al te lang was onderdrukt geworden; dit was veel
meer de communie met, de versmelting in een wereld, waar hij zich niet eens nog
eene eenheid van voelen kon, maar die van hem aldoor opnieuw de blijde boodschap
eischte, dat hij ze openbaren en verkondigen zou.

ICARUS (MUSEUM BRUSSEL).

En nimmer had hij, dien 't niet meer om den broode te doen was, want hij verkocht
wat hij wilde, - nimmer had hij gewerkt met het gemak dat hij had verkregen, neen,
dat hij had ontvangen van hoogere Machten. De beelden kwamen hem nauwelijks
nog van buiten, en nauwelijks waren het zijne oogen die ze voerden naar zijne hand.
Zij wentelden, de beelden, in hem, zoo hemel-lichamen het doen in de wondere
zomer-nachten. Hij hief zijne hand; en de houts-kool, de stift van zilver, of het tamme
penseel: zij gingen, alsof het buiten zijn wil óm gebeurde, van de inwendig-woelende
gedaanten bewegen. - o, 't En waren, voorwaar, geen reuzen, geen goden, of
veel-bediedende allegorieën. Het waren meestal maar boeren. Hij vroeg zich echter
niet af: waaróm zijn het maar boeren? Hij wist immers dat de groote Menschheid, neen, dat de groote liefde die hij had voor het Leven en de Menschen bij hem hare
praefiguratie in Boeren had, en dat hij niet kon beteekenen wat hij zich voelde te zijn
op aarde en als roerend deel van 't geschapene, dan onder gestalte van een Boer uit
Brabant.
Het levens-gevoel, de vreugde en de noodzakelijkheid van een werkdadig bestaan,
deden, dat hij gretig naar verruiming der einders ging trachten. Zijn panisch-geliefde
land werd hem eng. - Hij had geld liggen, en ging op reis.
De reis ging over Vrankrijk. Hij bezocht
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beroemde kabinetten, daar uitnemende schilders uit Italië en ook uit de Nederlanden
hadden hangen van hun beste werk. Doch aan Jeroen Cock, die hem had gemaand
te maken teekeningen naar deze tafereelen, 'dat hij ze steken liete in koper, zond hij,
bij de naar zijn land keerende boden, niet dan gezichten op stroomen en vlakten, het
rijzen der bergen en de brokkeling der rotsen. Hij was in andere lucht: het was
voldoende dat hij aan geen kunst meer dacht, en zijn comportentie had aan louter
nog natuur. Te voete trok hij door de Alpen: hij voelde ze in zijne overweldigde
nabijheid en in hunne bevrijdende vergezichten. Hij bezocht de steden: hij wist dat
zij inhielden de befaamdste schilderwerken, en die der beeldhouw-kunst, zoo van de
Ouden als van dezen uit den jongsten tijd; maar hij vergat ze te gaan bezichtigen. En
den heiligen bodem van Italië, naijver van zijne land-genooten die er kwamen rond
hun twintig jaar en er zagen de opperste bestemming: hij betrad hem met zijne
Vlaamsche boere-voeten, die hem hadden gedragen al meer dan veertig jaar.
Het belette hem niet, zich om dat nieuwe land te verbazen, en zijn grond, en zijn
lucht. Vooral die lucht was hem vol subtiele verwikkelingen. Thuis, om Antwerpen,
was de lucht zwaar van wolken, en bij de helderste zon nóg dik en vast. Hier was zij
als een stel van onzichtbare pijpen, van trechters, die u aanminlijk opzuigen, u licht
maken als het licht-zelf. De longen leerden en ontvingen er zachtere en
haast-onmerkbare oefening. De wazigheden van het landschap, zoo ze nog mochten
bestaan, waren niet gemaakt van water, maar van kristal. En vond hij, toen hij de
terug-reis, door Tyrol en over den Rijn, aanvaarden zou - hij was wel drie jaar weg
geweest! - de kring om hem van dampen, die er hem aan herinnerden dat hij haast
thuis was: hij kon niet laten, waar hij ze met den zilver-stift of in water-verwe voor
Cock bewaarde, ze te drenken van de onwezenlijkheid, de onvatbaarheid der
Italiaansche atmospheer.
Een ander ding kon hij, evenmin, op reize laten: het was, dat hij zich meer en beter,
en thans met definitieve onontkomelijkheid een boer gevoelde. Cock had hem
gevraagd dat hij, te Messina zijnde, en deze plaats, met hare baai, wezende geschikt
voor dat onderwerp, er ontwerpen zou een val van Icarus. En dat deed Brueghel:
schilderde vol vaardigheid een gezicht van deze streek; plaatste in de zee pleizierige
galjoten; dacht zelfs een oogenblik aan den dommen Icarus die vliegen wou met
ontleende vlerken - alsof ontleend goed ooit gedijde! -, en liet hem onderdompelen
in de fraaie baarkens; maar teekende, zonder het eerst te weten haast, maar weldra
met hoeveel pleizier, en groot, en op de plaats van het paneel daar men hem vóor al
't andere zien zou, een prachtigen Brabantschen boer, al ploegend.
- Want de reis, die hem als eene vrijheid nieuwe landen had geopend, en hun
wezen, en hun volk, dreef hem als eerste gevolg terug naar de eenigen, die hij kon
begrijpen en doorvoelen geheel, omdat hij onder de hunnen was. Wel had zijn geest
nieuwe ruimten doorwaad: hij vatte thans de oppermachtigheid van grond- en
lucht-gesteldheden, waar de schamele Vlaamsche vlakte en de zachte deining van
Brabant niet bij waren dan berustend betrouwen. Zij hadden zijn geest-drift begiftigd,
toen hij heen-toog, met heimwee. En lieten in hem den weemoed achter van een
vermoeiden harts-tocht. Zoo bleef dan ook de groote dankbaarheid, die hij hoopte
te voelen bij den terug-tocht en 't zicht op 't eigen land, beperkt tot de menschen die
hij terug-vond. Maar hoe groot dan die dankbaarheid! Al ging hij naderhand
ondervinden dat hij ook dezen ánders beminde, dan toen hij de reis aanvaardde.
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Hij ging ze zien thans, onwillekeurig, als symbolen. Zij waren hem niet langer,
en als vroeger, behoefte aan drastische uiting eener overweldigende natuur-vereischte;
zij
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waren niet meer de kinderen eener gemoeds-bronst: zij werden de verbeelding van
eene liefde, die in de ballingschap onbewust bezonken, ging bloeien thans in
nimmer-vermoede, in definitieve, en de zeldzaamst-schoone bloemen. Zij rezen uit
hem als zinlijke beelden der eigen verre ondervindingen. Zij wiessen, uit zijne
gevoels-wisheden, als eeuwige waarheid; en hunne boerschheid, hunne
onontkomelijke boerschheid, was van een adel waar hijzelf voor schromen ging, hij
die geen drift meer kende of deze bekwam de rust die hem zou bestendigen.

DE PARABEL DER BLINDEN. (NAT. MUSEUM, NAPELS).

En zoo wist hij, in de eenvoudigste gedaante, te verbeelden de verschrikking of
de lol om de Zeven Hoofd-zonden. Hij kwam de drie Goddelijke Virtuyten onder
schamel uitzicht zeer treffend te vertoonen. Schilderde hij nog boeren om hen-zelf:
zij kregen ongeweten, en zonder dat hij het wist, eene beteekenis die eene waarheid
werd van ziel tot ziel. Die waarheid kon vervaarlijk worden: meest was zij eene diepe
meewarigheid om de menschen, als toen hij maalde de Parabel der Blinden, en die
wij niet beschouwen kunnen zonder erbij te ondervinden, dat wij allen blinden zijn....
- Hij was uit Italië terug-gekeerd; had te Antwerpen Hans Franckert terug-gevonden.
Maar Franckert vond in hem niet terug de oubollige grappigheid van toen hij
heen-ging. Hij-zelf, Franckert, thans eveneens in de veertig, was bezadigd en braver
geworden. Zij bezochten de kermissen al langs om minder, daar Brueghel nochtans,
ook ná de terug-komst, nog wel zin in had. Zij bezochten nog nauwelijks de bordeelen.
Toen Pieter opgekropte teederheid aan Maaiken ging besteden, en haar werd
aanhankelijk, en ze leidde, na een jaar vrijagie, als zijne boele in
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dit veilige huisken op den polder, hadden zij, hij en Franckert opgehouden elkander
te ontmoeten.
- ‘Maaiken’.
- Het was, nu hij weêr als uit een droom ontwaakte, of Pieter viel in een zwart
keldergat. De avond was geheel gevallen. Door de ruitjes van het raam zag hij nog
nauwelijks lichten het dikke sneeuw-tapijt. Er was zwarte ijlte om hem. Hij dorst
niet verroeren, want het ware hem niet aangenaam geweest, zelfs het gerucht te
hooren van de verschikte plooiën in zijne kleederen. Met wijde oogen zag hij,
omkijkend, in den donkere. Hij wist niet goed waar hij al dien tijd aan gedacht had.
Weêr kwam de wrevel in hem: ‘Maaiken nog niet thuis.’
En hij voelde wrokkend: nimmer zou het nog beteren. Het kon niet, vermits zij
onoprecht was. Al in de eerste maanden van hun samen-wonen, had hij ondervonden
dat zij ellendig liegen kon. Toen noemde hij dat: spaarzaamheid met de waarheid.
En een dag van verliefdheid, die niet was nochtans zonder weemoedige achterdocht,
had hij gemaakt met haar een verbond, en besprak dat hij zou kerven al hare leugens,
dag aan dag, op een kerf-stok. En zoowaar, hij had gemaakt een kerf-stok redelijk
lang, en er kwamen kerven op in zulken getale, dat het vermoeiënd ware geweest ze
te gaan tellen. Ze telden ze dan ook niet, en Pieter werd bitter. Zij, Maaiken, had het
nooit opgevat dan als een lolleken, zooals hij er uit ouden aard wel meer vertelde en
uitstak in dien tijd. En de kerf-stok stond thans in een hoek, aan elke kerf-gleuf een
kusseken stof....
- ‘Maaiken nog niet thuis’;
en hij zat in zijne duisternis te wachten, die wemelen ging als van zwarten sneeuw.
Ach, wat laat het holte in het hart, en pijnlijke, zich óud te voelen worden....
- Toen: toen ging, buiten, de lucht plots roeren. Er kwamen groote cirkels klank,
daar-buiten, in de lucht. Verre, daar-buiten, was een kern-punt van schoonen, warmen
klank, die uit ging golven in wijde ronden. Het was niets anders (na de eerste
verbazing ging Pieter het bevroeden) het was niet anders dan de avond-angelus.
Driemaal klepte hij driemaal. En luidde een tijdje daarna. Maar het deed, dat Brueghel
zich in-eens niet meer alleen gevoelde. Deze klok had hem, dezen dag, en in zijne
eenzaamheid waar hij leelijk-menschelijk te wrokken zat, verteederd. - Hij had er
een oogenblik aan gedacht, de lamp op te steken. Nu kon hij daar niet meer aan
denken. Hij zat wêer aan het raam, en zag bleeke bol-lantaarns waren over den
sneeuw, en de gebogen gestalten van huis-keerende boeren.
Hij dacht nu:
‘Zij zal óok wel gaan komen.’
Het was, of het klokke-geluid was blijven zinderen rondom het huisje. Het was of
hij stond in eene stolp van donker glas, waar de trillende klank-lucht, gedempt, nog
áanslaan kwam met aldoor slappere golven.
- ‘Zij zal nu wel gaan komen.’
Hij zat weêr in zijn stoel. In de verte zag hij, bij hun lantaren, andere boeren. Er
viel nieuwe sneeuw, in dikke eenzame vlokken als een wemelend gordijn voor zijn
venster. Hij keek er naar, en de wemeling deed, dat hij aldra aan andere dingen dacht.
Maar het waren dezelfde dingen.
Hij dacht:
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‘Mijn tijd is voorbij. Neen, mijn tijd is misschien gekomen. - 't Was vandaag
Drie-Koningen-dag. Wat zullen zij gesmuld hebben! Maar nu veegde daar straks de
Engel opnieuw de kruimels weg van de fuif, en strooide een polleke zout op de natte
vlekken van het ammelaken. Deze dertiende dag van de groote Dagen om de Geboorte
is voorbij: de boeren zullen weêr braaf zijn, en, na de overdadige leute, weêr doen
den geduldigen winter-plicht. - Ik? Mijn tijd is voorbij, dat ik lolde, en begint, dat
ik naar kunde en wisheid beginne den winter-plicht.’
Hij moest nooit lang denken aan plicht,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

433
of daar stonden vóor zijne oog nieuwe schilderijen, en zij waren hem steeds een
nieuwe troost.
En hij lei zijn voorhoofd in zijne zware hand. Alles verdween uit hem, waar hij
dit nieuwe zag. En hij zag de Drie Koningen, wérkelijk, die hij zou gaan schilderen.
Hij zag ze, eerst, met zijn viezen en vromen boeren-zin, als sufferig en
onbeholpen-schroomvallig; de eene biedt knielend en smeekend zijn jonste aan; de
tweede is haastig dat de zijne worde aangenomen; de derde in een grooten witwollen
mantel, heeft lol, dat hij dat schoone gouden bootje zal aanbieden. Jozef, deftig, zal
een dikkert zijn, en weet er alles van; maar niet zóo boeren en soldaten: zij hebben
oogen open en monden, en er is er één met grooten, dubbelen bril....
Maarneen, maar neen. Hoe zou Jozef wezen dik? Hij is immers de
meest-onbaatzuchtig-gewillige. - Zie, hij staat in het kleed van de witste onschuld
en de zuiverste dienstbaarheid binnen de stulpe, waar baarde de Maagd, die is de
geboren argeloosheid. Hij is geboren, Jozef, om te dienen Hem, die zich tot dienen
mensch heeft gemaakt. Zoo moet hij niet wezen dik en voldaan. Maar, in alle
schamelheid, een midden-punt van het doek, dat de Koningen bevatten zou.... - En
de Koningen? Neen, het mochten geen stumperds wezen. Waarom versuft? In volle
besef waren zij uit het Oosten gekomen, te dienen den Heer. Zouden zij komen
alléén? Neen: zij hadden aan dienaren honderden; zij voerden áán schatten, ál de
schatten van heel het Oosten op kameelen; zij voerden áán alle volkeren; zij voerden
áan olifanten, en die droegen niets, maar waren de machtigste dieren der schepping....
Hij dacht niet alleen aan de Koninklijke Aanbidding: hij zag onmiddellijk de
Geboorte-zelve. Hij zag vóór de Geboorte, en de volks-telling die de Geboorte
bestemde. Hij zag nà de Aanbidding, en de niet-spaarzame slachting der Kinderen.
Hij zag al deze Goddelijke Dagen. Hij zag....

AANBIDDING DER KONINGEN. (VERZ. GEORG ROTH, WEENEN).

- Daar werd de deur open gestooten. Aanvallend viel Maaiken uit:
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- ‘Geen licht nog? En ik heb zeker weêr te lang uitgezeten naar uw goeste?’
Maar hij antwoordde zacht:
- ‘Wel neen, wel neen, gij. Kluts mij maar twee eiërs in wat bier. Ik ga vroeg slapen
van den avond.’....
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De houding van Napoleon III te Sedan en te Wilhelmshöhe*)
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
De geschiedenis is het wereldgericht en hieruit valt te concludeeren, dat het voor
Frankrijk rampspoedige jaar 1870 van niet weinig invloed is geweest op de
gebeurtenissen, die we thans beleven. Heerschte er in de eerste dagen van den oorlog
in 1870 een blague en een redelooze geestdrift bij de Franschen, van die ijdelheden
hebben zij in deze moeielijke tijden blijkbaar afstand gedaan. Thans heerscht er
kalmte en vertrouwen.

EEN DER LAATSTE PORTRETTEN VAN NAPOLEON III ALS SOUVEREIN.

Het was Napoleon III niet licht gevallen tot den oorlog over te gaan, maar voor
de openbare meening alleen was hij gezwicht. De keizer wist te goed wat er aan de
organisatie van het Fransche leger haperde en dat hij tegenover de geduchte Duitsche
legermacht van 550.000 man slechts 300.000 man kon stellen. Zijn veldtochtsplan
dat toevertrouwd was aan de maarschalken Leboeuf en De Mac Mahon, hield in: te
concentreeren 150.000 man te Metz, 100.000 man te Straatsburg en 50.000 te Chalons.
Waren eenmaal deze troepen op die drie punten bijeen, dan bestond er bij den keizer
nog eenige hoop door een snellen opmarsch naar den Rijn, alsmede het bereiken en
bezetten van de Main-linie het zuiden van het noorden te scheiden en als het offensief
mocht slagen het verbond te zien tot stand komen met Oostenrijk en Italië. Die
verwachtingen kwamen bedrogen uit. Van een snelle actie kwam niets; de mobilisatie
was niet goed voorbereid; dit leidde tot Frankrijks ondergang.
In plaats van drie verschillende legers, zooals eerst het veldtochtsplan aangaf, trok
er slechts één groot leger, onder bevel van den keizer met maarschalk Leboeuf als
hoofd van den staf, naar de bedreigde punten aan de grens.
*) Marquis Philippe de Massa. Souvenirs et impressions 1840-1871. Paris 1897.
Der deutsch-französische Krieg 1870-71. Redigirt von der kriegsgeschichtlichen Abtheilung
des grozsen Generals-stabes, I, Heft 8.
H. Welschinger. La captivité de Napoleon III à Wilhelmshöhe. Revue des deux Mondes.
Mars-Avril 1911.
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Na den grooten slag bij Wörth werd een nieuw Fransch leger van ruim honderd
duizend man te Chalons-sur-Marne gevormd, waarmede maarschalk Mac Mahon
het Rijnleger van meer dan 170.000 man onder maarschalk Bazaine te hulp moest
komen. Echter was Napoleon, die zich inmiddels bij Mac Mahon's leger had gevoegd
met dezen van oordeel, dat het van veel meer strategisch belang was om naar Parijs
te trekken, van welk plan om politieke redenen moest worden afgezien. Uit de
operatiën nu volgde dat eerst den 30sten Augustus Mac Mahon's
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troepen van Beaumont tot over de Maas bij Mouzon werden teruggedrongen, waarna
den 1sten September het drama bij Sedan zich ontknoopte.
Heeft Napoleon bij Sedan den dood gezocht? Indien we het relaas van den slag
nagaan, blijkbaar wel, wegens zijn physiek en moreel lijden. Immers, hij leed moreel,
daar hij zijn nederlaag zag aankomen en zijn lichaamslijden van zijn door graveel
ondermijnd gestel werd meer dan verdubbeld door de vermoeienissen van het leven
te velde.
Met weergalooze dapperheid bood voor die oude vesting Mac Mahon's leger aan
een bijna driemaal sterke overmacht weerstand. Toen de mist in de omgeving dezer
vesting 's morgens te 8 uur was opgetrokken, ontwaarde de keizer met zijn staf bij
een verkenning aan den linker Maasoever Duitsche batterijen van Remilly tot
Wadelincourt. Bij de eerste zonnestralen, welke de gegalonneerde képi's deden
glanzen, vormden deze een mikpunt, waarom Napoleon zijn staf verzocht achter den
muur eener fabriek dekking te zoeken. Hij zelf bekommerde zich niet over het vuur,
in zijn onmiddellijke nabijheid bij zich houdende den eersten stalmeester Davillier,
den geneesheer Corvisart, den adjudant van dienst generaal Pajol en den
ordonnans-officier d'Hendecourt, die weldra doodelijk werd getroffen.

DE PRINCE IMPÉRIAL (LULU) IN 1868. (DIT PORTRETJE IS INDERTIJD GESCHONKEN DOOR NAPOLEON
III AAN KONINGIN SOPHIE DER NEDERLANDEN).

Het noodlot vervolgde ook hier weder het eenmaal beroemde Fransche leger.
Nadat maarschalk Mac Mahon gekwetst was geworden, ging het opperbevel over
op den energieken generaal Ducrot, maar generaal De Wimpfen die den vorigen dag
uit Afrika, bij het leger was gekomen, had onverwachts het opperbevel, als zijnde
hooger in ancienneteit dan Ducrot, gereclameerd. In de uitvoering der reeds genomen
beweging van generaal Ducrot, om zich met de troepen snel uit de voeten te maken
en meer noordelijk naar de Belgische grens op te rukken, bracht generaal De Wimpfen
door een tegenbevel een algeheele wijziging. In die onverwachte verandering zag
Napoleon dat alle hoop op behoud van zijn leger van nu af aan was verloren. Zelf
kon hij niet ingrijpen zonder beschuldigd te worden de handelingen zijner generaals
te belemmeren. Dien tengevolge van alle initiatief beroofd besloot de keizer zich
meer noordelijk te begeven naar de posities, welke de troepen van het 1ste korps
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verdedigden. Dáár in den hollen weg van Givonne verscheen generaal Wimpfen, die
den keizer over de Beiersche en Saksische troepen sprekende, geestdriftig toeriep:
‘Que Votre Majesté ne s'inquiète pas; dans deux heures, je les aurai jeteés dans la
Meuse....’
Wel een vreemde illusie van een moedig generaal, die slechts een zeker terrein
van het slagveld kon overzien zonder zich genoeg rekenschap te geven van de enorme
vijandelijke troepenmassa's, die zich achter hem ontwikkelden. Napoleon kon generaal
De Wimpfen's optimisme niet deelen. De verpletterende Pruisische artillerie, wier
draagkracht de uitwerking der chassepots en het élan der Fransche infanterie verlamde,
deden
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bij Napoleon geen twijfel meer bestaan over het lot van zijn ongelukkig strijdend
leger. Gedurende drie kwartier bleef de keizer waar hij was, den dood als 't ware
zoekende onder het kruisvuur der granaten. En al dien tijd leed hij de hevigste pijnen
wegens het aanhoudend te paard zitten. Twee malen steeg hij af om zich wat te
herstellen en daarna weer op nieuw in het zadel te gaan zitten. Ten slotte besloot de
keizer zich naar de stad te begeven waarvan de toegangen opgepropt waren met door
de conducteurs verlaten treinwagens, verbrijzelde affuiten, ledige caissons,
ontmoedigde soldaten, die een schuilplaats in de droge vestinggracht hadden gezocht,
en waar de vijandelijke artillerie niet minder verwoestingen aanrichtte. En tusschen
dezen chaos schreed de ongelukkige monarch het bittere einde tegemoet. Gedurende
den rit naar de Préfecture begonnen de projectielen op de brug bij de Place Turenne
te vallen, terwijl tijdens 's keizers oponthoud bij het informeeren naar den toestand
van den zwaar gekwetsten maarschalk Mac Mahon, op korten afstand een granaat
sprong, welke den keizer in een groote stofwolk hulde en hem ongetwijfeld zou ter
aarde geworpen hebben, als hij op dat moment niet met zijn paard had stil gestaan.
- Welk een schrille tegenstelling vormde tegen den namiddag 's keizers lot met dat
van koning Wilhelm; Napoleon's leger bijna vernietigd; hij zelf diep gebukt gaande
onder de nederlaag en ieder oogenblik gevaar loopende het leven in dezen
moorddadigen strijd te laten. Koning Wilhelm daarentegen buiten alle gevaar op de
hoogte van Frénois, als in eene apotheose getuige van het zieltogende Fransche
keizerrijk op wiens puinhoopen het Duitsche rijk zou worden opgebouwd.
Toen de vesting met het uur nauwer werd ingesloten en 500 stukken geschut hun
vuur er op uitbraakten, oordeelde de Fransche keizer het raadzamer een wapenstilstand
te verkrijgen dan verder zooveel bloed nutteloos te doen vloeien.
Hij achtte zich niet gerechtigd nu zoovelen zijner soldaten door het vuur waren
gedecimeerd, tevens een onschuldige bevolking van 20.000 zielen op te offeren. Aan
's keizers ordonnans-officier Arthur de Lauriston werd opgedragen de witte vlag uit
de citadel te steken. Bij het vernemen dezer opdracht sprongen de tranen uit de oogen
van dezen jongen man en deed hem uitroepen: ‘Moi, moi, le petit fils d'un maréchal
de France’.
Nadat de witte vlag boven Sedan geheschen was, had inmiddels het Duitsche
hoofdkwartier de tijding bereikt dat Napoleon zich in de vesting bevond. De
Prince-impérial echter was reeds een paar dagen te voren naar Mezières afgereisd,
om vervolgens van daar over België naar Engeland te worden gebracht.
Omtrent den stand van zaken was koning Wilhelm ingelicht geworden door de
beide stafofficieren, wien hij in het laatste stadium van den strijd had opgedragen
om uit zijn naam van den Franschen opperbevelhebber de overgave der vesting te
eischen. In den namiddag verscheen de Fransche generaal Reille, blijkbaar diep
bedrukt, in het Duitsche hoofdkwartier. De aanwezige vorsten vormden met Von
Bismarck, Von Moltke en Von Roon een kring om den koning en niet zonder
waardigheid reikte generaal Reille den brief van zijn souverein over, waarvan we
hier een reproductie geven. Na een onderhoud met Bismarck, Moltke en den
kroonprins Friedrich, zeide de koning Hatzfeld den korten inhoud van het antwoord
voor, dat later eigenhandig door hem werd geschreven en luidde:
Monsieur mon frère!
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‘En regrettant les circonstances dans les quelles nous nous rencontrons, j'accepte
l'épée de Votre Majesté, et je la prie de vouloir bien nommer un de vos officiers muni
de vos pleins pouvoirs pour traiter de la capitulation de l'armée, qui s'est si bravement
battue sous vos ordres. De mon côté,
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j'ai designé le général de Moltke à cet effet.’
Je suis de Votre Majesté,
Le bon frère,
Guillaume.
Devant Sedan, le 1er Septembre 1870.
Deze overwinning was in hare gevolgen van groote beteekenis, want al was de oorlog
nog lang niet geëindigd, zij deed het tweede keizerrijk met Napoleon's troon
ineenstorten en de Republiek proclameeren (4 Sept. '70).
In den morgen van den 2en September had nabij Donchery het onderhoud tusschen
Napoleon en Bismarck in de nederige woning van den wever Fournaise plaats. De
overwonnen keizer tracht te eerst nog gunstiger voorwaarden van capitulatie en
aftocht van het leger, dat nog 83.000 combattanten telde, naar België te verkrijgen,
doch de koning hield aan de onvoorwaardelijke nederlegging van de wapenen, terwijl
de officieren op hun woord van eer vrijgelaten werden. De capitulatie werd te elf
uur geteekend, waarna in den namiddag Napoleon met koning Wilhelm een onderhoud
had in het kleine kasteel Bellevue.

BRIEF VAN NAPOLEON III AAN KONING WILHELM. SEDAN,

1 SEPTEMBER 1870. (FAC-SIMILÉ).

Hieromtrent teekende keizer Friedrich in zijn dagboek*) aan: ‘Het onderhoud
verliep, zooals mij de koning later vertelde, op de volgende wijze: De koning begon,
dat, nu de krijgskans zich tegen den keizer verklaard, en deze hem zijn degen
aangeboden had, hij gekomen was om hem te vragen, wat thans diens plannen waren.
Napoleon stelde zijn toekomst geheel in handen van zijn Majesteit. Deze antwoordde,
dat hij met oprechte deernis zijn tegenstander in zoo treurige omstandigheden zag,
te meer, wijl het hem niet onbekend was, dat het den keizer niet licht gevallen was
tot den oorlog over te gaan. Deze verklaring deed Napoleon klaarblijkelijk genoegen
en hij verzekerde met warmte, dat hij alleen voor de openbare meening gezwicht
was, toen hij tot den oorlog besloot; waartegen de koning aanvoerde: ‘dat echter de
openbare meening die richting uitgegaan is, is de schuld van hen, die gij tot uw
raadslieden hadt gekozen.
*) Haarlem 1888, overgedrukt uit de Wetenschappelijke Bladen.
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Op het onmiddellijk doel van het bezoek komende, vroeg de koning, of Napoleon
thans voornemens was onderhandelingen aan te vangen; wat de keizer ontkennend
beantwoordde, zeggende, dat hem als krijgsgevangene geen invloed op de regeering
toekwam. Op de nieuwe vraag, waar dan die regeering zich bevond, luidde het
antwoord: ‘te Parijs’. De koning bracht daarna het gesprek op hetgeen er in den
eersten tijd met den keizer zou gedaan worden en bood hem Wilhelmshöhe als
verblijfplaats aan, wat hij terstond aannam; hij scheen zeer
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tevreden te zijn, toen Zijn Majesteit hem beloofde, dat hij hem veiligheidshalve een
eerewacht tot over de grenzen zou geven.
Toen Napoleon in den verderen loop van het onderhoud de gissing uitsprak, dat
hij het leger van Friedrich Karl tegenover zich had gehad, lichtte de koning hem
beter in en zei, dat ik en de koning van Saksen het waren geweest. Op zijn vraag,
waar dan prins Friedrich Karl was, antwoordde de koning zeer nadrukkelijk: ‘Met
zeven legerkorpsen voor Metz’. Met ongehuichelde teekenen van verbazing deinsde
de keizer een paar pas achteruit, een pijnlijke trek voer over zijn gelaat, want eerst
nu werd het hem duidelijk, dat hij niet het geheele Duitsche leger tegenover zich had
gehad.
De koning prees de dapperheid van het Fransche leger, wat Napoleon wel gaarne
erkende, maar hij maakte toch de opmerking, dat de tucht, die ons leger zoo gunstig
deed uitkomen, den Franschen troepen ontbrak. De Pruissische artillerie was de eerste
der wereld en zijn soldaten hadden ons vuur niet kunnen weerstaan. Het onderhoud
zal een goed kwartier geduurd hebben, toen zij weer buiten kwamen; 's koning hooge,
eerbiedwaardige gestalte maakte een edelen indruk bij de kleine gedrongen figuur
van den keizer. Zoodra deze mij bemerkte, reikte hij mij de hand, terwijl hij met de
andere de dikke tranen, die langs zijn wangen vloeiden, zag weg te wisschen. Vol
dankbaarheid sprak hij met mij over de woorden, hem door den koning toegevoegd
en over de grootmoedigheid bovenal waarmee hij was bejegend. Ik sprak natuurlijk
in den zelfden geest en vroeg hem, of hij 's nachts een weinig had kunnen rusten,
waarop hij antwoordde, dat de zorg voor de zijnen hem geen oogenblik slaap had
gegund. Op mijn leedbetuiging, dat de oorlog een zoo vreeselijk bloedig karakter
had aangenomen, hernam hij, dat het helaas maar al te waar was en zooveel te
vreeselijker ‘quand on n'a pas voulu la guerre’. Van de keizerin en zijn zoon had hij
in geen dagen tijding en verzocht haar in cijferschrift te mogen telegrafeeren.
Wij namen met shake hands afscheid, Boyen en Linax deden hem uitgeleide, zijn
omgeving zag somber, in fonkelnieuwe uniformen naast de onze, die bitter door den
oorlog waren gehavend.’
Hier te lande werd de tijding der capitulatie den 3en September overal bekend; de
gevangenneming van Napoleon verwekte groote sensatie. Uit strategisch oogpunt
had het leger van Mac-Mahon verstandiger gedaan, ondanks de vertoogen der
regeering om niet ter verdediging op Parijs aan te trekken, daar anders een oproer in
de hoofdstad kon uitbarsten, hieraan toch gevolg te geven. Ware de hoofdstad met
den keizer gevallen, dan had Frankrijk mogelijk voordeeliger vredesvoorwaarden
kunnen verkrijgen.
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MAARSCHALK DE MAC MAHON.

Het kasteel Wilhelmshöhe, dat Napoleon tot verblijf was aangewezen, ligt anderhalf
uur van Cassel. Het was eertijds bewoond geweest door Jerôme Napoleon, gehuwd
met Catharine van Wurtemberg, toen deze van 1807-1813 over Westfalen heerschte.
Het heette toen Napoleonshöhe. Tot bewaker van den keizer werd aangesteld de
gouver-
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neur van Cassel, generaal graaf De Monts, wien het niet gemakkelijk viel zich van
deze opdracht te kwijten, daar zijn zoon te St. Privat doodelijk werd getroffen. Uit
een oude Hugenoten-familie gesproten was generaal De Monts den 24en December
1801 geboren. Hij vormde wel een waardige tegenhanger van den kleinzieligen
Hudson Lowe, want tegenover den te bewaken keizer gedroeg deze Pruisische
generaal zich inschikkelijk, waardig en hoffelijk.
Den 5en September 1870 's avonds te tien uur kwam Napoleon met den trein aan
het station te Cassel. Zijn gevolg bestond uit de generaals De Castelnau, Reille, Pajol,
Edgar Ney en Waubert de Genlis, den 2en luitenant prins Achilles Murat*),
commandant Hepp, graaf de Lauriston, graaf Davillier, den stalmeester Raimbeaux,
de doctoren Conneau en Corvisart, benevens den particulieren secretaris F. Pietrie.
Het aantal bedienden bedroeg meer dan honderd. Het was dien avond afschuwelijk
weer, want het regende bij stroomen. Na aan de opgestelde eerewacht bij het station
het militair salut te hebben gebracht, begaf de keizer zich met zijn gevolg naar
Wilhelmshöhe, waar een breede laan omzoomd met lindeboomen heenvoert.

GAMBETTA ALS DICTATOR.

Den volgenden dag werd de gouverneur-generaal De Monts door Napoleon in een
klein vertrek ontvangen dat hij reeds tot zijn werkkamer had ingericht. ‘Hij heeft’,
zegt De Monts in zijn aanteekeningen†), ‘aschblonde haren waarin geen bepaald grijze
zichtbaar zijn. Zijn oogen hebben niet dat dringende van een Corsicaan; zij zijn blauw
en zonder uitdrukking. Het gelaat heeft de kleur van iemand die begint oud te worden.
De gebogen neus verraadt het Napoleontisch type, maar de kin is niet dik, noch rond
zooals van Napoleon I. Zijn trekken drukken innemende goedheid uit. Zijn stem is
evenals zijn voorkomen zacht en over zijn geheele persoonlijkheid ligt een zekere
matheid, die alleen verdwijnt als de conversatie hem gaat boeien. Tijdens zijn
gevangenschap kwam geen enkel bitter woord of klacht over zijn lippen en nimmer
werden de begane fouten van zijn maarschalken door hem gelaakt.’
Immers groote zielen klagen niet.
*) Ordonnans-officier van maarschalk De Mac Mahon.
†) Revue des deux Mondes Mars-Avril 1911.
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Hij deelde den gouverneur mede, dat hij den oorlog tegen Pruisen had willen
voorkomen, maar als hij dat gedaan had, dan ware zijn gezag verloren geweest en
zelfs zijn vrienden zouden hem van lafheid hebben beschuldigd. Hij bezat een zekere
vrees tegen alle verantwoordelijkheid en een ware schrik voor de publieke opinie.
Na de tegenslagen van Wörth en Spicheren had hij van het opperbevel verder afgezien
en dat aan Bazaine overgedragen, teneinde daarna in gelatenheid de bewegingen van
Mac-Mahon's leger te volgen.
De keizer bewoonde eerst de eerste étage van het kasteel in den zuidelijken vleugel
welke uitzicht had op het park. Den dag na zijn komst kwam de wensch bij hem op,
de verschillende statievertrekken met hun schilderijen in oogenschouw te nemen. In
gezelschap van prins Murat en eenige generaals gaf hij aan zijn nieuwsgierigheid
den vrijen loop, toen hij zich eensklaps tegenover het portret van een jonge bevallige
vrouw bevond, dat hem een kreet
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van verrassing deed slaken. In dat portret had de keizer zijn moeder herkend. Zijn
gevolg begreep wat er in den keizer omging en trok zich terug; een uur later vond
men hem weder kalm en gelaten.
Gewoonlijk stond Napoleon tusschen 7-8 uur op. Na zich gekleed te hebben,
opende hij wat voor weer het ook was, het venster van zijn kabinet, gebruikte een
kop thee en begon den musschen broodkruimels toe te werpen. Hiermede vermaakte
de keizer zich eenige minuten en noemde deze vogels ‘ses petits amis’. Vervolgens
zette hij zich tot tien uur aan zijn schrijfbureau en nam daarna inzage van de inmiddels
aangekomen dagbladen als ‘le Nord, l'Echo du Parlement, le Journal de Bruxelles,
l'Indépendance belge, de Times, de Daily News, de Perseveranza, de Epoca, de
Norddeutsche Zeitung en de bladen van Augsburg, Weser en Silezie’.

WILHELMSHÖHE.

Te elf uur gebruikte de keizer een eenvoudig dejeuner en onderhield zich met zijn
officieren. Een half uur later rookte hij een cigaret in het salon waar de commandant
Hepp - een Elzasser - het nieuws uit de Duitsche bladen in het Fransch voorlas,
namelijk datgene wat de keizer te voren met een rood potlood aangestreept had.
Dikwijls onderhield hij zich met Dr. Corvisart of met een bezoeker. In den namiddag
werkte Napoleon in zijn kabinet aan zijn studiën over l'Organisation de l'Armée
allemande, les Relations de la France avec l'Allemagne en les C[...]ses de la
capitulation de Sedan.
Naar gelang het weer was, werd een wandeling met zijn gevolg in het park gemaakt
tot 5 uur, waarna men zich huiswaarts begaf voor het diner. Gewoonlijk verscheen
de keizer aan tafel in rok met de plaque van het Legioen van Eer. Zijn genoodigden
waren in rok of in uniform. Het diner was bereid door den chef-kok van koningin
Augusta, een zekeren Bernard, die vindingrijk was in het klaar maken van bijzondere
schotels, waarvan de keizer echter noch de vindingrijkheid, noch den smaak scheen
te waardeeren. Na den maaltijd begaf men zich naar de rookkamer, waar de café
werd rondgediend. Somtijds werd een spel kaarten voor den dag gehaald of een pas
verschenen boek besproken, of ook wel eenige dichtregelen van Racine, Corneille
en de Musset voorgelezen. Stilzwijgend luisterde de keizer toe, met het hoofd op de
hand gesteund en met dien droomerigen blikvoor zich uit starende, zooals Flandrin
hem in 1863 op het doek bracht. Als het negen uur had geslagen, drukte hij zijn
lotgenooten de hand, trad in zijn werkkamer, waarvan hij dan een oogenblik het
venster opende. Daarna zette hij zich aan den arbeid, voldaan eindelijk alleen te
wezen teneinde zich aan zijn overpeinzingen te kunnen overgeven.
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Over 's keizers metgezellen zegt generaal De Monts dat zij aangename vormen
hadden maar niet in die mate door ontwikkeling uitmuntten als hun souverein. Het
was echter interessant ze zonder ophef hun herinneringen uit Afrika, de Krim, Italië,
Mexico en China te hooren ophalen. Generaal De Castelnau was een man met tact
en oordeel, Edgar Ney, man van de wereld, een officier van kleine gestalte, hield
veel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

441
van mooie paarden en van de jacht, Generaal Reille die voor Sedan aan koning
Wilhelm den brief van Napoleon betreffende diens overgave had overgebracht, was
een knappe militaire verschijning altijd kortaf en zakelijk in zijn spreken; hij vervulde
te Wilhelmshöhe de functiën van hofmaarschalk. Generaal Pajol, kenbaar aan zijn
hooge gestalte en breede schouders, had een verbruind gelaat, dat hem min of meer
een woest aanzien gaf. Gaarne onderhield de keizer zich met hem, daar hij zeer op
dien generaal gesteld was. Generaal Waubert de Genlis, een afstammeling van mad.
de Genlis, was in alle opzichten een beminnelijk man. Prins Murat een elegante
verschijning, jong en mondain, met een glimlach op de lippen, had door zijn
romantische avonturen veel van zich doen spreken. Commandant Hepp, een zeer
intelligent officier diende den keizer tot secretaris; hij zag te Straatsburg het
levenslicht. Levendig van aard was de eerste stalmeester graaf Davillier, de stalmeester
Raimbeaux daarentegen, hoewel steeds aangenaam in den omgang, had een ziekelijk
gestel. Dr. Corneau, ofschoon ironisch en wat humeurig, had altijd zijn antwoord
klaar; der Corvisart hield zich meer gereserveerd en stond hooger in ontwikkeling.
Een bescheiden man, die zich ten zeerste aan den keizer gehecht toonde, was de
particuliere secretaris Franceschini Pietri. Met spanning volgde dit hooge gezelschap
den loop der gebeurtenissen.

VAN LINKS NAAR RECHTS: NEY, DR. CONNEAU, MURAT, NAPOLEON, DE CASTELNAU, TE WILHELMSHÖHE.
NAAR DE NATUUR GETEEKEND DOOR OTTO KNILLE. PHOT. H. HOYER.

Tegen het einde van den herfst heerschte er zoodanig dyssenterie en typhus in het
Duitsche leger, dat het hoofdkwartier haakte naar den vrede. Ook het groot aantal
krijgsgevangenen bezwaarde de financieele zijde van den overwinnaar terwijl de
gevangenen op Wilhelmshöhe eveneens vele uitgaven vorderden.
De belegeringen van Metz en Parijs waren een struikelblok, kortom het verdere
succes scheen twijfelachtig, zoodat in overweging werd genomen om de landwehr
naar hun haardsteden terug te zenden. Eindelijk capituleerde den 27sten October
Metz en volgde Parijs na den gesloten wapenstilstand van 28 Januari 1871. Toch had
de oorlog volgens Gambetta nog kunnen worden voortgezet. Hij was overtuigd dat
het land er ten slotte in zou slagen zich van den indringer te ontdoen. Maar deze
volkstribuun miskende het verschil tusschen een leger en een menigte gewapende
lieden en Thiers zag dan ook in dit plan Frankrijks laatste hulpbronnen verloren gaan.
Onder de hooge bezoeken op Wilhelmshöhe behoort in de eerste plaats te worden
vermeld dat van 's keizers gemalin. In den morgen van den 30en October verscheen
keizerin Eugenie onverwacht van uit Chislehurst. Deze eenmaal gevierde hooge
vrouwe verkeerde in een overspannen toestand, want de gebeurtenissen hadden haar
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diep geschokt. Streng incognito was zij tot haar gemak gekomen, vergezeld van
gravin Clary en een hofdame, om den 1en November 's namiddags te 5 uur, te
vertrekken in de richting van Hannover.
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De Bonapartisten hadden zich gevleid, nadat Metz gecapituleerd had, dat koning
Wilhelm er in zou toestemmen om aan Napoleon zijn leger terug te geven teneinde
de orde in Frankrijk en den keizerlijken troon te herstellen; aan dezen vurigen wensch
was het bezoek der keizerin aan Wilhelmshöhe vermoedelijk niet vreemd.
Dienaangaande zeide de keizerin tot generaal De Monts: ‘Si le roi de Prusse nous
avait rendu l'armée française, nous aurions pu consentir à un traité convenable et
pacifier la France’, welk gevoelen de generaal niet kon deelen.
Te miskennen valt het niet dat Napoleon in de eerste dagen zijner
krijgsgevangenschap nog hoopte om met hetgeen Frankrijk aan troepen overbleef er
de Republiek omver te werpen en het keizerrijk te herstellen. Ware dit plan in
vervulling gekomen dan zou het voor de hand hebben gelegen, dat Pruisen over
eenige jaren een revanche te duchten stond.
Het was echter alles slechts ijdele hoop en wat Frankrijks lot werd is overbekend.
Daags na het vertrek der keizerin verschenen de maarschalken De Canrobert,
Bazaine en Leboeuf.
Generaal De Monts doet opmerken dat Leboeuf zich meer op een afstand hield en
zijn houding waardig was. Bazaine daarentegen maakte den indruk van een ouden
militair met niet veel energie. Deze rampzalige maarschalk was in een villa bij Cassel
met zijn vrouw en beide kinderen gehuisvest. Weinig ging hij uit ten einde zich niet
aan kwaadsprekendheid en beleedigingen bloot te stellen
Ondanks alle decepties bleef de keizer kalm en gelaten als toeschouwer van het
treurspel waarvan de Fransche natie toen het slachtoffer was.
Op nieuwjaarsdag werd de plechtige mis gevierd op het kasteel door den pastoor
uit Cassel, die tevens iederen Zondag de dienst kwam verrichten. Aan generaal De
Monts vereerde de keizer op den eersten dag van 1871 een prachtigen druiventros,
welke hem uit Liverpool was toegezonden, hetgeen wel het bewijs in zich sluit dat
Napoleon zijn bewaker niet ongenegen was.
Tot de Fransche natie richtte de keizer onder dagteekening van den 8sten Februari
een proclamatie, waarin hij o.a. zeide: ‘dat door de fortuin verlaten, hij sedert zijn
gevangenschap een diep stilzwijgen bewaarde, dat den rouw in het ongeluk voegt.
Zoolang de vijandelijke legers tegenover elkaar stonden onthield hij zich van elken
stap, van elk woord dat tweedracht kon zaaien. Maar thans in den diepen jammerlijken
toestand van het land kon hij zich zelf niet langer het zwijgen opleggen, zonder
gevoelloos voor zijn lijden te schijnen. Was hij met de beste wenschen vervuld
geweest voor de zaak der nationale verdediging, met bewondering had hij opgezien
tot de toewijding van alle klassen en alle partijen. Maar nu was de tijd aangebroken
dengenen, die zich gewelddadig van het gezag meester maakten rekenschap te vragen
van hun daden. Het lot van Frankrijk mocht zich niet in handen bevinden van een
regeering, welke zonder mandaat was. Kortom, hoewel niet naar bevrediging van
persoonlijke eerzucht strevende, zou hij, Napoleon, zoolang niet het volk op
regelmatige wijze in kiescollegiën bijeen kwam en zijn wil geopenbaard had, als de
rechtmatige vertegenwoordiger der natie, verplicht zijn tot haar te zeggen: ‘al wat
zonder uwe rechtstreeksche medewerking geschied is onwettig. Slechts een uit de
volkssouvereiniteit voortgekomen regeering, die zich boven de baatzucht der partijen
weet te verheffen, zal in staat zijn uwe wonden te heelen, uwe harten weer voor de
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hoop te winnen, de ontwijde kerken voor uwe gebeden te heropenen, en den arbeid,
de eendracht en den vrede in den schoot des vaderlands terug te brengen’*).
Van hoe weinig uitwerking dit manifest was blijkt hieruit, dat bij de verkiezingen
op

*) Ned. Staatscourant van 14 Februari 1871.
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8 Februari slechts zes of zeven Bonapartisten werden gekozen.
Napoleon's krijgsgevangenschap, welke een half jaar duurde, eindigde den 19en
Maart 1871. Op dien dag werd de reis naar Engeland, om daar zijn verdere
levensdagen als balling door te brengen, door hem aanvaard. Alsof het noodlot hem
nog steeds vervolgde vernam de keizer te Giessen den opstand, welke den 18en Maart
te Parijs was uitgebroken, hetgeen hem en zijn gevolg niet weinig deed ontstellen.
Op Engelschen bodem rekende hij de restauratie van het keizerrijk, 't zij voor zich
zelf, 't zij voor zijn zoon te kunnen voorbereiden, doch den 9en Januari 1873 overleed
hij.*) Zes jaar later zou de erfgenaam van den keizerlijken troon op
drie-en-twintig-jarigen leeftijd den heldendood vinden in den oorlog tegen het
Zululand.
Met 's keizers verscheiden verdween een figuur van beteekenis van het
wereldtooneel. Uit ballingschap komende om den troon te bestijgen, gevallen van
dien troon om in ballingschap weder te keeren, was hij langen tijd populair, milddadig,
maar ook gehaat, doch wie hem ook, zoowel in zijn goede als in zijn kwade dagen,
naderde, kon niet nalaten zijn nobele gevoelens en zijn eenvoud te roemen.
Zoolang hij op het staatstooneel de macht bezat, is zijn politiek een avontuurlijke
geweest. Veel had eerzucht ten grondslag; daarbij dankte hij het grootste gedeelte
van zijn invloed aan den roem van zijn grooten oom. Niet weinig in het belang van
den nationalen rijkdom en de eereplaats die Frankrijk, ondanks den rampzaligen
oorlog, onder de nijvere en beschaafde volken van de wereld innam, heeft het land
evenwel hoofdzakelijk aan het beleid en de energie van den onttroonden keizer te
danken gehad. Frankrijks grootheid was bij hem doel.

*) 's Keizers dood werd minder toegeschreven aan de kwaal, het graveel waaraan hij leed, dan
aan de werking van de chloroform, die een soort vergiftiging in zijn organisme teweeg bracht.
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In en om Caïro,
door Ph. Zilcken
(Slot).
De oudste moskee, in het midden der zevende eeuw gesticht door Amr, een veldheer
van Sultan Omar, den veroveraar van Egypte, vindt men na eenig zoeken tusschen
de laatst overgebleven huizen van ‘Vieux-Caire’, dicht bij de groote waterleiding
door Salâh ad-dîn aangelegd. Van het oorspronkelijke gebouw is weinig meer over;
een ruim plein, de ‘s a h n ’, waar een enkele palmboom rustig hoog boven de muren
wuift, wordt omgeven door gaanderijen, oorspronkelijk gedragen door een vierhonderd
zuilen die gedeeltelijk van Memphis werden weggehaald. Deze moskee is, wanneer
geen toeristen aanwezig zijn, evenals die van Ibn Toeloen, volkomen eenzaam en
van grootsche verlatenheid; de stilte wordt er slechts een enkel maal verbroken door
een roofvogel die in de afbrokkelende muren nestelt.
Loopt men van het Romêle-Plein naar de moskee van as-Sèjjide Zênab (waarheen
ook een elektrische tram leidt) door armelijke zeer druk-bevolkte straten en steegjes,
dan bemerkt men in dit doolhof een poort waardoor men plotseling de ‘s a h n ’, het
verlaten plein van de moskee van Ibn Toeloen voor zich heeft. (Negende eeuw).
De gelige muren der gaanderijen teekenen zich scherp af tegen het blauw van de
lucht en ook hier zijn het alleen enkele roofvogels die wat leven aanbrengen. De
‘mihrâb’ en de ‘mimbar’ waren beide wonderen van toegepaste kunst. De eerste, de
symbolische nis der moskeeën, altijd in de richting van Mekka geplaatst, is kwistig
ingelegd geweest met stukjes marmer en glas; de tweede, de preekstoel, van kunstig
geometrisch gesneden houtwerk, is buitengewoon fraai en bevindt zich sedert een
aantal jaren in het South-Kensington-Museum, waar het terecht doorgaat voor een
zeldzaam specimen van merkwaardige Caïrotische houtbewerking.
De minaret van dezen tempel heeft veel meer van een vesting-toren dan de latere,
rijzige en zoo kunstig bewerkte minaretten die bij honderden boven de huizen van
Caïro verrijzen en de stad zoo in-elegant Oostersch maken. In zijn zwaren ronden
bouwtrant doet hij denken aan de kleine, tegen invallen versterkte kerk van Les
Saintes Maries de la mer, bekend geworden door Mistral's gedicht Mireille.
Vlak valt gewoonlijk het licht in deze eenzame ruimte; de zachte bries huilt
melancholisch door de gipsen-traliewerken der ramen en telkens, zooals in bijna alle
moskeeën brokkelt af en toe een stuk steen af, verplaatst door den vleugelslag van
een kleine gier die neergestreken is op een ornament van den gevel, en door de
geloovigen met onverschillige welwillendheid in zijn doen en laten wordt behandeld.
De moskeeën van Amr en van Ibn-Toeloen zijn de oudsten van Caïro en in vele
opzichten de eenvoudigste. Later, in de tiende eeuw wordt de Fatimieden-dynastie
in Egypte gegrondvest, en gedurende eenige honderdtallen van jaren heerscht er een
ongelooflijke weelde op elk gebied van kunst en kunstnijverheid. Dan verdwijnt de
oude naam van Caïro, ‘Fostât’, (het kamp, volgens Prof. Dozy), en krijgt deze stad
haar tegenwoordige naam a l - Q â h i r a h , de Overwinnende.
De moskeeën van Caïro zijn ten allen tijde beroemd geweest over de geheele
wereld, bij Christelijke evenals bij Islamitische volken, zoowel om hun
architektonische pracht, als om hun aantal; thans nog worden er nog ruim vierhonderd
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geteld zonder de kleinere vrome stichtingen daarbij te rekenen, als ‘sebîl's’,
‘madrasa's’, ‘mâristân's’, e.a. Overal treft men er aan, de eene al weel-
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deriger dan de andere; bijna allen zijn thans meer of minder beschadigd, maar toch
is haar schoonheid nog overweldigend; zoowel die van Sultan Hassan, van al-Ghoerî,
of van Baibars als die van Qilâoen, Kaït-Bej of al-Moajjad of van al-Hâkim, zijn
wonderen van élégance en wel overwogen proporties en met een onvergelijkelijken
rijkdom van ornamentatie versierd.
Tusschen de kolommenrijen, die de ‘sahn’ begrenzen, door, ziet men de muren
waarlangs prachtige opschriften, teksten uit de Qorân in koefisch en naschi-schrift
loopen; zij zijn verder bedekt met mozaiek en in geometrische figuren of gehakt in
stuc, in marmer, albast, of in de gelig roode zandsteen van de Moqattam, en dan
overvloedig en altijd even harmonisch geciseleerd, gelijk de fijnste juweelen die men
zich denken kan.

DE PIRAMIDEN VAN GîZÉ.

Ook de deuren dezer godshuizen zijn veelal buitengewoon fraai en rijk bewerkt;
het hout er van verdwijnt grootendeels onder een laag van het teerste niëlleer- en
inlegwerk van ijzer, tin, brons en zilver, bijna zoo fijn, zoo sierlijk, bewerkt als de
fraaiste lezenaars en Qorân-kisten. Van de hooge binten, die het dak der gaanderijen
dragen, hangen gewoonlijk lange kettingen, meer of minder afgebroken, waaraan
vroeger de wonder-mooie glazen-lampen gehecht waren, welke een tooverachtig
licht moeten verspreid hebben, maar voor het meerendeel verdwenen zijn; de prachtig
geëmailleerde stukjes glas die in het stof der vuilnis-hoopen rondom Caïro nog
gevonden en verzameld worden, zijn dikwijls kleine fragmenten dezer lampen,
waarvan gelukkig in het Arabische Museum de unieke pracht-verzameling aanwezig
is.
Terwijl de oude moskeeën van Amr en Ibn Toeloen indrukwekkend leeg en
eenzaam zijn en niet minder verlaten dan de Oud-Egyptische ruïnes, zijn de anderen
nog steeds in gebruik, en worden dan altijd den geheelen dag door, door de geloovigen
bezocht.
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Een opeenvolging van schilderijen vormen deze groepen moslimîn in hun
welbegrepen harmonieuze kleederen. Telkens denkt men aan Dehodencq, Delacroix,
Fortuny, Bauer. Geknield drukken zij hun voorhoofd op den met matten bedekten
vloer of, in elkander gedoken, prevelen zij hun gebeden; zonnestralen verbreken hier
en daar den stoffigen goudtoon die onder de gaanderijen heerscht en transponeeren
dan de eenvoudigste, de ruwste stoffen, in goud-glanzende harmonieën, waarbij zich
soms het helrood van een fez, het citroen-geel of het tor-groen van een ‘qaftân’ of
het zwart van een ‘abâje’ komen voegen, die de schijnbare eentonigheid verbreken
als een koper-accoord in een symphonie....
Natuurlijk zijn sommige dezer tempels
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POORT VAN EEN MOSKEE, NAAR TEEKENING.

méér heilig dan anderen en bieden zij ieder hun eigenaardigheden aan. Zoo overkwam
het mij eens dat ik in de drukke buurt van al-Ghoerî en al-Mo'ajjad wandelde, en
voor de zooveelste maal mij verdiepte in het bekijken der talrijke lokale industrieën,
die daar beoefend worden, en bewonderde hoe een jongen met op het hoofd een groot
koperen blad geheel gevuld met blonde honig-beignets tusschen de schreeuwende
menigte, de hossende ezels, de kalm kijkende kameelen evolueerde; ten einde voor
een momentane opeenhooping van volk wat ruimte te maken was ik een weinig
achter uit gegaan en bijna tegen een der deuren van de al-Mo'ajjad-moskee terecht
gekomen, toen ik plotseling bij den arm genomen werd op flinke maar niet onbeleefde
wijze; het bleek dat ik mij als vreemdeling niet vlak bij deze moskeedeur mocht
ophouden, daar zij bizonder gewijd was, en er aan de ornamentale bronzen platen
die het houtwerk versieren, kleine lapjes, haren, fragmenten van kleedingstukken
van zieken, als e x - v o t o ' s waren bevestigd ten einde genezing te verkrijgen, even
zoo als gedaan wordt aan de takken van sommige om de een of andere reden heilige
boomen op het land.
De meest merkwaardige moskee van Caïro, speciaal om haar bevolking is wel die
van al-Azhar waarin reeds in de tiende eeuw een school gevestigd werd die weldra
een groote bekendheid verwierf. Sinds dien tijd is zij ‘de School’ gebleven, waar
studenten van alle oorden der wereld heen komen om den Qorân te hooren uitleggen
door geleerden. Er zijn ervan alle leeftijden, gekomen uit Britsch-Indië zoowel als
uit Zuid-Afrika, van Perzië en Centraal-Azië zoowel als van Marokko of Sumatra.
De meest verschillende kleederdrachten ziet men hier, van den Moorschen burnoess
en den Saharaanschen ‘haïek’ tot den kleurigen Hindoeschen tulband; men zegt dat
in de al-Azhar gewoon-
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GEZICHT OP CAïRO BIJ DE BâB AL-WAZîR. (NAAR TEEKENING).

lijk een tienduizend studenten aanwezig zijn; zij mogen er in slapen op de matten
der gaanderijen en sommigen krijgen daar het voedsel nog bij. Het heet dat deze
moskee een broeinest is van fanatisme. Toch heb ik daarvan nooit iets bemerkt,
wanneer ik mij tusschen en langs de groepen Qorân lezende Moslimîn bewoog; zij
keken meestal niet naar mij om; een enkele keer ontweken zij mij, eenigszins
onverschillig, maar gewoonlijk waren zij van Oostersch-voorname beleefdheid. Eens,
toen een onzer Maleisch, en zelfs Javaansch sprak, vroeg ik naar de studenten uit
ons Indië; daarop werden wij langs trapjes naar boven-vertrekken gebracht, waar
eenige Javaansche jongelieden woonden en zoo juist uit het bad gekomen waren. De
meesten hunner waren tevreden met hun lot, maar een enkele, misschien meer verlicht,
verlangde weg te komen van deze fanatieke omgeving en een andere loopbaan dan
muzelmansch priester in te slaan, wat echter wel niet zoo heel gemakkelijk bleek te
kunnen geschieden.
Wanneer men in de straten der Arabische stad ronddoolt, ziet men vaak kleine
koepelvormige gebouwtjes van marmer of gelige kalksteen, voorzien van houten,
ijzeren of bronzen tralie-werk, de sebîl's of fonteinen waar iedereen drinkwater mag
gaan putten. Deze gebouwtjes werden evenals de moskeeën meestal als vrome
stichtingen opgericht en dragen dan ook, evenals die, den naam van den schenker;
ook scholen (medrasa) en ziekenhuizen (mâristân) werden op deze wijze gebouwd;
altijd zijn zij buitengewoon fraai van vorm en met oneindig veel smaak en zorg
versierd geworden. Want een feit is het, dat de bouwkunst bij de Arabieren een
zeldzaam hooge trap van ontwikkeling heeft bereikt, een verfijndheid, die door
Westersche volken nimmer is overtroffen of bereikt. Alle kunsten waren ten dienste
der architektuur; de schilder- en de beeldhouwkunst en de kunstnijverheid waren de
trouwe helpers van den bouwmeester, en zóó ontstonden talrijke gebouwen die - al
behoeft men niet zoo ver te gaan te beweren, dat de Gothische kathedralen slechts
voor regenachtige klimaten aangepaste moskeeën zijn - ontegenzeggelijk
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bewonderd moeten worden als zuivere harmonieën van lijn, en als voorbeelden van
wel overwogen verhoudingen, die met een voorname distinctie en een smaakvollen
rijkdom van ornamentatie versierd werden, zooals wellicht geen andere gebouwen
der wereld.
Over het algemeen heeft Caïro een verrukkelijk klimaat, dank zij de zee-bries die 's
morgens opkomt, 's avonds valt, en er bijna dagelijks de hitte komt temperen.
Af en toe echter, vooral in het voorjaar, is reeds 's morgens vroeg de lucht rozig-geel
in plaats van opaal-blauw als gewoonlijk; telkens worden kleine stofwolkjes
opgezweept door windvlaagjes die in aantal en kracht snel toenemen, totdat weldra
een soort van storm begint op te steken. Dan is de dof-gelige atmosfeer geheel
bezwangerd met fijne stofdeeltjes die opgewaaid en voortgejaagd door de voegen
der ramen en deuren tot binnen de kasten doordringen. Hoog in de lucht schijnt de
zon feller dan ooit. Deze Zuid-Westen wind brengt in Caïro de temperatuur der
woestijnen van Opper-Egypte en doet de thermometer spoedig van 20° tot 40° C
rijzen. Het is dan ook buiten smoorheet, zoo warm dat wanneer men de deur uitgaat
de hitte de sensatie geeft van een gloeiende oven. Menschen en dieren zoeken
beschaduwde hoekjes op waar het echter niet minder gloeiend is en vallen spoedig
verlamd en loom in een onrustigen slaap.
Deze brandende onstuimige woestijnwind is de door de Bedoeïenen zoo gevreesde
simoen of ‘chamsîn’ (van ‘chamsîn’, vijftig) die gemiddeld vijftig dagen over het
geheele jaar waait. Dan is het 's avonds even warm als overdag en alleen in de huizen,
die zorgvuldig gesloten worden gehouden, iets minder heet gedurende zulke dagen.
Daarom was het een uitkomst gedurende zulke dagen in de fraaie musea van Caïro
rust en verademing te vinden, want de zware muren dezer gebouwen laten de
buiten-temperatuur niet door.
In Qasr an-Nîl tegenover de kazernes verrijst het grandiose museum van
Antiquiteiten, thans geheel ingericht door den heer Maspero. In den tuin dicht bij
den ingang valt het monument op ter eere van Mariette opgericht en den marmeren
sarcophaag waarin diens gebeente rust.
Zoodra men de trap heeft beklommen, die die naar de groote hall leidt ziet men
reeds een éénige verzameling van reuzen-Sphinxen van graniet uit verschillende
tijdperken. Dit museum is van ontzettenden rijkdom en van zulk een pracht dat het
onmogelijk is er zelfs een kort overzicht van te geven. Er zijn daar zulke
merkwaardige reeksen van standbeelden aanwezig, van den bekenden Sjeich al-bèlèd
af tot de koning Oesertasen, van de Hâthor-koe tot Rânofir en Pepi I, van de groote
vergulden ramskoppen van Elephantina tot de bas-reliefs van Aponi, dat men er van
duizelt en verstomd staat. En de ‘schatten’ van Koningin Ahhatpoe, van Dasjoer,
(met de juweelen van Prinses Sjnoemoeïet), de meubels en voorwerpen van
Bîbân-al-Moloek, de kasten vol speelgoed en weefsels der oudste Dynastieën, de
wonderlijke verzameling goed bewaard gebleven en blootgelegde mummies van Séti
I, van Konigin Taoeasrît, van Rhamses II, met zijn blondachtig haar, van tallooze
ibissen, katten, gazellen, enz., al deze wonderen van archaeologie en van kunst zijn
t e talrijk, t e verschillend, t e schoon om een kort begrip te kunnen geven van hun
rijkdom, kostbaarheid en pracht! Daarom wil ik hier volstaan met het résumé van
een lezing die de uitnemende Directeur Maspero mij zeide eenigzins voor mij
gehouden te hebben, toen ik in Caïro vertoefde.
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Gaston Maspero is niet alleen een der geleerdste archaeologen der wereld, maar
tevens een grondig en fijn-gevoelig kunst-kenner. Hij behoort tot die knappe
Franschen welke men in ons land zoo weinig kent, die in de Ecole Normale hunne
studiën maakten. In zijn jeugd was hij ook jarenlang aan een blad verbonden als
kunst-criticus, een ar-
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beid die zijn kennis verfijnde en verrijkte. Zijn kijk op de kunst der Ouden is dan
ook even belangrijk als zijn wetenschap van die Oudheid; inderdaad een zeer zeldzaam
voorkomend iets. Als criticus interesseeerde Maspero mij in hooge mate zoodra hij
begon te spreken, daar ik onmiddellijk inzag dat zijn jarenlang verblijf in de
necropolen en mausoleeën van Egypte zijn jeugdig enthousiasme en zijn frisschen
helderen kijk op de realiteit onaangetast

‘KONINGIN TAïA’ (KALKSTEEN). MUSEUM TE CAïRO.

had gelaten. Gebaseerd op zijn ontzagwekkende wetenschappelijke kennis waren
zijn weten en zijn verfijnde, goede smaak, twee zeldzame factoren om de kunst der
Egyptische Oudheid te begrijpen en te beoordeelen. Allereerst begon hij te zeggen
dat het een algemeen verspreide fout is overal en altijd te hooren spreken van d e
Egyptische kunst omdat deze kunst even verscheiden en rijk is als b.v. de Europeesche
kunst. Want de kunst der verschillende dynastieën gedurende zoo vele duizendtallen
van jaren behoort tot zeer verschillende scholen, die ieder eigenaardigheden
vertoonden en al even verschillende uitingen hebben doen ontstaan als b.v. de
Grieksche, Gothische of achttiende-eeuwsche kunst.
Zoo zeide Maspero dat er in Egypte eigenlijk meer b e e l d h o u w e r s geweest
zijn dan een bepaalde b e e l d h o u w k u n s t , iets dat met de algemeen loopende
begrippen al even weinig overeenkomt als de heerschende opvatting der Chineesche
en Japansche kunst met de werkelijkheid. Toch is zijn beweren volkomen juist, want
er is inderdaad evenveel verschil tusschen de aloude klassieke Sphinx van Gîzé en
de kunst ten tijde van de revolutionnairen Pharao Amenophis IV, als tusschen de
Venus van Milo en een teekening van de Toulouse Lautrec.
Een bijzonderheid der Oud-Egyptische Kunst in het algemeen, is, dat in
tegenstelling met wat b.v. in Griekenland of Japan geschiedde artisten anoniem
werkten en men nooit heeft kunnen te weten komen wie de maker van een beeld
geweest is. Misschien is dit voortgesproten uit de omstandigheid, dat in Egypte geen
kunstwerken gemaakt werden voor het schoone alleen, (‘l' a r t p o u r l' a r t ’) want
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bij de kunstenaars van dit land ging vóór alles een nuttigheids-begrip voor, daar zij
niet werkten voor de levenden maar voor een volgend leven, voor de dooden.
Oorspronkelijk gaven de beelden niet het karakter weêr van het individu maar
meer het karakter van de klasse waartoe men behoorde; in latere tijden deed de
persoonlijke invloed van elk kunstenaar zich meer gelden, zoodat naast de hieratische
kunst der tempelbeelden die in Europa het meest algemeen bekend zijn,
langzamerhand andere uitingen
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zich openbaarden, zoodat voorstellingen ontstonden als b.v. sommige beelden van
jonge meisjes en vrouwen, wier gratie-volle elegante lijnen doen denken aan een
Tanagra-beeldje of aan een Troubetzkoy.....
Dan ook geven de artisten niet wat Maspero noemde l a r é a l i t é b ê t e en wordt
ook de bewerking veel gevoeliger in hun realistische verbeelding der natuur, hoewel
zij nooit tot spontane schoone uitingen zijn gekomen om een type, een actie, een
beweging alléén, zoo als o.a. sommige Grieken hebben gedaan, of tijdgenooten als
Meunier en Rodin....
Deze belangrijke lezing van Maspero deed mij denken aan ‘L e S a r c o p h a g e
E g y p t i e n ’ van Gustave Geoffroy, waarin deze schrijver zegt dat vele
tegenwoordige artisten maar eens met eerbied moesten gaan kijken naar het
b i n n e n w e r k van een zeldzamen sarcophaag in het Louvre-Museum welke met
voorname schoonheid inwendig versierd is door een kunstenaar, die wist dat zijn
werk onmiddellijk na voltooing aan het oog onttrokken zou worden en in de diepste
duisternis verblijven zou, zoodat zijn meesterstuk nooit, eenige uiting van
bewondering zou uitlokken, want het is een feit dat de Oude Egyptenaren al het
mogelijke deden om hun grafsteden zoo onvindbaar mogelijk te maken. Immers
Mariette heeft ergens gezegd dat er sarcophagen en mummies bestaan die zóó goed
verborgen zijn, dat zij n o o i t meer, in de absolute beteekenis van van n o o i t , door
een menschelijk oog gezien zullen worden.

POORT VAN DE MOSKEE VAN QILâOEN.

Het was tegen het einde van ons verblijf in Caïro dat ik meer voeling kreeg met
de inwoners, voornamelijk omdat ik mij meer t'huis voelde in de Arabische stad en
het leven meer Oostersch werd dan vroeger, daar de thermometer op de Atab al-Kadra
meermalen 40° C. (105° F.) aanwees. In de smoorheete atmosfeer waren de inlandsche
straten van meer lokale kleur dan anders, en meer dan ooit leefde ik er geheele stukken
der ‘Duizend-en-een-Nacht’ mede.
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Dikwijls wandelde ik in die heete dagen, heel langzaam, van de Bâb al-Wazîr of
van de Bâb an-Nasr naar as-Sèjjide Zênab of naar Fomm al-Chalîg, waar altijd vele
d a h a b i j j e 's en f e l o e k e 's waren gemeerd, langs de oevers van den Nijl die in
den zonnegloed glansden als oud-zilver.
Ook was ik veel in het hart der Arabische stad met haar halfmillioen inwoners, in
de al-Ghoerî en al-Mo'ajjad-buurten, waar het leven intenser was en waar bijna altijd
feest scheen gevierd te worden, daar tallooze glazen luchters en duizenden lantaarns
langs de gevels hingen, terwijl rijen gedrukte rood-katoenen vlaggetjes, versierd met
de ster en de halve maan in wit, aan lijnen gespannen
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waren van de eene huizenrij naar de andere. Groote lappendekens, velums, bestaande
uit met een aangeboren begrip van harmonie saamgenaaide stukjes gekleurde stoffen,
overdekten de straten; zij vormen een soepel gewelf, hoog boven de onophoudelijk
gestadig en langzaam voortbewegende menigte. Daar deze décorative doeken, die
de zonnestralen moesten tegenhouden, zoo hoog mogelijk aangebracht waren, kregen
zij op een afstand het aspect van Perzische tapijten, en prachtig waren de toevallige
lichteffecten, wanneer door een spleet, of een tusschenruimte, een zonnestraal in de
goud-stoffige atmosfeer viel, en, evenals Rembrandt 't in zijn meesterstukken heeft
vastgelegd, enkele figurensterk verlichtte te midden der bonte menigte die, door de
tegenstelling met de lichte en kleurrijke figuren, in een dieperen toon werd
getransponeerd. Zulke Rembrandt-licht-effecten deden mij hier weer eens zien,
evenals in de Casbah van Algiers, in hoe groote mate onze groote Meester een Ziener
is geweest.. Ook haalden dergelijke momenten mij door Jacob en Willem Maris
georganiseerde tableaux-vivants voor den geest, waarin deze schilders met handen
vol bronspoeder de costumes der figuranten bestreken, om den gulden Rembrandt-toon
na te bootsen in de kunstmatige werkelijkheid. Hier in Caïro waren het de permanent
in de lucht zwevende stofdeeltjes die voor bronsgoud fungeerden: het door dit stof
weerkaatste licht vergulde alles, schiep een fantastische sprookjes-atmosfeer van
zonnegoud, waarin de kleuren der figuren een wonderlijke illusie en geexalteerde
macht en pracht, verkregen.
In die warme dagen vertoefde ik ook meermalen in een buurt die ik vroeger slechts
doorgewandeld had, de s o e q der geuren. Rechts van den Moeski, tegenover de
Chân al-Chalîli, leiden eenige steegjes ongemerkt naar deze welriekende bazaar.
Dáár is het, ondanks de groote hitte, koel. Vrij nauwe straatjes, met tamelijk hooge
huizen aan weerszijden, zijn op oud-Caïrotische wijze bijna geheel, in de hoogte,
bedekt met een soort van dak van gedeeltelijk eeuwenoude losse planken, zoodat er
nooit een zonnestraal doordringt. In deze s o e q zijn uitsluitend winkels van geuren,
waarvan de Oosterling zooveel gebruik maakt. Naast echte muscus, amber, rozen-olie,
vindt men geparfumeerde pastilles en con[...]itures die opwekkende eigenschappen
bezitten, en wellicht, hoewel het verboden is, h a s j î s j bevatten. Dáár, in die met
geuren bezwangerde koelte was het mij een zeldzaam genot te gaan zitten, op den
rand van de toonbank bij den een of ander winkelier, die gewoon-
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IN DE OUDE STAD.
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lijk geen notitie van mij nam, en te droomen van de vroegere tijden van al-Maqrîsî
of Nâsiri-Chosrau, terwijl enkele koopers, meest gesluierde, babbelende vrouwen,
zacht om mij heen schoven in de stilte.
Eens, toen een koopman, gekleed in een zacht-gele, wit-gestreepte caftan en grooten
witten tulband boven zijn dof-gelig gelaat, fijn geteekend als een Perzische miniatuur,
mij al zijn fleschjes onder den neus had gehouden om de uitstekende kwaliteit van
zijn rozen-, jasmijn- en anjelieren-water te doen waardeeren, en ik inderdaad enkele
zijner natuurlijke geuren had onderscheiden met een k w á j j i s k e t î r , glimlachte
hij gracieus, als tevreden over mijn oordeel, en bood hij mij, met een minzaam,
vorstelijk handgebaar, eenige theerozen aan die naast hem op de toonbank lagen....

IN DE OUDE STAD.

Ook, gedurende de warmste uren, ging ik dikwijls naar de drukke a s -S i k k è t
a l -G e d î d è , nabij de al-Azhar moskee, bij een Armeniër, Abd-el-Kerîm-Saiëgh
die daar een klein winkeltje had, hoogstens twee meter breed en drie of vier diep.
Allerhande koopwaren verkocht Abd-el-Kerîm, in de eerste plaats doeken voor
tulbanden geverfd in Oostersche stijl voor den uitvoer, in Engeland, Zwitserland of
Britsch-Indië. Uitgestald in een paar vitrines waren kleine antiquiteiten van allerlei
aard, vier à vijfduizend jaren oud, opgegraven nabij de Piramiden, waaronder heele
reeksen van oud-Egyptische Goden; verder stonden er, wat mij het meest aantrok,
kisten vol potscherven uit den Fatimieten-tijd.
Abd-el Kerîm sprak gemakkelijk Fransch en was de welwillendheid zelve; zoo
dra hij mij zag aankomen sprong hij zijn winkeltje uit, om, - ik heb nooit geweten
waar, - twee kopjes geurige koffie te bestellen. Dan nam ik plaats, naast hem op een
stoeltje achter de toonbank en na sigaretten te hebben aangestoken, praatten wij onder
het langzaam opdrinken van de smakelijke koffie, terwijl telkens inlanders voor zijn
uitstalling stilstonden, de lappen betastten, en naar prijzen vroegen. Daaronder waren
typen van alle rassen en volken die in Caïro wonen of door deze groote stad trekken.
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Forsche negers en Arabieren, Grieken, Fellah's, Derwiesjen, Marokkanen, Nubiërs,
Albaneezen, Syriërs, ja zelfs Afghanen liepen hier door elkander in bonte mengelmoes
te midden der Caïroten, wier fijnkleurige, goud-gele, geranium-rose, mosgroene,
lichtgestreepte q a f t â n s , alleen wanneer het niet warm is, door de zwarte
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a b â j e bedekt worden; de vrouwen zijn echter altijd gehuld in de dof-zwarte
gedrapeerde doek die over het hoofd en het geheele lichaam gedragen, in de verte
aan een nonnenkleedij doet denken.
Hoewel de meeste Egyptische vrouwen ‘ongesluierd’ rondgaan, dragen velen nog
het eigenaardige koperen kokertje dat aan het kapsel gehecht op het voorhoofd de
kleine grove zwarte sluier vasthoudt en belet van den neus af te glijden. De Caïrotische
aanzienlijke dames geven de voorkeur aan de Turksche dracht; deze is eveneens
zwart, van fijnere stoffen, maar de sluier die zij altijd op den neus hebben, de
j a s j m a k , is zuiver wit; alleen de oogen en het voorhoofd zijn zichtbaar, en, daar
de oogen der Oostersche vrouwen een eigenaardige, droomerigvage uitdrukking
hebben, en meestal mooi geteekend zijn, is deze dracht in hooge mate flatteus.
Opvallend zijn de neusringen die sommige, van Soedan afkomstige vrouwen dragen,
en de groote platte bladvormige oorringen en braceletten, gewoonlijk van echt goud,
daar de vrouwen in het Oosten hun juweelen als eenige rijkdom bezitten.

BRUILOFT BIJ DE GRAVEN DER CHALîFEN.

Deze kleurige, typische en altijd karaktervolle menigte die voor het winkeltje van
Abd-el-Kerîm onophoudelijk voorbijtrok, werd telkens voor rijtuigen, paarden en
ezels gewaarschuwd door de menners toegeroepen: ‘s j e m â l a k ! r i g l a k !
j è m î n a k !’ (‘je linkerkant! uw voet! je rechterkant!’), of werd gestoord door het
eigenaardige gegons dat een begrafenis voorafgaat, het zangerig prevelen van gebeden,
het snel naar het kerkhof dragen van de baar met de kleine kist, bedekt met een kleurig
tapijt. Wanneer het een vrouw is, dan worden haar juweelen op het dekkleed geplaatst,
dat, dikwijls rose en zilver, te midden der zwarte menigte in het zonlicht schittert.....
Of het waren de Qawwâs of de Sâïs van een voornaam persoon, die vóór het rijtuig
in snellen draf de menigte uiteenjoeg, met hun lange zilveren staf of met een
k o e r b â s j bestaande uit harde repen hippopotamus-huid die meestal vrij onzacht
neerkwam op de rug van een bedelaar, van een halve gek, of van een gebrekkige,
die zich niet snel genoeg uit de voeten maakte. Onder deze laatsten komen wonderlijk
afschuwelijke monsters voor, zooals alleen Oostersche landen ze voortbrengen
kunnen; ongelukkigen, geheel bedekt en opgevreten door ongedierte of met een onder
lappen verborgen gelaat, dat zij om een aalmoes te verkrijgen even zien laten, zooals
die bedelaar of bedelaarster van as-Sèjjide Zênab, - ik heb nooit in die vormlooze
massa een geslacht of een leeftijd kunnen ontdekken, - die een gelaat had strak als
rose geverfd bordpapier met, achter twee als ruw uitgeboorde scherp omrande gaten,
prachtige oogen, waarin een onvergetelijke uitdrukking lag.
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Langs as Sikkèt al-Gedîdè kwamen ook dikwijls bruiloften voorbij; soms werd de
bruid vervoerd in een moderne coupé geheel overdekt met fraaie shawls, zoodat men
onmogelijk iets door de portieren zien kon, maar meestal waren het eenvoudige
Arabieren, waaronder ook soms Bedoeïenen. Deze nomaden hadden voor die
gelegenheid als voertuig een eigenaardig door twee kameelen gedragen palankijn,
ingelegd met parelmoer en flikkerend als metaal; hun
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bonte, schilderachtige stoet was altijd zeer aantrekkelijk zoodat een groote menigte
zich om hen verdrong om naar de schrille muziek te luisteren en te kijken naar het
dansend paard, of naar de met zijn staf als een tamboer-majoor zwaaiende
kunstenmaker, die zulk een bruiloft meestal voorafgaan.....
En zoo zag ik in de stoffige warmte van die heerlijke lentedagen bij mijn vriend
Abd el-Kerîm heel het Oostersche roezige leven, van het begin tot het einde voorbij
gaan als een kleurig, brillant visioen van een beschaving die langzamerhand - vrij
snel zelfs hier en daar - verdwijnt, geabsorbeerd door onze tegenwoordige
‘opdringerige’ Europeesche extensie, waarop wij Westerlingen zoo trotsch zijn.
En toch, die menschen in hun eenvoud, met hun aangeboren smaak en
wellevendheid, die rassen die in het bloed een eeuwenoude ‘cultuur’ hebben welke
Europeesche volken hun benijden kunnen, zijn zij zoo achterlijk, vergeleken met
ons?.... Zijn vele onzer verbeteringen en eigenschappen niet dikwijls illusoir?....
En zal het woord dat de Fransche orientalist Dinet mij eens ontmoedigd zeide:
‘nous n'assisterons plus qu'au démolissement de tout ce qui est beau’, waar blijken
te zijn?
November 1914.

Rust
door Hélène Swarth.
'k Voel me als een krijgsman droomend, na den strijd,
Van 't kalme dorp - het plein, vol blij gespeel
Van blonde kindren - 't ritslen van d'abeel
- De geur van linde en hooi, in zomertijd
- Het weiland koel, vol bloemen blank en geel
- De zilvren wilgen, langs de wei gerijd
- De grijze veerpont, die te wachten leit
- De donkre slotgracht en het grauw kasteel;
Maar wen hij weerziet wat als mooi hem heugt,
Lijkt ál hem anders, klein en arm aan vreugd,
De dag is leeg en de uren vallen zwaar,
En tartend vroolijk lokt verloren jeugd,
Vol krijgsmuziek en blij doorstaan gevaar:
- ‘O strijd is leven! strijd alleen is waar!’
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De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek
door Frits Hopman.
(Slot).
1 J a n u a r i . Een nieuw jaar. Wat zal het brengen? Ik ben niet hoopvol vandaag.
Misschien is het de reactie na al dat geluk. God geve het. Maar ik heb een idee - ik
weet niet, hoe het in mijn hoofd is gekomen - dat dit een jaar van ellende zal zijn en
dat de beproeving nu pas goed zal beginnen. De romantiek zal er af zijn en het zal
moeten blijken of mijn liefde waarlijk echt en duurzaam is.
3 J a n u a r i . De derde dag van mist en somberheid. Ik kan maar niet goed op slag
komen met werken. Ik mis mijn lieveling nameloos en in oogenblikken van zwakheid
verwijt ik mij, dat ik maar niet ben meegegaan. Last van mijn hart.
4 J a n u a r i . De wereld is somber. Ik heb geen werkkracht en verga van verlangen.
Het is te wreed.
9 J a n u a r i . Waarom wij niet hebben afgesproken om tenminste geregeld te schrijven.
Maar het zou zwakheid geweest zijn.
De dagen beginnen te lengen. Ik moet door de narigheid heen als een man, en het
loon is heerlijk.
7 J a n u a r i . Het gebeurt, dat ik in deze dagen van onrust en verwarring en kleinheid,
mijn liefde zie als een ding verheven boven allen tegenslag en gevaren. Dan weet
ik, dat ze zal zegevieren. Vandaag had ik weer een gevoel van stilte en innigheid en
zag het gezicht van mijn koningin rustig en bemoedigend.
1 0 J a n u a r i . Lichamelijk beroerd en ontmoedigd.
1 1 J a n u a r i . Ik verwijt mij dagelijks dat ik niet genoeg voor haar doe, al lijkt het
of het mijn lichaam is, dat niet meer zoo mee kan. Ik ben het heele nieuwe jaar nog
niet vroeg op geweest.
1 2 J a n u a r i . O, mijn hart, ik ben wel zwak, maar pak toch telkens weer aan en
wij zullen zegevieren. Het stormweer klaarde. Er kwamen groote, roomkleurige
stapelwolken en ten slotte was het geheel helder en vinnig koud.
Na mijn werk op het atelier zeer moe en ik dacht aan rust nemen. Ik moet mijn
lichaam niet forceeren, dacht ik. En toen flitste de gedachte: Beter mijzelf ziek te
werken voor haar, die ik zoo innig lief heb, dan mij later te moeten verwijten, dat ik
voor altijd mijn geluk heb verloren, door mij in mijn proeftijd niet genoeg in te
spannen. Deed een heel stuk perspectief en ging met een zeer dankbaar gevoel naar
bed.
1 4 J a n u a r i . Het moet in den afgeloopen nacht gedonderd hebben, maar ik heb
het niet gehoord. De morgen was helder, doch het betrok weer in den middag. Het
achterdoek was tegen donker klaar en hiermee zijn wij door al het werk heen.
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Wandelde na de thee in groote verheugenis over het lengen der dagen. Ik heb weer
een ongemotiveerde overtuiging, dat alles goed zal gaan, wanneer de lente komt.
Dus een paar maanden maar en dan is alle leed geleden. Mijn liefde zong
peinzend-weemoedig in mij en het was of de liefste naast mij ging en ik haar hand
streelde.
2 1 J a n u a r i . Daar er geen werk meer is, ben ik de laatste dagen aquarellen aan
het maken, maar het gaat niet vlot. Het lijkt of mijn hart van lood is en ik maak mij
ongerust over die eeuwige vermoeidheid. Als ik niet gezond ben, hoe kan ik dan
werken voor mijn lieveling?
2 2 J a n u a r i . Gisteravond en ook vannacht liggen te peinzen en te droomen over
die malle vermoeidheid, die maar blijft.
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Vreemd, en dit najaar voelde ik mij juist zoo heerlijk gezond.
2 6 J a n u a r i . Na den eten moe en afgewonden. Heb ik een hartkwaal? Er ligt een
stapel vervelend werk en ik heb, zelfs met de gedachte aan mijn vrouwtje geen fut
om aan te pakken. Dat drukte natuurlijk erg.
2 7 J a n u a r i . Na tafel weer somber. Ik zag op tegen het achterstallige werk, voelde
mij loom en nerveus. Laura scheen onbereikbaar en het leek een krankzinnigheid te
hopen, dat wij ooit zullen trouwen. Ook denk ik: hoe zal ik ooit genoeg geld verdienen
of naam maken; ik werk zoo langzaam en ben zoo zwak.
Maar in waarheid is de zaak zóo - en verheldering, moed en vreugde braken dadelijk
door bij de ontdekking. Het is goed te werken en naam te maken en geld te verdienen
- maar alleen om Laura. Mijn heele leven, ook de geringste daad, moet alleen om
haar zijn - alles wat daar buiten valt, is uit den bonze. Maar langzamerhand ben ik
in Londen en in mijn werk ingekapseld; het omgeeft mij te veel; vult mij teveel.
Daarom zie ik Laura van uit het werk, inplaats van boven omgeving en werk te staan,
naast haar en te bedenken, dat alles om haar is begonnen. Het heeft alleen zin om
haar. Zoo was het in den beginne en zoo moet het weer worden. Een vrijzwevende
geest, vervuld met liefdesgedachten, die telkens neerdaalt om zijn werk op aarde te
doen. Ik ben dankbaar, dat ik dit weer heb ingezien. Terwijl ik dit schrijf is het, of
alle narigheid is weggenomen.
2 8 J a n u a r i . Vanmorgen zoo opgewekt bij het ontwaken, dat ik op mijn kamertje
al zong, maar de stemming zakte en zakte, ten spijt van alles wat ik er aan deed. Ik
geloof, dat het lichamelijk is; maar wat is er dan? Is mijn hart ziek of mijn nieren of
beide? Moet ik er net aan als....? Ik kan er niet aan denken.
1 F e b r u a r i . De Millers zijn naar een gecostumeerd bal. Toen ik vanavond toevallig
het donkere atelier inliep, vond ik Mrs. Miller draaiend en poseerend voor de groote
spiegel, waaraan de beide kaarsen waren opgestoken. Zij droeg een Pierrette costuum
met uitstaande gazen rokjes en een clown's slappe kegelmuts koket op het gefriseerde
haar. Het zachte kaarslicht maakte een aardig beeld in het groote omraamde glas.
Ze was volstrekt niet beschaamd, toen ik haar verraste. Ze was te gelukkig en er
was geen ruimte, houd ik, voor andere emotie. ‘Hoe vin je me? Ben ik vanavond niet
op mijn best? Zou je zoo wel eens met mij uit willen? Zou je mij zoo niet eens willen
teekenen?’ Ik heb haar nooit zoo levenslustig en stralend gezien.
2 F e b r u a r i . Ik werd vannacht wakker met het gevoel van duizenden jaren oud te
zijn en niets te maken te hebben met de gewaarwordingen, die vreemd en zwak tot
mijn bewustzijn kwamen. In dat oogenblik bestond ik nog slechts als gevoel, gevoel
van volslagen verbijstering. Toen besefte ik, dat Mr. Miller mij riep. Een onverwacht
lichtlijntje stond eensklaps op den muur en verschoof, aan zichzelf evenwijdig, naar
rechts en naar boven. Ik sprong het bed uit en holde op bloote voeten den droogzolder
op, met de overdreven voortvarendheid van iemand, die bij de pinken wil wezen,
zonder nog al zijn zinnen bij elkaar te hebben.
Mr. Miller liep op mij toe tusschen twee groote décorschermen. Ik kon hem zien
aankomen door de verschuivende ronde lichtplek van de kaars, die bruin door het
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dunne doek met de verfsmeren scheen. Stoffige, fijne lichtbundeltjes, wentelden
terug, wanneer hij langs een gaatje liep en groote lappen rekbare schaduw dansten
aan den zolder. Ik was suffig verbaasd, toen hij eensklaps voor mij stond in het malle
maskeradepak, met een blauw en een geel been, waarvoor ik geen verklaring kon
vinden. De
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was droop langs de trillend walmende kaars op den blaker, dien hij scheef in een
bevende hand hield. Het gezicht was in schaduw, behalve de kin, de onderzijde van
den neus en de kam boven de oogkassen, maar ik onderscheidde genoeg, om te
begrijpen, dat er iets ernstigs gebeurd was. Hij begon abrupt: ‘Mrs. Miller....’ en
slikte.
‘Wel?’ vroeg ik en tegelijk in een duizelend oogenblik ontwaarde ik, in een vizioen,
alles wat gebeurd was. Ik zag de danszaal, waar ik nooit was geweest met een groep,
gecostumeerde gasten gebogen over een bleeke vrouw, die op den grond lag. Het
was Mrs. Miller en Mrs. Miller was dood. Het gezicht bleef geen fractie van een
seconde, maar ik wist alles zoo precies, alsof ik er bij gestaan had. Ik zou de juiste
plaats in de zaal kunnen aanwijzen, waar men haar opnam. Ik zou op straat de mannen
herkennen, die haar droegen.
‘Dood’, zei Mr. Miller en maakte het handgebaar van berusting, dat hij gebruikte,
wanneer een lagere inschrijver een begeerde bestelling had gekregen, maar de tranen
drupten uit zijn oogen, die strak staarden naar een pot met oude kwasten op een
schap. Zijn trillende lippen staken vooruit door zijn pogen om de emotie te
beheerschen en dat gaf de, onder de omstandigheden, wreede uitdrukking van iemand,
die om een zoen vraagt.
‘Dood?’ riep ik met de onredelijke vinnigheid, die komt van een schokkend bericht.
‘God, ze ging zoo vroolijk van huis. Hoe is het gebeurd?’
‘Ze denken dat haar hart niet deugde en dat ze zich met dansen heeft overspannen’.
De smartgebroken stem, die probeerde ferm te zijn, maakte allerlei verwonderlijke
fiorituren, die verschrikkelijk waren om aan te hooren.
Ik heb den heelen verderen nacht met hem opgezeten, maar hij wilde niet getroost
zijn.
De oude vader is heel lakoniek onder het voorval. ‘De eene mensch sterft jong en
de andere oud’, zei hij en krabde zich met zijn pijpesteel op het hoofd.
5 F e b r u a r i . De dag van de begrafenis. Gelukkig vertrok de stoet van het ziekenhuis,
waarheen ze is gebracht, zoodat mij veel van de onnoodige beroerdigheden, die wij
ons bij een sterfgeval maken, bespaard bleven. Er was geen gestommel van gedempt
sprekende aansprekers, die de kist de trap afdroegen; geen eerbiedige man in het
zwart met maatstok en prijscourant. Maar de voorkamer met gelig licht door de
neergelaten gordijnen en vreemde glimlichten op alle meubels, nu voor een oogenblik
in hun naakte zinloosheid gezien, was erg genoeg.
Toen ik wakker werd, zei ik tegen mijzelf: Er is geen dood. Sterven is ontwaken
in een betere wereld. Die bemoedigende uitspraak, heb ik den geheelen dag moeten
herhalen, om mijn evenwicht niet geheel kwijt te raken. Mrs. Miller werd begraven
in Kensal Green. Waarom zoo ver weg, weet ik niet - misschien liggen daar haar
ouders - en om de kosten niet te vergrooten, ging ik op mijn eigen gelegenheid naar
het kerkhof. De geheele buurt daar leeft van begrafenissen. In bijna alle winkelramen
ziet men photo's van een pompeuze teraardebestelling met zes paarden, een grandiose,
bepluimde catafalk, een subliem praalgraf met treurende nymphen en bazuinende
cherubim. Het zijn allemaal meesterstukken om zoo te zeggen, die reclame moeten
maken en toonen, wat de firma doen kan; maar natuurlijk, er zijn ook heel geschikte
doodkisten van eikenhout en lood voor bescheiden beurzen en balsemen en
lijkverbranding geschiedt tegen concurreerende prijzen. Om het andere huis is een
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steenhouwerswerkplaats vol zerken en kruisen, obelisken van graniet en gebroken
zuilen van marmer, omfloersde urnen, gedoofde fakkels. Er is voor mij iets zeer
ergerlijks en toch ook vermakelijks in die ‘confectie’ weenende vrouwegestalten en
opwaarts wijzende engelen, bestemd voor de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

458
graven van menschen, die nog gezond op aarde rondwandelen. Dan zijn er
bloemenwinkels met metalen en porceleinen grafkransen en Madonna lelies voor de
ramen - en kroegen, waar de rouwdragers zich komen versterken. Zelfs in Londen
heb ik nergens elders zooveel kroegen bij elkaar gezien, als in dat stuk van de Harrow
Road. De stoet kwam aangedraafd, net toen ik het hek binnen ging. De eenvoudige,
glazen lijkwagen, getrokken door paarden met zeer lange, gekrulde manen en staarten
reed voorop en er waren twee volgkoetsen vol familieleden, die probeerden uit te
kijken onder de laag neergetrokken gordijntjes.
Ik liep den langen rijweg af, die metalig was verhard en bleek uitgedroogd van de
vorst, tusschen opeengedrongen grafsteenen en tomben van dien burgerlijken
necropolis met een groote, stinkende gasfabriek op den achtergrond en fluitende
treinen in de nabijheid. Aan het boveneinde van het kerkhof is een kapel, waar de
lijkdienst werd gehouden en toen gingen wij naar het graf.
Het was een grijze, koude dag. Enkele korrelige vlokken van bevroren sneeuw
dwarrelden neer voor de opeenstaande, zwarte gestalten, spokig stil om de groeve.
Twee musschen, Londensche musschen, zoo zwart als schoorsteenvegers, zaten
ineengedoken op een marmeren sarcophaag vol roeterige aderen, waar het water was
afgebiggeld en bedekt met kransen van verwelkte, halfverrotte, platgeregende en
weer bruin gedroogde bloemen.
De verkouden dominee brabbelde door zijn rituaal heen. Zijn priesterkleed woei
op in den ijzigen windtocht (wat is er aan dat plooienbewegen toch zoo
onheilspellend?) en zijn dunne haar werd uiteengeblazen.
Maar ik herhaalde in mijzelf, dat er geen dood is en dat Mrs. Miller waarschijnlijk
in ons midden stond en toezag - wat lang niet zoo bevredigend was, op het oogenblik,
dat men die bruine doos aan touwen neerliet, als ik had verwacht.
Toen de gruwelijke vertooning ten einde was, nam Mr. Miller mij apart, veegde
met een ontzaggelijken zakdoek zijn oogen af en vroeg, of ik meeging in een
gelegenheid in de buurt wat gebruiken. Maar ik bedankte, want ik had juist een
anderen rouwstoet staan op te nemen, die na gedane zaak naar huis keerde. De
aansprekers staken hun pijp aan en vonden allen een plaats in den ledigen lijkwagen
en de treurenden gingen de kroeg binnen. Ik zie nog een tanigen jongeling de
saloonbar weer uit komen, terwijl hij met den handrug zijn lippen afveegde en over
zijn schouder een grappige opmerking maakte, waarover een dikke, blozende man
zich een kramphoestbui lachte.
6 F e b r u a r i . Het is hier in huis verschrikkelijk. Mr. Miller spreekt geen woord.
Eric is het huis uit. Een slonsige werkvrouw kookt - en er is geen werk. Al een heele
poos niet. Het is de slappe tijd, tot het voorjaar, maar mijn geld begint leelijk te
slinken.
7 F e b r u a r i . Weer een aquarel afgemaakt. Ik moet mij vreeselijk geweld aan doen,
om niet bij de pakken neer te zitten hier in deze lugubere atmosfeer, maar het is om
Laura. Ik moet niet alleen een werkzaam en braaf leven leiden, maar zoo worden,
dat zij tegen mij op kan zien. Ik moet zoo leven, alsof zij mij altijd zag. God weet,
hoeveel liever ik op haar schouder mijn eigen zwakheid en minderwaardigheid zou
belijden. Maar ik moet de meerdere worden.
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8 F e b r u a r i . Het heeft weer sterk gevroren vannacht. Vanmorgen was buiten alles
weer geel zonnig en blauwwit in de schaduw, waar sneeuw ligt.
Ik hoorde een kuifleeuwerik - ik denk ergens in een kooi, maar het gaf heerlijke
lentegevoelens. Nooit, nooit, heb ik zoo naar de lente en het licht gesnakt, als dit
jaar. Ik wou den tijd wel vooruit zetten, maar het is alles een deel van de beproeving.
De spanning prikkelt meer en meer.
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9 F e b r u a r i . Ik wandelde wat na het eten en weer overviel mij die plotselinge
moeheid. Wat scheelt mij toch? Ik begin mij ernstig ongerust te maken over mijn
hart, maar ik heb niet den moed om naar een dokter te gaan en te hooren, dat mijn
dagen geteld zijn. Sedert den dood van Mrs. Miller heb ik geen rustig oogenblik meer
gehad. Ik vecht wat ik kan om flink te wezen, maar ben zoo volkomen uitgeput van
zorg en angst, dat ik niet goed meer slapen kan. Het klopt en bonkt in mijn heele
borst, als ik op bed lig. Dan kan ik bijna geen adem meer krijgen. Bij de minste
inspanning slaat mijn hart door als bezeten.
God, als ik toch alle zorg en berekening, al het zware zoeken en werken en denken
kon weg leggen, en simpel en zeer stil kon zijn met mijn lief kindeke ergens in de
natuur!
1 3 F e b r u a r i . De laatste vier dagen weer, als in September, heel Londen
afgesjouwd om werk - zonder te slagen. Het geld slinkt en er komt maar geen nieuwe
bestelling. Mr. Miller zit er ook over te tobben en het maakt de stemming aan de
maaltijden niet beter.
Ik heb opgemerkt, dat er ongeluksdagen in mijn leven zijn en zelfs heele perioden
van tegenslag. De bui komt op. Ik weet wat er komen zal en beef en kniel neer, als
de Arabier voor den gloedwind van zijn woestijn. De rampspoed komt en slaat met
de eene ellende na de andere. Ik lig voorover met gespreide armen, doodstil onder
den druk van hemelhoogen zwaarmoed. Ik word dof en krachteloos. De bui houdt
aan. De levenswalging volgt. Dan trekt de bui af. Ik sta op en schud het stof van mijn
kleeren.
Een weg uit de moeilijkheden zie ik op het oogenblik niet en er is zooveel in mijn
innerlijke leven, dat zelfs in de intimiteit van een dagboek niet geschreven kan worden.
‘Wenn du stille bist, wird dir geholfen!’ - niet piekeren en mijn best doen.
1 9 F e b r u a r i . Met mijn aquarellen er op uit geweest. Den geheelen dag van den
eenen kunstkooper naar den anderen - niemand kan ze gebruiken.
O medebroeders, mede-geketenden, wij zwoegen stil en onderworpen. Dan komt
de herinnering aan onze vroegere vrijheidsweelde en het wordt een dag van hopelooze
vertwijfeling, van dwaas en vruchteloos verzet. Ik ben machteloos, machteloos. O,
mijn onteerende slavernij!
2 4 F e b r u a r i . Ik begin mij meer en meer slap te voelen. Het eene oogenblik nog
voel ik mij gezond en het volgende komt er een groeiende depressie, zonder eenige
naspeurbare uiterlijke aanleiding, die eenige dagen duurt en dan weer verdwijnt. Dan
ben ik krachteloos, somber, zonder hoop en zonder eenige belangstelling.
Lag den geheelen dag lusteloos, zwaar melankoliek, katterig op mijn bed. Het
leven is mij te veel.
's Avonds bracht Mr. Miller mij copieerwerk. Vijftig bladzijden voor vijf shilling!
2 5 F e b r u a r i . Den geheelen dag gecopieerd en het werk geëindigd. Wel nog lang
niet beter, maar toch meer beheerscht. Er was weer strijd en inspanning voor Laura
en de gedachte aan haar haalt mij uit den loomen lediggang.
Er is ten slotte toch iets onzegbaar bevredigends in den arbeid te midden van de
wereld. Het werk wordt gedaan, vol tekortkomingen misschien, maar het komt gereed
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en de uren gingen niet ledig. Alle wenschen, plannen en ideeën worden getoetst aan
de werkelijkheid en er is geen zelfbedrog, geen valsch gevoel, geen aanstellerij in
deze sfeer.
En wij onttrekken ons niet aan den algemeenen plicht. Wij werken als de anderen,
dikwijls moe en bedroefd, soms wanhopig, maar over het geheel geresigneerd en
rustig. Wij gaan langzaam voorwaarts.
2 6 F e b r u a r i . Heden kwam de
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reactie. Ik k o n mij niet bezig houden met de grauwe wereld en de kleine dingen des
daags. Ik heb bijna geen sou meer, maar ging naar de bibliotheek en haalde Geiger
over de Renaissance in Italië. Mijn natuur is wonderlijk en samengesteld en ik moet
mij naar alle zijden uitleven. Ik was den heelen dag zeer gelukkig, vol van liefde en
kunst, van droom en romantiek.
2 7 F e b r u a r i . Mr. Miller vertelde mij vandaag, dat hij weer gaat trouwen. Het
verbaasde mij niet, maar ik overdacht de ironie van het lot, dat hem tot onderwerp
van zijn eigen grap maakt. Nog geen zes maanden geleden hebben wij hartelijk
gelachen om het verhaal van de keukenmeid die van een begrafenis vertelde: ‘En op
den terugweg was de man van het lijk zoo plaisant, dat ik hem genomen heb, toen
hij mij 's avonds vroeg.’ Hij trouwt een weduwe zonder kinderen te Staines. Zij heeft
daar een kleine kruidenierszaak en ‘Och, het decoratie-vak was toch niets meer
gedaan in den laatsten tijd’. De volgende week moet ik dus een nieuw kosthuis en
ander werk zoeken. Het komt goed uit, want ik moet een goedkoopere kamer hebben.
1 M a a r t . Vandaag kwamen een paar verhalen en opstellen, die ik aan Nederlandsche
tijdschriften had gezonden, via Anton, terug ‘onbruikbaar’. Er was geen andere
uitweg dan mijn horloge te verpanden - een hoogst onaangename ervaring.
Het was een klein, zindelijk winkeltje, door een gepolitoerde toonbank precies in
tweeën gedeeld. Achter de toonbank zat een proper manneke in een gekleede jas.
Achter het manneke waren de planken vol opeengedrongen pendulen, coupes,
kandelabers, zilveren vaatwerk en dat herinnerde onaangenaam aan een Hollandschen
‘kamerdag’. Ik had het dwaze gevoel van een schandelijke daad te doen en bloosde
diep tot mijn groote ergernis, want ik had juist geprobeerd om de houding van
nonchalance aan te nemen. Het was de winkelier, die nonchalant deed, toen hij hoorde,
dat ik niet kwam om te koopen. Ik vroeg vijf pond. Hij zette een vergrootglas in zijn
oogkas vast, als was het een monocle, opende de kasten en bekeek het werk bij het
licht van een gasvlam, en smoesde met een ongeziene achter een matglazen ruitje.
‘Drie pond en geen cent meer’, zei hij met een zucht en een gezicht of hij vond,
dat ik ernstig misbruik had gemaakt van zijn menschlievendheid. Ik zei nederig, dat
ik de drie pond zou aannemen. Toen werd met klerkachtige zakelijkheid mijn naam,
dien ik bijna fluisterde en adres in een boek geschreven. Ik kreeg mijn bewijskaartje,
wat een stuiver kostte (‘Heeft u een stuiver of zal ik ze afhouden?’) en liep
gedemoraliseerd den winkel uit.
Maar ik heb de drie pond en er zal zeker redding komen voor die zijn opgebruikt.
Natuurlijk, ik had naar mijn lief kunnen schrijven en het geld was gekomen per
keerende post; ik had naar Holland kunnen gaan en was ontvangen met open armen.
Dan zou ik alles verloren hebben; mijn heele proeftijd, al mijn inspanning zou vergeefs
zijn geweest. ‘Gewogen en te licht bevonden’. Ik weet nu, dat het leed eerst begonnen
is. De eene ellende na de andere zal komen, zooals mij is voorspeld, en ik zal sterk
zijn - om haar - en overwinnen. Ik moet er nu eenmaal doorheen.
2 M a a r t . Vandaag verliet ik het huis van de Millers, (niet zonder weemoed, want
ik heb er over het algemeen een zeer gelukkigen tijd gehad) en ging naar het nieuwe
kosthuis, dat de werkvrouw mij heeft aanbevolen. Het is er vreeselijk, maar ik heb
mij schrap gezet. Als ik levend door deze periode kom, zal het loon naar het lijden
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zijn. Ik vond het huis, maar er was geen bel of klopper. De voordeur stond wijd open.
Ik liep de gang in en riep, maar er was geen antwoord. Er zat niets anders op, dan de
uitgesleten trap af te loopen naar de keuken.
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Het was er zeer donker, maar in het bijhok, onder vol daglicht, stond een man bij
den gootsteen borden te wasschen. Omraamd door de deurposten was het een schilderij
op den donkeren keukenmuur, een Pieter de Hoogh, volmaakt van compositie en
verlichting. Ik stond een oogenblik stil in bewondering. De toon, ja, bovenal de toon
was zoo prachtig. Dat effect zou je na een dag zorgvuldig zoeken op een atelier niet
krijgen. Stemmige, toch blanke achtergrond van den geelgrijzen cementmuur en daar
tegen de figuur in clair-obscuur met sterke lichten in den gebogen nek en op de
schouders; mooie, maar eenvoudige, niet meer dan hoog noodige plooien in de
soberkleurige kleeren en den donker ultramarijn blauwen voorschoot voor relief. De
felle glimmers op de natte, dampende borden....
De man keek, fronsend tegen de duisternis, mijn kant uit - en de kunstbeschouwing
was afgeloopen. Literair was hij niet belangrijk: een uitgeziekte kop, geelbleek,
wasachtigbloedeloos. Een nijdas blijkbaar. De mooi verlichte kleeren bij nadere
beschouwing.... op zijn flanellen hemdsmouwen nopten alle wollige pluisjes zwart
van vuil en de geknikte boord was op plaatsen, waar de jas er tegen wrijft, glimmend
grijs, als gepotlood.
Ik vroeg naar Mrs. O'Hara.
‘Ik weet niet, waar Mrs. O'Hara is. Ik heb wel wat anders te doen dan achter haar
aan te sjouwen. Ga haar maar zoeken.’
Ik ging maar weer naar boven. In de gang ontmoette ik een slonsige vrouw. Jawel,
zij was Mrs. O'Hara. Het platte bovenlijf was overtrokken met een vuil roze katoentje,
waaruit armen als framboosroode latten staken; aan de latten hingen de kromme,
paarse handen, zwart geteekend in alle naden en als overdekt met een blauwig poeder
- zeker de uitwerking van warm water en soda.
‘Ja, je moet maar wat door de vingers zien vandaag’, zei ze op de trap. ‘God weet,
dat ik het altijd druk genoeg heb, en nou bevalt Miss Hopkins ook nog; midden op
den dag, asjeblieft! Dat moest er nog noodig bijkomen! Daar leit ze’. En Mrs. O'Hara
stootte met haar ruige haarkapsel, waaruit overal verwarde slierten hingen, in de
richting van een kamerdeur. Een taxi-chauffeur in groene uniform kwam luid fluitend
de donkere wenteltrap afgeklotst en buiten schreeuwde een steenkoolventer. Ik had
medelij met Miss Hopkins.
Ja, die man beneden was Mr. O'Hara. Een beetje kort aangebonden, dat zou ik wel
gemerkt hebben. Hij was ziek - ruggemergstering. Dat kwam van het lange staan.
Hij was kellner geweest in de Royal. Hier was de kamer. Hoeveel? - Mrs. O'Hara
haalde luidruchtig haar neus op met medewerking van alle gezichtspieren, veegde
haar hand af aan den lap emballage-linnen, die ze als schort droeg en zei, plotseling
brutaal: zeven shilling. Toen keek ze me schichtig aan met de uitdrukking van een
kind, dat een schop verwacht. Maar de prijs scheen mij billijk en ik maakte geen
kapsies. Het is geen kamer; het is een vervuild hok. Het behang is overal beschadigd
en het lijkt of er op éen plek een kop koffie tegen aan is gegooid. Bij het raam is een
poging tot herstel gedaan met de ‘Daily Mail’ van 5 Juli 1912 en een vroegere
kostganger heeft vergeten ballet danseressen op het uitgebleekt empire patroon
geplakt. Het rolgordijn is verbruind. Ik moet slapen in een geverfd houten ledikant.
Het kan niet schelen. Ik ben onder dak.
3 M a a r t . Ik moet hier doorheen - ik kan niet terug. Ik denk aan Laura en probeer
vastberaden te zijn. Wat een nacht! Het bed stinkt. Er is geen matras, maar een soort
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van stroozak vol knobbels, doch ik sliep vrij gauw in van vermoeidheid.- Ik werd
wakker door lawaai en onverdraaglijken jeuk aan mijn rechterarm en in mijn hals.
Ik hoop, dat het niets erger is dan vlooien, maar ik kon in dat vieze bed niet blijven
en stond op - zat den heelen verderen nacht rillend op een stoel, zonder van
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tijd te weten; mijn horloge staat in den lommerd en een kaars heb ik niet. In de kamer
boven mij maakten een man en een vrouw ruzie - er werd geschreeuwd en dreunend
geloopen, zoodat mijn ramen rammelden en het eindigde met een bons en een gil.
Kocht een flinken voorraad insectenpoeder, toen het dag was geworden, en
bepeperde daarmee het beddegoed. Schoon sloop en lakens voor sixpence. - Doodmoe,
maar toch weer naar de arbeidsbeurs.
Om acht uur was het avondeten - te walgelijk om te beschrijven. Ik zal in het
vervolg van vruchten en brood leven. ‘Er zijn grenzen’, zou Anton zeggen.
Vanavond kwam mij eensklaps het woord van Mr. Emmorey in de gedachten:
Wanneer je in de ellende bent, keer je niet tot de menschen, maar tot God. Dat heb
ik nu gedaan. Ik heb lang en innig om uitkomst gebeden en voel mij nu rustiger.
4 M a a r t . Ging weer met mijn aquarellen den boer op. Er is niets zoo ontmoedigends
als overal bot te vangen. Ik kan mij er ten slotte bijna niet meer toe krijgen om een
kunsthandel in te loopen. Maar vandaag trof ik een lijstenmaker, die ook
prentbriefkaarten uitgeeft. Hij was wat vriendelijker dan de anderen en zei: ‘Ik kan
meisjeskopjes gebruiken. Dat is vrijwel het eenige wat verkoopt. Als je op dat gebied
wat maken kan - maar het moet eerste klas werk zijn’. Ik ging blij van hem weg. Zou
dat al de vervulling van het gebed zijn?
5 M a a r t . Begon met een ‘meisjeskopje’ - het is heelemaal niks voor mij, maar ik
werkte er aan met toewijding. Ik moet niet tobben, maar werken. 's Avonds op van
de zenuwen. Mijn hart springt nu en dan een slag over en dan heb ik een oogwenk
het gevoel of ik dood neer zal vallen. Zwaar melancholiek.
6 M a a r t . Kopje afgemaakt en verder niets gedaan, daar ik grondig uitgeput en dof
wanhopig was. De knauwen, die mijn zenuwen dezer dagen krijgen! De weken
ontvallen en - er gebeurt niets. Als er maar een enkel teeken kwam om den moed er
in te houden. Het is of ik van God en mijn lief verlaten ben. Maar ik mag niet zoo
zwak zijn om haar te schrijven. Toevallig schrijft Anton ook juist niet. Het hoort
zeker bij de beproeving. Bad 's avonds in groot benauwen.
7 M a a r t . Tweede kopje begonnen. Het leven drukt mij onbeschrijfelijk. Telkens
weer komt de gedachte in mij op: als alle hoop en vertrouwen zelfbedrog is geweest?
Ik kan niet denken aan wat dan moet volgen - het zou te verschrikkelijk zijn. Maar
de zelfstrijd neemt mij geheel in beslag en maakt mij tot serieus werken ongeschikt.
Ik weet niet meer, wat ik doen moet. Ik kan niets meer doen. Ik wend mij in wanhoop
naar alle zijden en alles is stom.
8 M a a r t . Tweede kopje afgemaakt. Gisteravond laat besloot ik met geweld aan
dezen overprikkelden toestand een einde te maken. Ik leef in een aanhoudende paniek.
Vanmorgen ging ik resoluut aan het werk, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Dat
gaf een zekere rust. Die komt altijd met het grondig en compleet afwerken van de
dagtaak; zelfoverwinning geeft altijd hoop.
1 1 M a a r t . Ik ging met mijn drie meisjes welgemoed naar den lijstenmaker. Hij
was weer heel vriendelijk; kritiseerde bizonderheden op zeer kiesche manier en
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blijkbaar met de bedoeling om mij te helpen - maar hij heeft niets gekocht. Ik stapte
zoo hoopvol binnen en zoo diep verdrietig weer naar buiten. God, moet dan alles
tegen loopen.
En dan die brute menschen. Vanmorgen heeft O'Hara zijn vrouw een gat in het
hoofd geslagen met een huissleutel. Ik ben vrijwel aan het eind van mijn krachten.
1 5 M a a r t . Een grauwe, kille morgen. Ik ben in een gevloekte stemming. Over-
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spannen, moe van de wereld, van het leven, moe van strijd en insluiting en
teleurstelling; een stemming als die, waarin Bunyan na maanden van tegenstand, zijn
recht op zaligheid prijs gaf. Ik kan niet meer strijden. Ik ben bitter en volslagen
hooploos.
1 6 M a a r t . Zoo diep rampzalig ben ik nooit geweest.
Met deze zwarte aanteekening eindigt mijn journaal. Ik zal de notities besluiten met
het overzichtelijk verhaal van wat mij is wedervaren na den datum waarop zij
eindigen. Het kan zijn nut hebben, dat deze dingen in wijderen kring bekend worden.
Maar ik moet kort zijn, want nog kan ik niet goed verdragen op dien vreeselijk tijd
terug te zien.
Van Anton hoorde ik, dat Laura in den Haag ernstig ziek lag en toen er op mijn
telegrammen geen antwoord kwam - zij was intusschen naar Duitschland vervoerd
voor herstel - haalde ik in mijn overspannen hoofd, dat zij gestorven was. Ik verzond
mijn dagboeken aan Anton, met het verzoek ze te bewaren, betaalde mijn hospita
een week vooruit en gaf de rest van mijn geld aan de kraamvrouw. Ik liep de straat
op met het rustige voornemen, om mij van kant te maken, daar mijn leven nu toch
ten einde was. Ik ben er telkens in verhinderd.
Ik geloof, dat ik krankzinnig geweest ben. Ik heb een maand door Londen
gezworven in een soort van trance-toestand en ik herinner mij er eigenlijk weinig
van - wat een zegen is. De beelden uit dien tijd zijn bleek en onscherp.
Als de honger dreef, verdiende ik een paar stuivers met cabs en taxi's te roepen
voor de menschen. Ik heb lucifers verkocht en geleefd van stukken brood, die
meelijdende stratenmakers en koetsiers mij gaven. Ik ben 's nachts door politie-agenten
uit portieken en van banken verjaagd en heb overdag geslapen op de grasvelden der
groote parken. Het lijkt éen lange, benauwde droom.
Er is naar mij gezocht, heb ik later gehoord. Maar hij wordt niet gevonden, die
niet gevonden mag worden. Theo is in Londen geweest; er is gedregd en ten laatste
geloofde men in Holland, dat ik uit wanhoop zelfmoord gepleegd had.
Wanneer ik aan die weken denk, dan is het, of ik al den tijd star op een bank van
de Theemskade heb gezeten. Het was steeds nacht. Het glimmende, zwarte water
stroomde immer langs, mijn kracht meevoerend en boven was de zwarte, eindelooze
hemel. Mijn geest was niet in mijn verzwakte lichaam, dat onbewegelijk zat, maar
zweefde ver weg, waar de gedachten niet konden volgen. Dan schrok ik wel wakker
door een klein geluid - het was misschien een oude vrouw naast mij, die kreunde in
haar slaap. Een oogenblik zag ik de gehate werkelijkheid: een stuk van de gietijzeren
bankleuning, mijn hand, waarnaar ik wezenloos staarde - een vreemd en onbegrijpelijk
ding; zag met angst en walging het inktige water, dat nog maar onveranderlijk voorbij
stroomde en overwoog met vaag verbazen, dat ik niet dood kon wezen. Doch de
geest kon zich noch aan de dingen, noch aan de gevoelens vastklampen en door het
ontbreken van object, hield ‘ik’ op, zelfbewust te zijn.
Niet altijd hield de gezegende vergetelheid aan. Soms ontwaarde ik een nameloos
leed in de wereldruimte tusschen de sterren; een was gestorven en de matte klacht
van een ontroostbare fladderde door de leegte. Mij ging het niet aan - mij ging het
niet aan. Ik was roerloos, aangegrijnsd door de eeuwigheden, moe door het gestadig
aanschouwen van de eindelooze ruimte, die mijn geplaagde geest niet bevatten kon;
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moe door dat rustelooze stijgen in het blind gebied, waaraan geen grenzen zijn en
waar het nimmer daagt. Duizenden jaren zat ik, éen met de granietblokken waarop
mijn voeten rustten en peinsde broedend over die wereldwijde melankolie in de
geruchtlooze duisternis. Dan werd ook onverwacht de ledigheid
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bevolkt met gezichten, bleeke, lijdende gezichten. Waren het de levenden of de
dooden? Ik zal het nooit weten. Een galmende stem riep onbegrijpelijke woorden en
ik kon mij niet langer vasthouden, doch vloeide voort met het glazige, snelstroomende
water....
Neen, het is niet goed om aan deze dingen terug te denken. Op een dag in Mei
slenterde ik doelloos door de straten. De huizen tegen een heuvelhelling stonden
blauwig grijs als achtergrond voor het geros en de kletterende drukte van de
ontwakende wereldstad. De bleeke zon rees in een hemel vol gebroken wolken, maar
in de stralen was een suizeling, als de roep uit een andere sfeer, een oproep tot leven
en een bemoediging tevens.
Het volgend oogenblik stond Dr. Volmer uit Hederwijk, een goede vriend van
mijn vader, voor mij. Hij herkende mij dadelijk, ofschoon ik er uitzag als een
landlooper.
Ik geloof niet aan toeval. Ik geloof, dat hij werd gezonden, om mij uit de ellende
te halen, nu de dagen waren vervuld. Zonder terughouding, want mijn trots was
gebroken, vertelde ik hem alles, wat mij overkomen was. Op zijn kamer in het Coburg
Hôtel, die uitzag over de Broad Walk van de Kensington Gardens, dezelfde, waar
Peter Pan zijn wonderavonturen beleefde - (hoe goed zie ik in gedachte nog de hooge,
vreemd gekapte boomen, waaronder de babbelende nurses hun kinderwagentjes,
drie, vier op een rij, voortduwden; en de Round Pond met de speelgoedjachten en
motorbootjes; de voorname parkwachters en de blozende juffrouw aan het hek, die
luchtballonnetjes verkocht) maakte hij plannen. Gevoed en gebaad, gekleed in schoon
linnengoed en een nieuw pak, zat ik in een causeuse een sigaret te rooken, maar
voelde mij nog ziek en vreemd en - ten spijt van de kentering in mijn lot zwaarmoedig. Doch een nieuw en buitensporig verlangen naar Holland, waar alleen
heil en genezing te verwachten was, werd in mij geboren. Toch voelde ik mij te zwak,
om een besluit te nemen en het was een weelde, om alle overweging en handelen
aan een ander te kunnen overlaten, om ten laatste uit de zorgen en veilig te zijn. Het
was tijd.
Dien eigen avond reeds, zaten wij in den trein naar Folkstone en na een vreeselijken
nacht van gebroken sluimer en wilde, koortsachtige droomen in de kleine, muffe,
oververlichte hut, stapten wij te Vlissingen aan land. Ik kon van ongeduld bijna mijn
beurt niet afwachten, om de loopplank over te gaan, verontrust door een dwazen
angst van mijn ziek brein, dat op het laatste oogenblik nog iets gebeuren zou om mij
te beletten het vaderland te betreden. Het was met ongeëvenredigde gevoelens van
dankbaarheid en verluchting, dat ik het vredige Hollandsche weide-landschap terug
zag en weer den geur der Hollandsche velden rook. De brave dokter nam mij mee
naar zijn huis in Hederwijk, waar de huishoudster een kamer voor mij inrichtte en
daar ben ik bijna drie maanden geweest.
Zoo werd ik op het onverwachtst uit mijn ellende in Londen weggehaald en
neergezet in het stille Limburgsche provincieplaatsje, zooals een pion op het
schaakbord wordt vooruit geschoven, zonder te begrijpen waarom.
Reeds den tweeden dag na mijn terugkeer, is er iets zeer wonderlijks met mij
gebeurd. De dokter had mij aan het spitten gezet en terwijl ik daarmee bezig was,
verloor ik bijna volkomen het bewustzijn. Ik bleef doorwerken, omdat, naar het
scheen, een ander het in mij wilde. Spoedig daarop werd ik binnen geroepen, om een
kop koffie te drinken en vond een bezoeker, die een zwaar, filosofisch gesprek begon.
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In mijn versuffing kostte het denken en antwoorden mij zoo buitensporige moeite,
dat het zweet van mijn voorhoofd biggelde en ik, na afloop der visite, volkomen
uitgeput was. Maar mijn verstand, - zoo voelde ik het - had de crisis gelukkig
doorstaan. Het leek (om een absurd beeld te gebruiken) of mijn hersencellen dooreen
waren geschud, om nu
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opnieuw, maar tot een beter geheel, te worden samengevoegd.
Dr. Volmer deed iets meer dan alles wat hij kon, om mij te helpen, weer in
evenwicht te komen en voeling te krijgen met het nuchtere alledagsleven. Hij nam
mij bijna dagelijks mee, in zijn auto, op lange tochten naar ver uiteen wonende
patiënten en, wanneer de praktijk het maar toeliet, naar Nijmegen om inkoopen te
doen. Maar de bedrijvigheid op het marktplein, de drukte van pratende en lachende
menschen op straat, in winkels en café's, leek bespottelijk en misdadig, naast mijn
ziekelijk besef van de strak aanglotsende wereld-ruimte, waarin ik aanhoudend leefde.
De vrees voor een bovenzinnelijke ramp, verliet mij geen oogenblik, of ik een krant
las (met angstvallige vermijding van alles, wat kon emotioneeren) of een prozaïsch
plat-du-jour at in een restaurant, of keek - een uitputtend amusement - naar een
komische film in een cinema-theater. Alle indrukken waren pijnigend levendig. De
pracht der bloeiende ooftboomen in de Betuwsche bongerds, geliefde muziek van
Mozart en Chopin waren martelingen van geluk. Het was mij onmogelijk om te
luisteren naar het lezen van verzen. Angst en zwaarmoedigheid, te vreeselijker door
hun occulten aard, door hun spookachtigheid, zooals wij die voelen in koortsdroomen
en in de ontredderende paniek van een nachtmerrie, mengden zich, zonder grond, in
al mijn gewaarwordingen.
De nachten waren het ergst. Het is mij als kind wel gebeurd, bij een strengen
meester op school, dat ik van angst niet alleen mijn les vergeten was, maar dat mijn
brein geheel leeg leek, als met een spons schoon geveegd. Die sensatie, maar zonder
aanleiding van schrik, had ik iederen avond, zoodra ik mijn oogen sloot, om te gaan
slapen. Een enkele maal heeft zeker iedereen wel het gevoel gehad alsof hij ‘op
wolken liep’; maar bij mij scheen nacht aan nacht mijn geheele lichaam te
vervluchtigen, mijn lichaam en de omringende stoffelijke wereld, zoodat alleen mijn
bewuste ‘ik’ bestond, gehangen in een star en ledig universum, waarvan ik de
mateloosheid en roerloosheid voelde als een onuitsprekelijke kwelling. Maar erger
nog dan het inslapen, was het ontwaken met een schok, het angstzweet perelend
onder den neus, ternauwernood aan de donkere machten ontsnapt, na hachelijke en
vermoeiende avonturen. En dan lag ik in halfslaap, terwijl mijn geest volgde
eindelooze, ingewikkelde kronkelingen van ik weet niet welken martelweg, maar
mijn geheele wezen was gevangen in het beschouwend naspeuren van de
raadselarabesken - en telkens waren er besluiten te nemen, waarvan in aller
eeuwigheid mijn zieleheil afhing en eenzame, levensgevaarlijke worstelingen hielden
mij telkens op. Er waren nog vreeselijker ervaringen, maar die verzwijg ik.
Het morgenlicht vond mij verslagen, met de overtuiging van ondoorgrondelijk
geluk verbeurd en schoone levenskansen voor altijd verkeken. Ik heb dikwijls tijden
van zwaarmoed gekend, maar dit was een hel van begrafenis-somberheid, die eenig
is in mijn ervaring. Het was een druk, dien ik ook lichamelijk voelde, alsof de ijle
dampkringslucht, een dichte, strooperige middenstof was geworden, waarin bewegen
en handelen bezwaarlijk werd, zoodat het wasschen en aankleeden ongeloofelijke
inspanning kostte. En steeds bleef mij de redelooze angst vervolgen en ik, die altijd
de eenzaamheid gezocht heb, zocht nu het gezelschap van alle menschen, verdroeg
de kleinzieligste gesprekken, om maar niet alleen te zijn. Voor de duisternis beefde
ik, als een kind.
Aan zichzelf overgelaten, keerde zich mijn ziel naar binnen en de stomme
zelfbeschouwing duurde uren. Ik was het rampzalig middelpunt van het heelal. Van
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alles wat ooit geschied was, van alles wat ooit zou geschieden, zag ik alleen den
jammer. Ik droeg de schuld en was het slachtoffer van alle menschenleed en de meest
onbeteekenende opmerking of handeling van omstanders werd diep overpeinsd, want
het was een
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levenskwestie, een vraag van redding of verdoemenis, of ik er het juiste antwoord
op gaf in woord of daad. En, vreemd genoeg, in anderen zin had ik weer geheel geen
voeling met de vertrouwde wereld buiten mij en waarnaar ik zoo verlangde. Ik was
geïsoleerd. Ik scheen omgeven door een eigen sfeer, die het gezonde verkeer met de
werkelijkheid belette. De raderen van mijn wezen pakten de tanden van die der
omgeving niet, van menschen noch van dingen, doch draaiden doelloos om het eigen
middelpunt. Soms voelde ik de geheele wereld met huizen, velden en bosschen als
éen ontzaggelijken domper, waaronder mijn wijdwillende geest gevangen was. Ook
lichamelijk heb ik veel geleden. Er kwamen dagen van kwellende hoofdpijn, wanneer
zelfs het antwoorden op de eenvoudigste vraag inspanning kostte en de druk van het
bloed in de kloppende hersenen ondragelijk werd. Dan verloor ik ook wel gedeeltelijk
de macht over mijn tong en weken lang heb ik iederen zin, dien ik zeggen moest,
woord voor woord moeten uitdenken, uitspellen, om geen wartaal te spreken.
Dr. Volmer had spoedig na mijn terugkeer aan Theo geschreven en na lang wachten,
kwam het antwoord uit Lugano, waar de Lockers logeerden. Van hem hoorde ik, dat
mijn liefste niet was gestorven, maar slechts gedeeltelijk van haar diphtheritis hersteld,
door het bericht van mijn vermeenden zelfmoord ernstig zenuwziek was geworden.
Ik was niet blij, zooals men zou verwachten, bij het lezen van het eerste, zoo volkomen
onverwachte geluk-voorspellende deel der tijding. Ik voelde alleen maar loom het
leed om haar ziekte en haar verdriet. Er is, nu alle kommer voorbij is en wij samen
terug zijn in het witte landhuis op den gazonheuvel, iets humoristisch in het denkbeeld
van die twee levende gelieven, die wederzijds elkaars ontijdigen dood betreuren.
Destijds was het bittere ernst.
Het duurde lang voor wij beiden weer geheel gezond waren en voor het einde van
Juli, hebben wij elkaar niet terug gezien. Er kwamen weken van stilstand en
achteruitgang zelfs, maar wij vorderden.
Toen de moeheid en apathie verminderden, begon ik wat te aquarelleeren en
bemerkte met blijde verrassing, dat ik plotseling veel gemakkelijker en beter kon
werken dan voor mijn ziekte. Sedert heb ik in vele levensbeschrijvingen van
kunstenaars en denkers, aanduidingen gevonden van kritieke perioden, tijden van
verstandelijke stoornis naar het uiterlijke, waarin de gegroeide geest met geweld de
niet meer toereikende stoffelijke organen vervormt, om hen geschikt te maken voor
hoogere verrichting.
Spoedig probeerde ik kleine en toen grootere landschappen en bloemenstudies in
olieverf. Mijn maatschappelijk succes begon met de bekroning van een
vruchten-stilleven op de ‘Vierjaarlijksche’ te Amsterdam. Een Haagsche kunstkooper
bood mij een salaris van vijftien honderd gulden aan, wanneer ik mij wilde verbinden
hem drie jaar lang, al mijn werk te geven. Ik heb het voorstel na overleg met Laura
aangenomen. Op dat ontzaggelijk inkomen, zelf verdiend, met het beste wat ik aan
de wereld geven kan, gaan wij trouwen. Zoo zal dan een huwelijk het ‘banale’ einde
zijn van onze romantische passie. ‘Banaal’ toch alleen voor oppervlakkigen, want
er is een hoogere romantiek, die van geen avonturen weet - in de stille, toegewijde
liefde, ‘the subtle interweaving of habit with affection, which makes life saturated
with love, and love itself dignified through the serious aims of life’. ‘The
companionship of two souls striving in emulous spirit of loving rivalry to become
better, to become wiser, teaching each other to soar’.
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En bovendien dit ter bemoediging van teleurgestelden: wij zijn geen menschen voor
wie het leven zonder stoornis verloopt. Wellicht vertel ik later, wat ons verder
overkomt. Maar dit verhaal is hiermee ten einde.
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Phil's vierde liefde-drama
door Emmy van Lokhorst
I.
Voor Hes.
De sneeuw viel in steeds dikker vlokken en al donziger werden de straten. Phil stapte
moeilijk door de stille wijken van Duinoord. Niemand te zien in de Schuytstraat....
en de sneeuw geruischloos al maar dalend, dalend, gevend een flauwen schijn òp
van den grond waar ze lag als poreuze witte steen, naaldflonkerend in het licht van
een lantaarn, dik-wollen paal met glazen kastje waaruit de vaal-gele schijn waasde.
Hoe diep-stil was Duinoord. Phil zag het Sweelinckplein als een oneindig wit veld.
Geen stoepen, geen trottoirs.... alles één, gelijkelijk wit, gedekt met hetzelfde zacht
koude kleed. Bij het langzaam voortstappen zakte Phil plotseling diep weg in de
sneeuw. Ze voelde tot haar knieën de natte kou kruipen en met een ruk zette ze haar
linkerbeen een eind verder neer. Het zakte ook, maar minder diep en na een paar
stappen werd de grond voelbaar. Phil stond stil en haalde adem, terwijl ze om zich
heen zag. Eén oogenblik werd ze angstig, den weg niet te vinden, want hier waar ze
nu stond, zag ze zelfs geen huizen. De grijze warrelende sluier vulde den naasten
omtrek geheel. Maar dán stapte ze beslist door: d i e richting m o e s t goed zijn. En
weldra was ze op de Groot-Hertoginnelaan, waar de stilte gebroken werd door de
electrische tram die piepend remde voor de stoomtram, log donker gevaarte puffend
voortsjokkend langs het Ververschingskanaal en bij de brug stilhoudend. Juist toen
Phil de brug overging, klonk de hoorn van den conducteur en het puffen begon weer,
al sneller en sneller.... Dan zjoefde de lichte witte tram voorbij met een hoog en
vroolijk slaan van de bel. Phil hoorde het nog toen ze de Beeklaan opging. Maar dan
begon de stilte weer om haar heen en de vlokken daalden trouw neder, steeds meer,
steeds witter de aarde makend.
Het tuinhekje piepte, toen Phil den voortuin inging. Geen licht in de voorkamer,
dan waren ze al aan tafel. Ze belde en roffelde de brievenbus als teeken, dat z i j het
was. Dan wachtte ze en voelde hoe nat haar beenen waren. Truitje deed open en
slaakte meteen een kreet! ‘Gut juffrouw Phil, wat ziet u eruit, nee wacht effen, ik zal
de dweil halen, anders is de gang weer vuil en ik heb em pas gedaan’ en Truitje slofte
naar de keuken. Meteen kwam Hilda den gang in: ‘O ben je daar eindelijk, we waren
al ongerust met dat weer, gut kind, wat zie je er uit, nee maar kom eens kijken’, riep
ze de eetkamer in. En Phil - op de dweil in de vestibule werd het middelpunt der
belangstelling van Hilda en Wim en zelfs van de kleine Boy en Trudi. ‘Je hebt finaal
een suikerbrood op je hoofd’, zei Wim, ‘Uikebood’, lachte Boy, een vingertje langs
Phil's schoenen strijkend, ‘tante Phil, je ben een uikebood’.
‘'t Is maar goed, dat ik zoo nat ben, anders nam ik je op en at je heelemaal op,
meneer uikebood’, zei Phil, neerknielend bij haar kleine neef. ‘Nee, geen armpjes
om tante's hals, tante is veel te nat’.
‘Zeg, ben je heelemaal in de sneeuw gezakt, tante?’ vroeg Trudi, bewonderend
naar Phil's wit wollen beenen kijkend. Maar voor Phil kon antwoorden had Hilda
haar de trap op geduwd: ‘Gauw uittrekken en droge kleeren aandoen, ik zal Betje
sturen om je te helpen. Gauw hoor, wij zijn al aan tafel’.
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Prettig-droog voelde Phil haar kleeren, toen ze de trappen weer afliep en haar
plaats aan tafel innam. ‘Wij zijn al aan het dessert, gauw eten, Phil’, zei Hilda. Phil
lachte. ‘O, ja! Ik weet al waarom ik gauw moet eten, natuurlijk is het die vreeselijke
hutspot!’
‘Nee, heusch niet Phil’, protesteerde Hilda, ‘eet nou maar, en praat niet zooveel’.
‘Nou, dan zijn het peultjes....’ maar Hilda had de dekschaal al geopend en
opgeschept.
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‘Nee Hilda.... ik kan geen zuurkool eten. Geef 't me niet, want ik eet het toch niet’.
‘Daar nou!’ zei Hilda. ‘Er is letterlijk n i e t s wat je wil eten. Wil je dan raapjes
hebben?’ Maar Phil riep: ‘Hou op, hou op, geef me gauw die heerlijke vruchtengruwel
en dan een paar bananen, dat is heusch genoeg’.
‘Tante eet altijd vrééselijk veel gruwel’, zei Trudi. ‘O moeder, Boy morst zoo’.
Phil - verlost van de zuurkool - lepelde langzaam de vruchtengruwel. Prachtige
kleur, die donkergele abrikozen in het roode bessennat.... 't Spiegelde in het zilver
van haar lepel.... Heerlijk warm was het in de kamer.... hè - ze was slaperig na die
tocht door de sneeuw. Vreemd in haar herinnering dat Sweelinckplein.... oneindig
sneeuwveld zoo blauw-schemerig, koud en wit.... En nu in de vertrouwde warme
kamer met de leuk-hooge kinderstemmetjes en Hilda's heerlijke nabijheid.... Een
gevoel van verstikkende liefde voor dit alles wrong haar keel dicht.... tranen brandden
aan haar oogleden. Dan zonk het gevoel weg, ze at door en soesde vaag over lessen
van dien middag en wat ze vanavond te werken had.
Na het eten werd het gewone avondravotten in Wims studeerkamer vertoond. Wim
op handen en voeten door de kamer kruipend, Boy juichend op zijn rug.
‘Boy, daar is de koekjesman, de koekjesman, hoerra!’ schreeuwde Trudi naar het
raam hollend. Wim met Boy achter haar aan. ‘Gut Vader, hij is met de s l e e !’
‘Moeder, kom eens kijken, de koekjesman is met de slee’.
Met zijn allen stonden ze voor het zijraam van den erker, dempend het licht van
de kamerlamp met hun gestalten. Buiten was de blauwe schemer dieper nu. De
voortuin was een witte vallei en de straat een vaagbreede allee. Sprookjesachtig stond
de groote arreslee voor de deur, de lantaarns een rood licht werpend op de flonkerende
grond, het paard rinkelend de bellen aan zijn nek. Vreemd-heilig was de diepe hemel
met de sterren boven de witte huizen.
‘Hè, maggen we even gaan kijken, moeder?’ vleide Trudi.
‘Nee, het is veel te koud en 't is bedtijd. Tante Phil zal jullie een verhaaltje vertellen
over de sneeuwelfjes, nietwaar tante?’
‘Ik wist er niets van’, zei Phil, Boy opnemend en naar boven dragend, ‘maar de
elfjes zullen me wel helpen. Kom Boy, wij gaan vast naar boven, hè?’
Het blonde kopje in Phil's hals, de armpjes om haar heen, liet Boy zich de trap
opdragen. Hilda en Wim fluisterden samen en terwijl Phil de witte trap opliep,
verstond ze nog net wat ze zeiden: ‘Moeder in spe’. En boven op 't portaal drukte ze
Boy's zachte lijfje hartstochtelijk in haar armen, mompelend: ‘heerlijke kleine schat’....

II.
Phil trad haar kamer in, nadat de kinderen in bed lagen. Betje had een half uurtje
geleden de petroleumkachel aan gestoken en het licht viel door het roode glas op het
tapijt. Phil sloot de deur achter zich en stond daar een oogenblik te staren naar de
roode schemer in haar kamer. Allerlei fantastische gedachten dwaalden door haar
hoofd.... Aladdin en de wonderlamp.... Oostersche gewaden.... vreemde juweelen en
gouden sieraden.... Ze zuchtte.... sloeg haar armen uit en boog haar hoofd achter in
haar nek.... O, ze moest iets d o e n , iets bedenken, iets wonderlijks en vreemds..
Maar wat?.... Dan - snel - haalde ze uit haar muurkast een paar schemerlampjes met
Chineesch rood en zwarte kap. Die stak ze aan en dan achter het gordijn van de
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garderobe zoekend, greep ze vastberaden een rose zijden kimono met zachtgroene
bloemen bewerkt. Ze hing hem over een stoel en keek er een oogenblik naar. Zonder
verder aarzelen begon ze zich uit te kleeden, haastig en gooide al haar kleeren op
den grond in de garderobe.
Eén oogenblik stond ze naakt, vreemdvoelend haar armen tegen haar zijden, vel
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op vel. Wat zachtrood scheen het licht op haar donkere huid. Mooi was dat zachte
en teere van je vel toch.... je zag het eigenlijk nooit.... Dan voelde ze plotseling dat
ze bibberend koud was en ze greep de kimono, gevoerd met watten, zacht en warm.
Blank bijna was haar borst, zacht golvend in de laag uitloopende kimono. Ze strikte
de zijden ceintuur strak om haar middel en glipte in de rieten muiltjes die onder de
kast stonden.... Dan maakte ze de haarlinten los, dat haar dikke bruine krullen los
over haar schouder vielen....
Een zalig gevoel van sprookjesachtigheid was dit nu.... de roode schemer en dit
rose kleed om haar naakte lijf.... de zijde schoof zacht ritselend om haar heen,
streelend haar beenen, toen ze langzaam liep naar de groote staande spiegel tusschen
de beide ramen. Ze hief haar armen omhoog dat de wijde mouwen teruggleden en
haar armen zuiver gelijnd boven om haar donker hoofd. Een weelde.... wellust bijna,
beving haar en deed haar zichzelf bezien in telkens wisselende houding, de zachte
stof plooiend om haar lijf, buigend en de armen strekkend....
Als een groote rose bloem was het figuurtje voor den spiegel in de zachtroode
kamer.... Geen geluid in huis noch buiten.... Slechts het flikkeren van de lampjes gaf
soms een ritselend geluid als een tocht de vlam bewoog.
Phil keerde zich af van den spiegel en keek naar de roodbeglansden vloer.... Het
was, alsof ze nu maar te wachten had, om het wonder te beleven.... Ze haalde bijna
niet adem uit vrees het te verjagen.... maar opnieuw beving haar de koude en de
spanning brak.... Ze wierp zich naast de kachel op den grond, de armen kruisend
onder haar hoofd, zoodat haar jonge borsten als twee zacht ronde heuvels zich hieven
in de rose zijde. Zoo lag ze even, voelend een groot vaag verdriet en een diepe
eenzaamheid. O, was er nu iemand, die haar in zijn armen nam en kuste.... liefde....
liefde.... liefde.... Ze boog zich op haar eene zijde en snikte, terwijl de tranen in haar
woeste haarmassa vielen. Maar opnieuw werd ze de koude gewaar, hier op den grond
en snel opstaand kleedde ze zich weer aan.
Juist toen ze het haarlint vaststrikte werd er gebeld en een oogenblik later hoorde
ze een roffel op de deur en een stem: ‘Hallo!’
Phil riep zonder omkeeren ‘Binnen’ en zei meteen ‘Je bent laat, Annie’.
‘Geen wonder, ik had een uur noodig om door de sneeuw te komen’, antwoordde
Annie, op een stoel vallend. ‘Ik heb nooit zoo'n sneeuw gezien.... zeg, 't is hier erg
koud!’
‘Heusch?’ vroeg Phil, ‘zal ik de gaskachel aansteken? Maar die geeft zoo'n akelige
lucht en dit is juist zoo leuk, vin je niet, met die lampjes?’ Phil was naast de kachel
op den grond gaan zitten, haar knieën opgetrokken en haar armen eromheen.
‘Ja....’, weifelde Annie, ‘'t is wel leuk, maar erg koud....’
‘Ik denk dat je Indische natuur in den winter bovenkomt’, zei Phil, nog steeds wat
abstract, ‘wil je een mantel hebben?’ Een oogenblik later had ze Annie ingepopt in
een oude cape en haar ook op den grond naast de kachel getrokken.
‘Lekker’, zei Annie behaaglijk in de cape kruipend. Dan zwegen ze beiden een
poosje.
‘Wat hebben we vanavond?’ vroeg Phil dan. ‘Natuurkunde hè. Heb jij je Fransche
opstel al gemaakt?
‘Ja, toevallig is het af’.
Dan zwegen ze weer.
‘Wat ben je stil’, zei Phil opeens, Annie aandachtig aanziend.
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‘Wat ben j i j stil’, zei Annie, terugkijkend.
‘O, ik!’ zei Phil. ‘Ik ben nou eenmaa een mensch van buien. Maar jij.... je moest
de gelukkigste van alle stervelingen zijn’.
‘Het zou wat!’ viel Annie bitter uit. ‘Waarom!’
‘Maar Ans! Jij hebt Huug toch’.
‘Ik heb Huug n i e t , dat is het juist’.
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‘Heb je hem n i e t ?’ vroeg Phil, en meteen.... ‘O, Ansie, huil niet.... wat is er, vertel
het me, toe wat is er,’ maar Annie huilde door, met de cape haar tranen afdrogend.
Phil kwam naast haar en sloeg een arm om Annie's smalle middeltje met de andere
hand haar haar wegstrijkend van haar natte wangen. ‘Toe Ans, kun je het nou je ouwe
Phil niet vertellen? Wat is er met Huug, heb je ruzie met hem gehad? Toe nou....’
‘Och!’ kwam een keelgeluid van Annie, ‘hij houdt niet van me, hij geeft n i e t s
om me.... O. Phil....’ en opnieuw begon ze met diepe halen, in de cape te snikken.
‘Maar Annie, wat een onzin. Ik weet beslist, dat Huug dol op je is, al is hij twintig
en jij zestien. Ik begrijp niet, dat je niet blij bent, dat hij....’
‘Och, blij!’ schoot Annie verontwaardigd op. ‘Hij b e g r i j p t me niet, hij begrijpt
n i e t s van me, hij houdt niet van me, hij....’
‘Maar wat is er dan toch gebeurd? Toe vertel het me nu, ik kan je misschien op
de een of andere manier helpen’, smeekte Phil.
‘Ja, maar Phil, je spreekt er n o o i t met geen sterveling over, hoor. Op je woord?
Nou dan.... jij weet, hoe Ma is, ik mag nooit 's avonds uit, bespottelijk gewoon! Ik
kan Huug nooit ontmoeten behalve 's middags na vieren, nou en dat vindt hij zoo
vervelend, omdat hij dan een van zijn vrienden kan tegenkomen en dan heeft hij
gewoon geen leven, zie je. Ze denken natuurlijk dat ik vreeselijk jong ben, dat begrijp
je - en dan plagen ze hem daarmee. Nou en vanmiddag toen sneeuwde 't zoo en we
stonden in het tramhuisje bij de Reinkenstraat en toen komt Maritz opeens, je weet
wel met die blonde snor, onuitstaanbaar is hij. Hij wou zeker in 't tramhuisje wachten
op de stoomtram, maar toen hij ons ziet, zegt hij “Pardon” en gaat weg. Hoe vin je
zoo'n onhebbelijkheid. Huug kóókte gewoon. En hij zei, dat dit de laatste keer was,
dat hij na vieren met me wandelde. Ik zei, dat ik hem dan n o o i t meer kon zien,
want dat ik 's avonds nooit uitkon. En toen zei hij, dat ik niet van 'em hield, want....
dan.... zou ik wel zorgen.... dat ik 's avonds.... kon....’ Annie begon opnieuw te
snikken. Phil vergat haar te troosten en staarde naar het roode vloerkleed.
‘Zeg j i j nou eens Phil’, snikte Annie, vegend met de cape over haar linkerwang,
‘als h i j van m i j hield, zou hij toch alles trotseeren en om vier uur met me
wandelen?’
‘Sjonge’, zei Phil nadenkend, ‘het is een moeilijk geval, Ans. Maar toch geloof
ik dat Huug gelijk heeft. 't Is eigenlijk toch veel leuker om 's avonds te wandelen
en.... wel, ik zie niet in, waarom je 's avonds niet zou kunnen wandelen.... als jij er
niets voor over hebt.... dan mag je hèm niets verwijten’.
‘O!’ Annie zat rechtop, de cape viel van haar rug en haar tengere schouders
schokten heftig. ‘Ga jij hem nou verdedigen! Ik kàn 's avonds niet, zeg ik je’.
‘Waarom niet?’
‘Omdat ik n o o i t alleen uit mag’.
‘En je bent nou hier!’
‘Ja, om met jou samen te werken, maar niet om met Huug te wandelen’.
‘Dat is onzin. Je kan toch gewoon zeggen, dat je naar mij toegaat en dan met Huug
wandelen? Dat hoeft niemand te weten!
‘Nee, Phil, dat kan ik niet. Zie je, ik kan Ma niet bedriegen. Als ze 't te weten
kwam, zou het haar vreeselijk verdriet doen’.
‘Hm’, zei Phil vaag. ‘Dat vin ik nou eigenlijk allemaal onzin. Bedrieg je je ma
niet, als je om 4 uur met Huug bent?’
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‘O nee’, zei Annie opgewonden, ‘dat is juist om haar verdriet te b e s p a r e n , dat
ik 't haar niet vertel’.
‘Bewaar me’, viel Phil uit. ‘Wat een nonsens. Of je nou om 4 uur of om 8 uur met
Huug wandelt, is dunkt me precies hetzelfde. Als je 't e e n e bedriegen noemt, is het
andere het ook’.
‘Nee....’ zei Annie hulpeloos. ‘Zie je, ik wéet dat Ma het met een goeie bedoeling
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doet, om me te verbieden 's avonds uit te gaan, al vin i k 't bespottelijk maar....’
‘Hoor eens Annie, ik geloof niet, dat jij van Huug houdt, want dan zou je al die
drogredenen niet verkondigen, maar kalmpjes g á á n . Als je Ma dit hoorde zou ze
misschien weer zeggen, dat ik een verkeerden invloed op je wil uitoefenen, maar dat
kan me niet schelen. E e n ding staat vast, als je van iemand houdt, e c h t houdt, dan
verkoop je je ziel en je zaligheid om bij hem te zijn, dan d e n k je niet, dan
r e d e n e e r je niet, dan bén je geen water-en-melk, maar dan, dan, dan....’ Phil stokte.
Ze wist zelf niet, hoe ze zich zoo had opgewonden en bedwong zich.
Annie schoof dicht naar Phil toe en legde haar hoofd op Phil's schouder. ‘Ja, je
hebt gelijk’, zeide ze bijna fluisterend. ‘Jij weet alles altijd zoo helder, en als je 't
dan zegt, voel ik dat je gelijk hebt, maar.... O, Phil, help me, toe. Huug is zoo boos,
dat hij heelemaal niets van me hooren wil. Hij zei: “Al wou je van avond met me
wandelen, dan wou ik het niet”. Hoe moet ik het hem nu zeggen, Phil, dat, dat....’
‘Ja, wat?’ vroeg Phil, zachtjes Annie's haar streelend, ‘want doe nou niks
opgewondens, omdat ik je iets aanraad.... W i l je met Huug wandelen? Bedenk je
goed’.
‘Ik.... ik geloof het wel, o P h i l , ik weet het niet. Ik durf niet.... Heusch, ik hou
zooveel van Huug, heusch, Phil, heusch zoo vreeselijk veel’ en Annie's tranen
begonnen weer te vloeien.
‘Arme Annie’, zei Phil. Ze voelde ongeduld om Annie's weifelen, maar werd
verteederd door haar hulpeloosheid. ‘Kom, wees nou niet zoo.... Huug zal wel weer
goed worden, heusch.... Weet je wat je doet, schrijf hem een brief en leg het hem uit,
dat je, e.... dat je zoo graag zou willen maar niet durft en....’
‘Och nee....’, zei Annie afwerend, ‘ik kan geen goeie brieven schrijven en zie je,
Huug houdt niks van brieven, hij praat liever, zegt hij....’
‘Nou, práat dan met hem’.
‘Ja maar, ik kan 't hem t o c h niet uitleggen, hij is altijd zoo gauw boos en dan
begin ik ook boos te worden en dan zegt hij dat ik niet van hem hou en.... och nee,
dat geeft niks....’
‘Tja, dan weet ik het ook niet’, zei Phil, uitgepraat.
Annie zat, met haar eene arm recht gestrekt op den grond, in de vlam te staren,
met haar andere hand friemelde ze zenuwachtig aan haar zakdoek.
‘Zeg, Phil’, zei ze opeens, ‘zou je.... zou jij niet eens met Huug willen praten? Jij
kunt zooveel beter alles zeggen dan ik en.. zeg?’
‘Nee maar!’ zei Phil onthutst. ‘I k met Huug praten? Hoe kom je dáarbij in
vredesnaam?’
‘Nou, kijk, jij kan zoo goed alles uitleggen en jij kan 's avonds wèl uit, zie je, jouw
zuster is nou eenmaal zoo'n engel....’
‘Ja maar Annie, dat is toch te gek, dat i k nou met Huug in de maneschijn....’ Phil
proestte, ‘nee, heusch, dat gaat niet’.
‘Och, waarom niet, Phil, toe nou, als je mij nou daarmee kan helpen, toe nou. 't
Gaat heel goed. Ik schrijf hem een briefje, dat jij hem graag even spreken wou. Toe
nou, Phil.... 't wordt anders n o o i t weer goed tusschen Huug en mij. Ik weet geen
andere raad, Toe nou, Phil....’
‘Gut Annie, - ik - wat moet ik dan.... ik, 't is bespottelijk voor Huug, dat i k kom....’
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‘Hè, wat een onzin! Je kent hem toch. Hij zal 't vreeselijk aardig van je vinden.
Toe nou.... Wacht ik schrijf meteen het briefje. Morgenavond 7 uur? Waar is de inkt,
o hier.... Heb je een enveloppe?’
Terwijl Annie schreef, stelde Phil zich het tooneel voor.... zij met Huug wandelend..
idioot! Toch ook een beetje leuk! Romantisch. Als niemand haar maar zag, ze zouden
denken, dat z i j op Huug verliefd was....
‘Zoo, dat is klaar’, zei Annie, 't adres vloeiend. ‘Wat heb je nou geschreven’, vroeg
Phil.
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‘Dat je morgenavond om 7 uur hem dringend moest spreken, of hij dan bij de
Zônegrens op de Statenlaan wil zijn’.
‘Goeie genade, wat een eind! Waarom dáar heelemaal?’
‘Ik weet niet.... Dáar of ergens anders is toch precies hetzelfde....’
‘Maar zeg Annie, morgenavond kan ik niet, dan hebben we repetitie geschiedenis
en ik weet er geen wóord van. En - o zeg, de sneeuw! Je kan er niet doorkomen’.
‘O, het dooit!’ zei Annie. ‘Morgenavondzal alles wel gesmolten zijn, en je
geschiedenis...’
‘Als je z e l f moest gaan, zou je allerlei bezwaren hebben en nu vin je geen enkel
beletsel....’
‘O, als i k ging, zou je alles uit den weg ruimen, en nu j i j gaat, zit je net zoo hard
te zeuren als ik altijd doe. Kom Flip! Laten we gauw natuurkunde leeren’.

III.
Toen Phil uit lijn 12 stapte op de Frederik-Hendriklaan, regende het. De lucht was
zoel, warm bijna voor Februari en de sterren flonkerden aan den donkeren hemel.
Phil liep naar het wachthuisje, strak voor zich op den grond kijkend. Ze had den
heelen dag tegen die wandeling opgezien en er zich zóo ingeleefd, dat het haar heel
gewoon aandeed, toen ze Hugo's stem naast zich hoorde: ‘Dag Phil, hoe gaat het met
je’ en ze zijn handdruk beantwoordde.
‘Ik vind het verduiveld aardig, dat je me de eer van je gezelschap gunt, maar
waarom komt Annie zelf niet? Ze is toch niet ziek of zoo? Wat is er voor dringends?’
vroeg Hugo, terwijl ze de Frederik Hendriklaan op liepen.
Phil voelde zich even gekwetst, ze begreep zelf niet waarom. Eigenlijk kon ze de
zaak in vijf minuten uiteen zetten. Misschien vond Hugo het onhebbelijk, dat zij zich
in zijn zaken mengde en zeker vond hij het gek, dat zij nu hier kwam.... Enfin - 't
kon haar eigenlijk niets schelen.
‘Dringends is er eigenlijk niets’, zei ze onverschillig. ‘En Annie is niet ziek, maar
ze vroeg mij, om in haar plaats met je te spreken. Ze was bang, dat je nog boos op
haar was na jullie gesprek gisteren’. Phil grabbelde in haar mantelzak naar haar
zakdoek en liet, toen ze 'm had, hem vallen, juist in een plas.
‘Tjakkes’, zei ze, stilstaand. ‘Nee, nee, laat hem liggen asjeblieft’, zei ze, toen
Hugo bukte, om hem op te rapen. ‘Ik kan hem zóo toch niet in mijn zak stoppen’.
‘Maar.... je kan toch niet zonder zakdoek’....
‘O jawel! Ik had hem niet noodig’.
‘Hm’.
Phil voelde dat ze 'n kleur kreeg. Waarom haalde ze die nare zakdoek dan uit, als
ze 'm niet noodig had!
‘Het spijt me, dat ik je den mijnen niet kan aanbieden. Je kunt toch den heelen
avond niet zonder zakdoek’.
‘Den heelen avond is ook niet noodig. Ik ben dadelijk weer thuis’, antwoordde
Phil.
‘Hm’, zei Hugo weer. En toen, ‘excuseer me even’. Phil was verbluft, toen ze hem
opeens een winkel zag ingaan en na een minuut hem terug zag komen met een pakje.
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Hij maakte 't papier los en zei: ‘Ik ben ouder en wijzer’ en gaf Phil een nieuw
zakdoekje.
‘Gut.... vreeselijk aardig, maar ik had 't heusch niet.... maar Hugo.... 't is een zijden!’
‘Ik dacht dat jongemeisjes altijd zijden zakdoekjes gebruikten’, zei Hugo, ‘maar
vertel me nou, wat er is gebeurd, wil je?’
Phil voelde zich niet op haar gemak. Ze vond 't niets prettig, van dat zakdoekje....
Ze zou 't n i e t gebruiken, dat was zeker....
‘Gebeurd.... o, er is eigenlijk niets gebeurd.... zie je.... Annie kwam gisteravond
bij me en toen was ze zoo stil, dat ik merkte, dat ze iets had. En zie je.... wij vertellen
elkaar altijd a l l e s natuurlijk, dus toen vroeg ik haar, waarom ze zoo stil was en
toen vertelde ze me van gister middag’,
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‘Wa t vertelde ze je?’ vroeg Hugo, terwijl ze de Stadhouderslaan opliepen.
‘Dat jij niet om 4 uur wou wandelen en dat hoeheetie - Maritz kwam en....’
‘Vertelde Annie je ook, waarom ik niet meer om vier uur wou?’
‘Ja. O, ik begrijp best, zie je.... Ik....’ Phil vond de zaak moeilijker dan ze gedacht
had. ‘Ik kan Annie zoo goed begrijpen zie je, en je moet niet boos op haar zijn, Hugo,
het is erg lastig voor haar, om 's avonds uit te gaan. Ze wil haar moeder niet bedriegen
om stilletjes 's avonds uit te gaan. Want het is toch een groot verschil, of je na vieren
wandelt of 's avonds’. Phil merkte, dat ze op streek raakte, en begon nu luider te
spreken, trachtend dat vervelende stotteren te bedwingen. ‘Je moet niet vergeten dat
Annie pas zestien is, en dat ze niet zoo erg veel durft, omdat haar moeder haar zoo
streng opvoedt. Ik kan me best voorstellen, dat Annie het een vreeselijk griezelig
idee vindt, om 's avonds in het donker....’
‘Och kom!’ deed Hugo ongeduldig. ‘Heeft ze dan niets voor mij over? Ik moet
genoeg onaangenaamheden verslikken voor haar’.
‘Nou ja, dat kun je niet op een weegschaaltje leggen, wie 't meeste opoffert. En
als jij genoeg van haar houdt, dan ben je b l i j dat je haar u i t moeilijkheden kan
houden en niet....’
‘Zeg Phil, als Annie genoeg van mij houdt dan moet ze blij zijn, als ze mij met
een kleinigheid terwille kan zijn. Een vrouw moet graag opofferen en....’
‘Een man wil graag egoïstisch zijn, ja! En daarom moet je niet in 't wilde weg
doorpraten maar trachten raisonnabel te zijn en de zaak ook van haar standpunt te
bekijken!’
‘Zeg Phil!’ vroeg Hugo, even stilstaand, ‘hoe oud ben jij eigenlijk, als ik vragen
mag?’
‘Net zestien, om je te dienen’, antwoordde Phil, ‘waarom vraag je dat?’
‘Omdat je praat, alsof je veel ouder was. Hoe kom je zoo?’
‘Mijn tijd vooruit, denk ik, net als Karel de Groote’, antwoordde Phil, terwijl ze
trachtte tegen te houden, dat ze een kleur kreeg. Leuk, dat Hugo haar tenminste niet
voor een domme bemoeial aanzag.
‘Heb je er iets op tegen, dat we de Bataafweg door de Boschjes nemen? Het is
zoo'n heerlijke avond, bijna lente’.
Phil vond den Bataafweg een beetje griezelig donker en de grond was vreeselijk
modderig na al de sneeuw gister. Maar.... Ze had daar nog nooit geloopen 's avonds
in het donker en 't w á s een heerlijke avond.
‘Zeg eens eerlijk, Phil’, zei Hugo, toen ze de rails van den Scheveningschen weg
over waren en op den Bataafweg liepen, ‘geloof je, dat Annie in staat is, veel van
mij te houden? Ik weet, dat ik je eigenlijk niet zoo iets moest vragen, ik die zooveel
ouder ben en dan aan 'n jong ding als jij, maar.... al klinkt 't gek, ik kan met jou beter
praten dan met Annie. Je bent 'n verbazend intelligent kind, zie je....’
Nu werd Phil donkerrood. Bespottelijk, dat ze.... dat ze 't zoo prettig vond, wat
Hugo zei - maar Hugo meende 't en hij was zooveel ouder en zoo knap en verstandig.
‘Annie houdt werkelijk veel van je, maar zie je - ze is nog erg jong en je zou
eigenlijk moeten wachten tot ze ouder was, om te zien, of.... of ze heelemaal was
zooals je verlangt. Ik weet, dat je van den morgen tot den avond in haar gedachten
bent. Maar ....dat hoeft nog niet te bewijzen dat ze genoeg van je houdt natuurlijk....
ze heeft erg weinig in haar leven en dan.... is ze er een klein beetje trotsch op
natuurlijk, dat iemand van in de twintig van h a a r houdt, begrijp je. Annie is zoo

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

innig l i e f , zie je, ik hou dolveel van haar. Maar we zijn erg verschillend. Ik moet
Annie meestal opporren om iets te d o e n . Ze kan soms erg erg.... hoe heet dat flegmatiek zijn en.. ik kan me soms gewoon niet begrijpen, dat ze....’
Phil hield opeens op.
‘Nu? Wat kan je niet begrijpen?’
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‘Nee.... dat zeg ik niet’, zei Phil opeens kortaf. ‘Het is hier vreeselijk modderig, zeg’.
‘Wel, we zijn dadelijk bij de Waterpartij en daar is de weg droog’.
‘De Waterpartij?’ schrok Phil, ‘zijn we zoo'n eind weg, gut Hugo, wat gek’.
‘Wat is gek’, vroeg Hugo, ‘je bent toch niet bang?’.
‘O nee, stel je voor. 't Is veel te leuk hier. Romantisch, zeg! O kijk, daar is de
Verhuellbank. God wat leuk om die zoo 's avonds te zien’.
Ze voelde dat Hugo haar aankeek. 't Was hier schemerig onder den breeden
nachthemel. De boomen stonden vreemd-zwart als een mysterie en het kiezel ving
den flauwen glans van een boschlantaarn. Phil voelde, dat dit alles zoo hóorde, dat
het g o e d was en een diep gevoel van verrukking scheen haar hart uit te zetten. Ze
haalde diep adem en keek Hugo aan, die glimlachend op haar neerzag. De zachte
nachtwind ritselde even haar zwartzijden haarlint, dat in een breeden vlinder haar
lange krullen bijeengestrikt hield.
‘Je ziet er uit als een Russisch prinsesje, Phil, met dat leuke astrakan mutsje. 't
Staat je kwiek’, zei Hugo, haar nog glimlachend aanziend.
Phil werd nu vreeselijk verlegen. ‘Kijk me alsjeblieft niet aldoor aan, ik krijg zoo
gauw een kleur, zie je, en dat is zoo lam’.
‘Ik blijf je net zoo lang aankijken, tot je me verteld heb, wat je soms niet kon
begrijpen van Annie en waarom je dat niet zeggen wou’, plaagde Hugo.
‘O nee, dat zeg ik toch niet, al kijk je me tot morgenochtend aan’.
‘Dat is niet aardig. Je komt hier, om met me over Annie te praten en juist als je
iets interessants gaat zeggen, zwijg je als een mof. Ik verzeker je Phil, dat je tegen
mij alles kan zeggen of vertrouw je me soms niet? Hè?....’
Phil voelde bij zijn vleiende toon een vreemde siddering door zich gaan. Voor ze
't besefte, drong ze 't weg door vlug te spreken.
‘Wat een onzin, waarom zou ik je niet vertrouwen. Maar och.... ik weet zelf niet....
ik ben zoo raar, zie je. Ik geloof eigenlijk, dat Annie veel meer is, zooals je eigenlijk
m o e t zijn. Ik ben zoo vreemd soms.... heel anders dan andere meisjes en ik weet
zelf niet of 't eigenlijk niet gek is, dat ik zoo ben. Ik kan zoo ontzettend pessimistisch
zijn en toch ontzettend blij ook soms.... Ik, ik.... ben alles tegelijk, maar altijd h e v i g ,
zie je. En daarom kan ik me soms niet begrijpen, dat Annie zoo kalmpjes over haar
liefde praat.... dat ze niet half dood is van geluk.... En dat 's avonds wandelen.... God!
als ik 's avonds hier kon wandelen op zoo'n zaligen avond met van wie ik 't meeste
hou....’
Phil stokte. Jakkes, jakkes! Wat had ze nou allemaal gezegd. O ze had 't nooit
willen zeggen. Kon ze 't maar terugnemen.
‘Je bent een verduiveld lief kind, Phil’, hoorde ze Hugo zeggen. ‘Ik.... ik.... ik vin
je een allemachtig sympathiek meisje. Ik denk ook wel, dat je erg verschillend bent
van andere meisjes van jouw leeftijd..’
Phil voelde, dat Hugo haar begreep, en dat het niet erg was, dat ze 't allemaal
gezegd had. Zwijgend liepen ze door, nu weer een smaller boschpad, waar een net
geweven lag van schemer- en donker plekken. Soms was aan den boschkant nog een
smal eindje wit.... laatste restje van de sneeuw. Maar van de roerlooze twijgen drupten
dikke droppels gesmolten sneeuw en de grond was kledderig.
‘Ben je niet moe, Phil? Laten we hier even gaan zitten’. Hugo bukte over de bank.
‘Die bank is erg nat, maar jij hebt een regenmantel aan, hè? Kan 't je schelen?’
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‘O, ik zit al’, zei Phil, met een zucht op de bank zinkend; nu pas voelde ze, dat ze
moe was. ‘Maar Hugo, je zult met dien korten jekker vreeselijk nat worden. Wacht,
ga op een punt van mijn mantel zitten, 't is waterproof’, zei Phil zorgzaam.
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‘Dank je, aardig van je’, zei Hugo, zitten gaand. Dan zaten ze een poos zwijgzaam
luisterend naar het tikken der vallende droppels en ziend naar den hoogen
flonkerhemel.
‘Heb je veel gelezen, Phil?’ vroeg Hugo, voorover buigend en met zijn stok figuren
trekkend op den grond.
‘Ik geloof nogal veel’, zei Phil bescheiden.
‘Kijk, ik zou graag willen weten’, ging Hugo voort, ‘of je ook ruim ziet. Ik weet
nu, dat je krachtig voelt, en dat je geest op een vrij hoog niveau geschapen is. Maar
je bent nog jong en naar 't me toeschijnt in ervaringen nogal kinderlijk. Bij al je
wijsneuzigheid juffrouw Phil, heb je een groote mate van vertrouwende argeloosheid’.
‘Zoo’, lachte Phil, ‘je bent me aardig aan het ontleden. Straks blijft er niets meer
van me over’.
‘Weet je wel’, zei Hugo, ‘dat je op het oogenblik bijvoorbeeld een groot waagstuk
uithaalt?’
‘Een waagstuk?’ Phil schrikte. ‘Wat voor een waagstuk?’
‘Hm! Kleine Phil’, zei Hugo plotseling teeder, ‘je bent toch nog maar een erg klein
meisje. Een innig lief klein meisje. Ik kende je al lang en wist wel, dat je een fijn
karakter had, maar ik wist niet, dat je zoo'n mooi goed kind was’.
‘Jakkes, schei nou uit’, viel Phil verlegen in. ‘Wat is dat dan voor een waagstuk,
waarvoor ik zoo opgehemeld word?’
‘Dat zal ik je niet vertellen Phil. Als je ouder bent, zul je het zelf begrijpen’.
Phil zweeg. Er was een onbegrepen ernst in zijn toon, die haar toch prettig aandeed.
Ze verbaasde er zich even over, dat ze niet verder doorvroeg. Ze voelde, dat Hugo
toch niet verder hierover zou spreken.
Hugo keerde zich wat naar haar toe en steunde zijn elboog op de bankleuning.
‘Dit is een mooie avond, Phil’, zei hij zacht.
‘Ja’, stemde ze in, weer opziend naar den diepen gedachtenvollen hemel.
‘Niet de avond alleen, maar ons samenzijn is voor mij iets onvergetelijks. Phil,
tracht eens, heel, héel ruim te voelen en te denken, zoodat je mij kunt volgen. Ik ben
een vreemde jongen, ouder dan jij en meer wetend, maar toch is mijzelf ook het
meeste nog mysterie. Maar ik vertrouw mijn geest onvoorwaardelijk, zooals jij je
intuïtie onvoorwaardelijk volgt. Mijn geest is misschien minder voor mij dan jouw
intuïtie voor jou is. Toch weet ik, dat er een hoogere moraal is, die geest en intuïtie
gelijkelijk kunnen invoeren in jezelf. Neem me deze lange inleiding niet kwalijk,
maar ik wil dat je me goed begrijpt. Kijk Phil, een burgerlijk mensch met
fatsoensbegrippen zou het heel ongeoorloofd vinden, dat ik dezen avond met jou zóó
praat en zóó voel, terwijl ik toch met Annie verloofd ben. Ik weet, dat Annie zelf het
niet prettig zou vinden, als ze het wist.... nee schrik niet, Phil.... luister nu....’
‘Ja maar’, protesteerde Phil....
‘Nee, luister nu eerst. Jij hebt vanavond aan mij een groot vertrouwen getoond.
Daartoe dreef je intuïtie je. Als het verkeerd was, zou je er nu spijt over hebben. Heb
je er spijt over?’
‘Nee’, zei Phil beslist.
‘Je voelt dus ook, dat daar een hoogere moraal is. Als je fatsoensbegrip had, zou
je nuffig op 't hoekje van een straat even gezegd hebben wat je te zeggen had en zijn
weggegaan. Geheel zonder dat je erover nadacht, liep je met me mee en gaf me je
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vertrouwen. Je voelde, dat het bij mij veilig was. En mijn geest bewoog mij, tot je
te spreken als ik deed en doe, omdat ik inzag, dat ik bij jou veilig was’.
Hugo wachtte even. Phil voelde zich wonderlijk ontroerd. Het was overweldigend
wat hij allemaal zei. Zijn geest veilig bij haar....
‘De heele avond’, ging Hugo door, ‘is tusschen ons een stemming van goedheid,
dat voel jij ook, waar? Dat wij samenzijn, is goed en mooi. Dat is iets geheel op
zichzelfs. Ik trek er geenerlei consequenties uit. Ik hou van Annie en kinderachtigheden ten
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spijt - voel ik haar als mijn eigen, in mijn diepste binnenste voel ik mij aan haar
gebonden. Toch is deze avond met jou mij een groote gebeurtenis in mijn leven. Het
is alsof ik een mooi boek gekregen heb, waarin ik mij kan absorbeeren en dat mij
een relief aan mijn leven geeft....’.
‘Ja, juist!’ viel Phil opeens enthousiast in. ‘Zoo voel ik 't ook, net zoo, precies zoo,
hoe kan je 't zoo zéggen!’
‘Nu moet je je intuïtie even laten varen en je verstand gebruiken. Deze avond is
een afgesloten kamer. Misschien komen we er nooit meer in terug, misschien wél.
We moeten dat niet dwingen. Maar.... We moeten ook geen anderen erin laten die 't
niet zouden begrijpen.’
Phil zat stil. 't Warrelde in haar hoofd en toch begreep ze helder, dat Hugo gelijk
had. Ja, hij had gelijk, heelemaal.... en toch..... en toch.... er haperde iets, ze wist niet
wat.... Maar ze kon er nu niet over denken, 't was zoo'n gewarrel in haar hoofd. Later..
als ze alleen was....
‘Zullen we weer eens doorloopen, zeg’, vroeg ze opeens, zelf hoorend 't nuchtere
van die vraag.
‘Laten we nog e v e n blijven. Ben je 't met me eens, Phil?’
‘Ja, .... ja, ik geloof 't wel.... maar Annie en ik vertellen mekaar alles en Hilda weet
altijd elk dingetje van me, zie je. Maar toch heb je wel gelijk, geloof ik....’
Stil zaten ze weer. De druppels tikten, een tak ritselde soms. In de verte hoorde
ze 't verwijderde geluid van trams. Hier was 't diep vredig, vol geheimenis toch....
Hugo.... 't Leek of ze weken met hem was samen geweest inplaats van uren.... Wat
lang geleden scheen het, dat ze uit lijn 12 stapte. Wat wonderlijk, wat vreemd was
alles.... Een diepte kwam achter elk ding.... Hier zaten ze, twee mensch-stipjes in de
groote donkere wereld.... alles zoo groot en diep - angstig bijna....
‘Kleine Phil’, fluisterde Hugo, ‘je bent toch niet bang?’ Ze schudde van neen en
voelde, hoe hij met haar krullen speelde. Een heerlijk gevoel van doezeligheid kwam
over haar. Ze sloot haar oogen. ‘Kleine Philly’, hoorde ze Hugo zacht zeggen, ‘mag
ik je een kus geven?’
't Was, of ze dit verwacht had. ‘Natuurlijk’, zei ze zacht terug, zonder haar oogen
te openen.
Toen opeens, schrikte ze.... voelde ze een vreemde mond op haar eigen mond,
nare vreemde lippen tegen haar eigen lippen - een andere adem over haar wangen....
Ze duwde het hoofd weg, het vreemde hoofd dat vlak bij haar was, en veegde heftig
haar mond af, tranen van boosheid in haar oogen. ‘Ga weg’, riep ze, ‘ga weg, .... o,
ga weg’.
Toen wou ze wel snikken en zich op den grond gooien. Leelijk was het.... leelijk,
o leelijk....
‘Maar Phil’, hoorde ze Hugo zeggen. ‘Je vond het toch zelf goed’.
‘Dat wist ik toch niet’, huilde ze, ‘laten we weggaan, toe sta op van mijn mantel’.
Het zijden zakdoekje depte de tranen slecht op en Phil besloot met een practischheid
waarvan ze zelf ontstelde, dat ze zich bedwingen moest te huilen. Ze schrikte van
zichzelf om dat ongewoon-practische op d i t oogenblik. Alles ontstelde haar, ze
schrikte nu van een tak die vóor haar neerviel en door haar rok een eind mee werd
gesleept. Ze had een gevoel van slecht te zijn geweest, verraderlijk tegen Annie en....
en.... och! had hij haar maar niet gekust. Ze h i e l d niet van Hugo, al praatte ze graag
met hem. Nee, hij had haar niet moeten kussen, nee, nee, nee. Een weeë teleurstelling
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kroop al maar weer in haar op, dreinend over alle andere gewaarwordingen heen. Ze
had ‘natuurlijk’ gezegd, toen hij om een kus vroeg. Ja maar.... wat wás dat dan....
waarom had ze 't e e r s t natuurlijk gevonden dat hij haar wilde zoenen en pas toen
't echt g e b e u r d e .... o, wat was ze toen geschrokken.... 't Was erg, heel heel erg,
dat hij haar had gekust. Ze dwong zich, om vooral aan Annie te denken, maar toch
had
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ze geen sterk besef, Annie onrecht te hebben gedaan. 't Was de teleurstelling en 't
weeleelijke dat nu over alles was gekomen....
‘Kun je eens naar me luisteren, Phil?’
Ze merkte even op, hoe strak zijn stem klonk, maar dacht niet verder erover na.
‘Och, wat geeft het’, zei ze, lusteloos kijkend naar den schemerigen weg, die hun
pad kruiste.
‘Begrijp je niet, dat je onrechtvaardig bent, Phil? Je verwijt mij iets, wat je eerst
goed vond’.
‘Verwijten?’ zei Phil, even verbaasd. ‘Ik verwijt je niets. Je had 't niet moeten
doen, ik kon dat niet weten’.
‘Wat kon je niet weten?’
‘Dat... e... datte... dat 't niet mooi was’.
‘Ik vond het wel mooi, jij brak de heele stemming opeens. Waarom?’
‘Och!!’ kwam Phil verontwaardigd. Maar dan weer terugzinkend-lusteloos, ‘ik....
ik weet 't niet, Hugo. Ik weet alleen maar, dat ik 't naar vond en dat ik me ellendig
voel, en dat ik wou, dat ik wou.... dat ik nooit gegaan was vanavond’.
‘Is ons heele vorige gesprek weggevaagd door dat ééne oogenblik? Kom Phil, je
valt me tegen. Je bent bekrompen’.
Phil zweeg. Bekrompen? Ook al goed.... Dan maar bekrompen. Was ze maar thuis,
't was nog een eind!
In een gedrukte stilte liepen ze de Stadhouderslaan weer op. De lucht was donkerder
geworden en dikke wolken dreven snel voorbij. Weinig menschen liepen er nog....
't Was zeker al laat....
‘Zeg Phil, wees nu niet heelemaal onbekookt, door Annie te gaan vertellen, wat
gebeurd is, asjeblieft’.
‘Wat!’ bruiste Phil op. ‘Natuurlijk vertel ik 't Annie. Stel je voor’.
‘Nu! Je moet het zelf weten. Ik vind het dom van je. Annie zal 't niet begrijpen’.
‘Dat doet er niet toe, dat kan me niets schelen. Ik wil heelemaal eerlijk tegenover
haar staan. En ik begrijp niet, dat jij zelf niet verlangt, het haar te vertellen’.
‘Ik wil Annie onnoodig verdriet besparen. Als ze ouder is, zou ze m i s s c h i e n
zulke dingen beter verstaan. Nu doen ze haar alleen verdriet. Het staat nu voor Annie
vast, dat ik niets meer om haar geef’.
‘Dan moet je 't haar zóó vertellen, dat ze 't begrijpt’.
‘Annie kán het niet begrijpen, hoe ik 't ook vertel’.
Weer drukte de stilte. Phil voelde zich alsof ze een ander was dan toen ze heenging
dezen weg. De weinige menschen die ze tegenkwamen, keken haar allemaal aan,
alsof ze wisten, dat zij iets slechts gedaan had. Wa a r o m had ze niet eerder geweten,
dat het slecht was?
‘Wist jij heusch niet, dat het slecht was?’ vroeg zeopeens, haar eigen gedachten
uitend.
‘Er is vanavond niets slechts gebeurd, Phil, dat praat je jezelf in’.
‘Je zei, dat mijn intuïtie mij altijd goed leidde. Mijn intuïtie zegt, dat het slecht
was, wat ik vanavond deed. Ik heb er maagpijn van.’
‘Nee Phil, dat is niet je intuïtie, maar je jeugd en onervarenheid. Ik had misschien
moeten begrijpen, dat je te jong was, om mij hierin te verstaan’.
Phil voelde zijn praten ver af. Een onveiligheid waarde rond haar. De wereld leek
koud en wreed-verlaten. O, kon ze 't overdoen, dezen avond. Dan zou ze.... Ja, wat
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zou ze.... waar was 't begonnen, wat niet mocht? Ze wist 't niet, kon 't nu niet
bedenken.
‘Kom Phil’, hoorde ze Hugo, terwijl hij haar de hand toestak, ‘slaap nu eens rustig
en denk dan wat minder boos aan me....’ Zijn hand bleef uitgestoken. Phil keek rond,
terwijl ze abstract zijn hand aanvaardde.
‘Waar zijn we, is dit de Zônegrens?’
‘Nee’, lachte Hugo, ‘we zijn er nog niet. Ik wou alleen maar de handdruk der
verzoening hebben. Die bezit ik nu, dus je mag niet boos meer zijn, Phil, en niet
zwaar op de hand’.
‘Och, ik ben niet boos’, zei Phil wrevelig.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

478
Dat ze er nu nòg niet waren. God, hoe moe was ze, ze voelde haar beenen als twee
stukken ijzer, stijf en zwaar. Hoe was 't mogelijk, dat ze 't gesprek vanavond eerst
zoo prettig had gevonden! Het hinderde haar nu, te moeten praten....
Moe en afgeloopen sjokte ze voort. Alle energie, alle lust was uit haar weg.
Eindelijk, eindelijk hadden ze de Frederik Hendriklaan bereikt, en wachtte ze op lijn
12.
‘Dag Hugo’.
‘Phil, slaap eens goed, morgen denk je er anders over. Dag’.
Vreemd stil waren de avondstraten. De Beeklaan lag verlaten, de duinen
schemerig-angstaanjagend op den achtergrond. Een magere hond sloop langs de
stoepen, opschrikkend bij haar stap.
Het leven, het leven!.... 't Woord klonk in haar hoofd, als had iemand 't hardop
gezegd. - Leven! O, niet denken, nu.... dan wist ze de melancholie onvermijdelijk....
Leven! Elk stukje van haar lichaam, van haar huid, elke cel van het weefsel leefde....
Ze hadden 't pas geleerd, alle bijzonderheden van bacteriën, microben, baccillen....
Dat was leven.... Maar had elke cel bewustzijn als zij. Wat was ‘zij’, wat was ‘ik’....
Alles was zoo angstig, zoo angstig.... O ze was b á n g te leven, ze was bang voor
haar eigen lippen, oogen, wangen.... 't Was alles zoo angstig.... Je w e r d geleefd, je
w e r d geschapen. Kon je helpen, dat die cellen voortbestonden, zoodat haar handen
bleven bestaan en haar oogen en haar hart en alles? Kon je helpen, dat je hersens
gedachten produceerden? Kon zij helpen, dat gebeurd was vanavond, wat niet mocht?
En waarom mocht 't niet? Welke cellen maakten dat het niet mocht? O, 't was alles
raadsel, raadsel, raadsel. 't Woord slecht was eigenlijk lucht. Was ze slecht geweest?
Slecht?.... Bestond slechtheid? O, ze was moe, en treurig, treurig.

IV.
De zachtroode schijn lag weer over de schemerige kamer. Phil zat in haar lage stoeltje
bij de kachel en wachtte op Annie. Op school had ze haar vandaag vermeden om
vanavond alles rustig te kunnen zeggen.
Nu 't oogenblik zoo dichtbij was, begon ze te aarzelen. Niet vertellen? Nee, nee....
ze kón 't niet zwijgen, ze m o e s t eerlijk zijn tegen Annie. - Wacht, daar belde ze al,
meteen maar alles zeggen en dan....
‘Dag Phil. Waarom wou je vandaag niets zeggen? Vertel gauw. Was ie aardig
tegen je?
‘Ja, heel aardig.... e, zeg, ga nou zitten, dan zal 'k je geregeld vertellen! Probeer
je kalm te houden....’
‘Kalm te houden, wat is er dan, wil hij niet meer.... zeg, wat is er dan, Phil?’
‘Och er is niets, Annie. Hugo houdt van je en hij zal je nooit opgeven. Heusch.
Wees daar nou zeker van. Maar.... nou, ik zal je alles vertellen. Hij was er gisteravond
en we zijn de Boschjes ingewandeld daar langs de Bataaf enne.... ik zei dat je....
enfin, wat we hadden afgesproken. En toen zei hij dat tie dacht, dat je niet genoeg
van hem hield en ik zei dat.... enfin, zoo spraken we erover, hè, en toen zei hij, dat
hij 't erg aardig vond, dat ik erover sprak en zoo.... nou.... e....’.
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Phil haalde even adem. Gut.... wat was er eigenlijk te vertellen? Wat hadden ze
gesproken? Ze wist 't niet, kon 't niet bij elkaar brengen. Alleen 't f e i t van de zoen,
dat w i s t ze, maar hoe kwam ze daarheen?
‘Nou ja, maar vertel nu eens wat hij over o n s zei, en over 4 uur of 's avonds’, zei
Annie.
‘Ja.... e.... hij vond, dat jij je moest opofferen, maar ik zei dat je je Ma niet wou
bedriegen enne.... toen vroeg hij, of je wel genoeg van hem hield en ik zei van ja,
maar dat je nog zoo jong was.... En ne.... O ja, zeg, toen zei hij, dat ondanks alle
kinderachtige ruzies en zoo, hij jou toch altijd van zichzelf voelde, ik zal maar zeggen
zijn v r o u w , zie je....’
‘Zei hij dat?’ vroeg Annie, de oogen opeens
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diep glanzend. Ze bleven even in de vlam staren, Phil was blij dat ze zich dit herinnerd
had. Maar nu verder - verder.
‘Nu, en toen zijn we op een bank gaan zitten, we hadden zoo'n eind gesjouwd. En
toen zei hij, dat hij vond, dat ik zoo verstandig praatte, en.... ik weet niet hoe 't kwam,
maar toen.... we waren e.... we zaten.... zie je.... nou, enfin, begrijp je niet?....’ Phil
brak af, hijgend. God, ze kón 't niet zeggen.
‘Wat bedoel je?’ vroeg Annie langzaam. ‘Wat gebeurde er?’
‘Hij.... e.... hij gaf me....’, fluisterde Phil....
‘Gaf hij je een zoen?’ Annie's stem klonk luid.
‘Ja’, fluisterde Phil, haar hoofd opzij keerend. O, de schaamte, de diepe schaamte.
Stilte kwam. Phil durfde haar hoofd niet omkeeren. 't Bloed begon te bonzen in
haar keel, haar nek werd stijf. Ze voelde zich, als was ze Annie's slavin, z i j , die
Annie altijd raadde en steunde - ze voelde zich, als lag ze diep geknield. Opeens
hoorde ze 'n geluid.... Ze keerde zich om, zag Annie 't hoofd in haar handen verbergen
en schokkend snikken.
‘Annie, Annie.... och got, Annie, toe nou, heusch 't is zoo erg niet als je denkt....
ik.. o ik heb er zoo'n spijt van, maar ik w i s t 't niet, Annie.... toe, huil nou niet zoo....
je b e g r i j p t 't niet, 't is heusch niet zoo erg....’
Phil was bij Annie neergeknield, haar armen om Annie's schokkend lijfje geslagen.
Opeens rukte Annie zich los, en vegend over haar gezicht, zei ze:
‘Hoe zou j i j 't vinden, als je van iemand hield en i k liet me door hem zoenen?
Ik vin je valsch en verraderlijk.... Je ben.... je, je.... ben....’
Phil zat op haar hurken naast Annie's stoel de armen slap neerhangend. Nu pas
voelde ze fijn-doordringend hoe leelijk het was geweest tegenover Annie. Annie,
die haar zond om haar te helpen en die ze geheel vergeten had.... Want ja.... A n n i e
was op 't laatst niet meer in hun gedachten geweest.... Zelfs had ze geen beslissing
gehoord over Huug en Annie's wandelen.... Waar had ze aan gedacht toen op die
bank? IJdelheid.... ze was gevleid geweest met Hugo's belangstelling.... Nee, nee,
toch niet alleen dat, 't was ook iets ruimers geweest, een.... hooger moraal.... bah nee!
Nee, ze mocht zichzelf niet vergoelijken... Ze was ontrouw geweest aan haar
vriendschap voor Annie, ze had moeten zorgen.... och, had ze maar eerder geweten,
dat 't leelijk was....
‘Ans, je moet heusch niet denken dat Hugo minder van je houdt.... Hij is zooveel
ouder en beschouwt zooiets zoo anders.. Je mag 't van m i j leelijk vinden, daarover
zal ik niets zeggen. Ik.... ik.... waarachtig Ans, 't spijt me zoo....’
‘Och, wat geeft het, of het je spijt. Ik ben Hugo nou kwijt en met onze vriendschap
is het ook uit....’
‘Dat is onzin. Je bent Hugo heelemaal niet kwijt. Integendeel.... dacht je....’
‘Wat ik dacht? Ik denk niets, ik voel alleen maar, dat jullie... samen... buiten mij
om.... O, had ik je maar niet gevraagd, met hem te praten....’
‘Het komt doordat ik zoo iets ouds over me heb, Ans. Het was een stemming, een
opwelling gisteravond. Het doet niets af aan de echte verhouding van Hugo en jou....’
Phil zweeg, ziende dat Annie haar woorden niet volgde, maar slechts haar eigen
verdriet aandacht schonk.
Zij was tusschen Hugo en Annie getreden; o, wat was het leven moeilijk....
En toen ze alleen was in haar schemerroode kamer, voelde ze zich eenzaam,
eenzamer dan ooit vroeger nog....
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Dialoog
door P. Otten.
‘Verborgen lief, de diepe nacht
Is als een bed violen....
Nudat mijn hart de scheiding wacht
Blijft nu uw troost verholen?’ ‘Hier ben ik, aan het hooge raam,
En buig mij, reikend, over.
Ik zie u niet, maar 'k hoor uw aem
Beneden 't lage loover.’ ‘O klare lief, o zilv'ren roos
In nachte-stillen luister,
Alleenig bloeiend, wit en broos
Voor 't vierkant vensterduister’. ‘O mocht mijn kleine bloei voorgoed
Uw dralend hart verblijen!
Uw zachte stem is droeve en zoet
Als geur van zoete meien.’ ‘Laat nù uw stille woorden teer
Mijn vasten moed niet moeien.
Ik keere weer, mijn lief, wanneer
De nieuwe bloemen bloeien.’ -
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‘Hoe zal mijn hart zijn eenzaamheid
Zoo vele dagen dragen,
Onwetend, of de verre strijd
Mijn lief niet heeft verslagen?’ ‘Een al te zeer ontijdig vier
Kiert tusschen de platanen....
De tuin wordt bleek. Ik moet van hier:
Reeds komt de maan mij manen.’ ‘Daar gloren door het witte licht
Uw toegewende oogen....
O weer te zien uw zoet gezicht
En niet te houden mogen!’ ‘Vaarwel! Uit verre meersche noodt
Het roepen der klaroenen.
Ik ben voor u of voor den dood,
Nog eer de lent' zal groenen.’ ‘Vaarwel! Ik blijf in droeven druk,
Alleen en schamel achter,
Van schemerver, misschien geluk
Een weifelbange wachter.’
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Kroniek.
Boekbespreking.
Is. Querido, Amsterdamsch Epos, De Jordaan, Van Nes en Zeedijk,
Roman, Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur,
1914.
Epos, roman.... Nu ja, Querido blijft - afgezien van zijn langzamen, maar gestadigen
vooruitgang in smaak, zijn bewonderenswaardige zelfoverwinningen - wat hij van
den beginne af geweest is: een geestdriftig-lyrisch beschrijver van al hetgeen hij
heeft gezien, gehoord, of op andere manier waargenomen of ondervonden, hetzij in
de ‘werkelijkheid’, hetzij in zijn ‘verbeelding’ (de twee begrippen zijn bij iemand
als Querido niet scherp onderscheiden), een man die, gansch vervuld van de
verschijningen welke zijn vurige en hevig-beweeglijke geest voor zich oproept,
gedrongen wordt daarvan te getuigen, met een stemgeluid, dat, aldoor wat
opgewonden hoog en daardoor vermoeiend, zich soms bijna overschreeuwend, het
ten slotte toch wonder-wèl blijkt uit te houden, en tegen het einde van ieder zijner
ontzagwekkende werken nog net zoo frisch, sterk en vurig klinkt als aan het begin.
Een epos is een grootsch geschiedverhaal, een ‘Amsterdamsch epos’ zou b.v. kunnen
genoemd worden de grootgeziene, door een dichter beschreven geschiedenis van
Amsterdams opkomst, bloei en verval. De naam roman heeft minder groote allure,
maar duidt toch altijd op een relaas van zekere, zichtbare of onzichtbare,
gebeurtenissen, veranderingen, metamorphosen; in een roman immers wordt een
persoonlijkheid of groep persoonlijkheden uit zekere levensfase in een nieuwe
levensfase, of tot den ondergang gevoerd. Men zou kunnen zeggen, dat, in dit tweede
deel van Querido's Jordaan, een roman door den overigen inhoud heengevlochten
is, n.l. die van Corry en Mooien Karel. Met dien ‘overigen inhoud’ bedoel ik dan
n i e t : het vele, dat, min of meer van invloed op Corry's of Karels gedragingen, daar
innig bij behoort of tot recht begrip, of gevoels-kennis, van het milieu dier gedragingen
noodig is. Maar ik bedoel daarmee het eveneens vele, dat tot dat begrip en die kennis
geen noodzakelijkheden bijdraagt, maar beschreven werd eenvoudig om zich zelf,
omdat de schrijver er zóó van vervuld en zóó door ontroerd was, dat hij het niet laten
kon dat alles te beschrijven; hij had daar nu eenmaal zoo'n duivelsch, of, als men
liever wil, zoo'n goddelijk plezier in.
Bij al het semietische, het oostersch-rijke en oostersch-hevige, aan Querido's talent
eigen, hoezeer opmerkelijk, ja typisch en traditioneel hollandsch is toch tevens dit
talent. Men herkent, zij het dan oostersch-verhevigd, Brouwer, Steen en Ostade,
Breeroo en Starter, van Effen, Hildebrand. Het is de oud-hollandsche ‘copieerlust
des dagelijkschen levens’ op zijn hartstochtelijkst. Daarmee wil natuurlijk niet gezegd
worden, dat dit zonder twijfel groote werk algemeene, internationale beteekenis
missen zou. Ook de meesterwerken van Engeland zijn specifiek engelsch, die van
Frankrijk fransch en vooral die van Rusland russisch. Alles wat krachtig-persoonlijk
is, moet ook krachtig-nationaal zijn. Het werk van Querido, dat steeds eenvoudiger,
beheerschter en inniger wordt, blijkt ook telkens algemeen menschelijker, dat is
groot-menschelijker, monumentaler. Maar het is typisch-hollandsch om des auteurs
plezier in al het levende (‘plezier’ nu genomen in den zin van gelukkigmakende,
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innige belangstelling), plezier in menschen en dingen, hun geluid en hun uiterlijke
verschijning, d.w.z. hun verschijning omsfeerd van Hollands wonderbaar licht, dat
zoo geestig is, zoo levend en zoo vol
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verrassingen, dat altijd onverwacht zulke mysterieuse harmoniën toovert. Van die
bindende atmosfeer, van dat al versmeltende en toch vaak zoo felle coloriet, van dat
geheimzinnige ‘Rembrandtieke licht’ is er in al het beste hollandsche, is er ook in
Querido's werk, en in dit laatste boek van hem méér dan in één der vorige. Een reeks
tafereelen biedt het, als schilderijtjes van Brouwer of Jan Steen, het een al boeiender
dan het andere, boeiend door de meesterlijke, en toch zoo argelooze, ja dikwijls
naïef-innige beschrijving*), een reeks tafereelen die gij, in hun dikwijls slechts
gebrekkigen samenhang, toch aldoor weer even gereedelijk en met dezelfde
nieuwsgierige en bewogen aandacht volgt, totdat, tegen het einde, de al telkens
opgekomen epische tragiek zich verheft en versterkt, krachtig stijgt en u
onweerstaanbaar meesleept, de hoogte der groot-menschelijkheden in.
‘In deel II van Querido's Jordaan, rekenen wij dus in de eerste plaats op den roman
van Mooien Karel, tot nogtoe nauwelijks begonnen,’ zoo schreef ik in Elsevier van
Juli 1912, na de verschijning van De Jordaan I. En ook dit: ‘Zonder twijfel krijgen
wij in II het vervolg van Karels liefdeshistorie met de duivelsche Corry, want
inderdaad, zoo iets interessants al bij den aanvang in de steek te laten, is niet
geoorloofd.’ Het is niet om mij te verhoovaardigen op het uitkomen dezer zeer
gemakkelijke voorspelling, dat ik haar citeer. Het is om te doen zien, dat er toen iets
was waarnaar ik verlangde, dat ik bijna eischte, en om er in één adem bij te voegen,
dat aan dat verlangen en dien eisch in dit tweede deel gansch-en-al werd voldaan. Ik
ben méér dan bevredigd. Met de liefde- en geestdriftvolle aandacht, die aan hun
beider prachtige gestalten toekwam, heeft Querido zoowel Karel als Corry verder
gevolgd, in de werkelijkheid of in zijn ‘verbeelding’ - wat doet het er toe! Wij
gelooven volkomen aan deze figuren en aan hun schitterende levensvolheid. Wij
bewonderen hen beiden - hoe veel terugstootends zij wellicht bij een oppervlakkige
ontmoeting in het werkelijke leven ook voor ons zouden hebben - wij bewonderen
hen en hebben hen lief, om de waarachtigheid van hun schildering, om hun
geslaagd-zijn, o ja, maar toch nog meer misschien om hun eigen magnetisch-krachtige
vitaliteit. Dit verklaart misschien wel voor een groot deel Querido's succes ook bij
de onlitteraire, maar menschelijk-gevoelige, menigten, dit is het waarschijnlijk vooral
wat hen zoo voor dit werk enthousiasmeert, dat hij zulk sterke vitale, niet enkel
diep-innerlijk, maar tevens daverend naar buiten levende persoonlijkheden geeft. Hij
zocht ze en vond ze onder 't volk. Hij deed er veel moeite voor hen te zoeken en te
vinden. Maar hij zou ze toch nooit ontdekt hebben, als hij zelf niet tot hen behoord
had, als hij zelf niet een zeer intens, een sterk, rijk en vurig levende was geweest. Er
zijn fijner-beschaafde, dieper en inniger vergeestelijkte en ook smaakvoller figuren
in het litteraire Nederland. Er zijn er die meer artiest zijn. Maar een sprankelender,
gloeiender, meer gepassioneerde levens- en werkkracht dan de zijne zal men niet
gemakkelijk vinden nu, noch hier te lande, noch daar buiten. En wie weet ook of het
wel mógelijk zijn zou, in onzen gecompliceerden tijd, met fijner beschaving en
keuriger smaak, te scheppen zóó veel en zoo gróote dingen. Kan dat misschien niet
*) Querido's charmant-kinderlijke naïveteit blijkt natuurlijk uit zijn sentiment, zijn kijk op
sommige menschen, die ik hier niet reproduceeren kan: zulke gevoels-teerheden zijn nooit
te bewijzen. Maar eenige aanduiding ligt toch wel in zijn veelvuldig gebruik van woorden
als ‘vreeselijk’ en ‘gemeen’, niet in hun eigenlijke, taalkundig juiste beteekenis, maar in die
van ons dagelijksch, kinderlijk slordig spraakgebruik. Dit is een fout, zonder twijfel, maar
het is er een waarvoor men vele virtuositeiten vergeeft.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

anders geschieden dan in een soort van koorts, een roes waarin men doof is voor
stemmen in het eigen binnenste, die zich in anderen toestand wel zouden laten gelden?
Een van de laatste smaakverbeteringen, versoberingen, zelfoverwinningen, door
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Querido in zijn werk aangebracht, is dat hij niet meer, als vroeger, de gesprekken
zijner Jordaanpersonen in klanknabootsende juistheid weergeeft. Hij heeft zich
daarvan, zooals hij zelf zegt in zijn rustig ‘Na-woord’ - de term is typisch - hij heeft
zich daarvan ‘onthouden’. Hij heeft er wijs aan gedaan. Het ‘zit 'm niet’ in die
fonetische juistheid. Maar nu hoop ik toch, dat hij de volgende maal nog een stap
verder gaan zal, dat hij dan n.l. 1o. wat minder dialoog zal geven, (m'n hemel, wij
hoeven toch eigenlijk niet elke door hem genoteerde slang-uitdrukking van Q. te
leeren, als onderwees hij ons in een vreemde taal!) en 2o., waar hij zelf aan het woord
is over het doen en denken zijner personen, zijn eigen schrijverstaal gebruiken zal
en niet die zijner volksfiguren. Ik geloof dat ook onder deze verandering de innigheid
niet zal behoeven te lijden, terwijl het leesgenot er stellig door stijgen zal. Zou de
groote schrijver, die nu toch wel ondubbelzinnig blijk gegeven heeft, zich wel eens
gelegen te laten liggen aan 't geen de critiek over hem zegt, daar eens over willen
denken?
Behalve de prachtige tragiek der twee monumentale hoofdfiguren: Karel en Corry,
geeft de Jordaan II de voortreflijke typeering, min of meer uitgewerkt, van vele
andere onzer lieve medemenschen van Nes en Zeedijk. Het monster: Joden-Jet en
haar gemoedsvollen knecht Manus Peet zijn wel de allerbeste, compleetste. Maar
ook aan de teekening der grotest-hysterische Dien, ons uit Jordaan I welbekend,
wordt hier menig treffend trekje toegevoegd. Verder moet men vooral niet denken,
dat ik sommige buiten het verhaal staande tafereelen, al hooren ze m.i. in een roman
niet thuis, op zich zelf niet zeer waardeeren zou. Er zijn er bij die tot het mooiste van
het boek behooren. Zoo het einde van de lynchpartij op blz. 285. ‘Pannetje Pap’, de
dronkaard, heeft zijn slovend vrouwtje ‘schandelijk mishandeld en gekoeieneerd’
en is daarvoor gekastijd door de buurwijven. Doch nu blijkt dat Ka Paraplu, Mie
Haarlemmer Mug en hun vrouwelijke trawanten, hoezeer ze in de wraak van hun
geslacht op de mannen en in hun rechtvaardige strafoefening geslaagd mogen zijn,
het arme geslagen Leentje daarmee niet bepaald een weldaad bewezen.
‘Plots, van een dwarsweg, schoot een klein, tenger blond vrouwtje aan. Ze had
den naam van haar man hooren noemen. Dwars drong zij door den vrouwenstoet en
de menschenmenigte die Pannetje Pap van de kroeg af gevolgd was, en naar vóren
rende het wijfje, jammerend:
- Jesis... mijn kérel!... mijn kérel!.... Heb jullie 'm tóch geslage!
Het tengere, uitgesloofd-bleeke vrouwtje huilde hevig alsof ze bij een afgestorven
beminden man stond. Het had niet gedacht dat zóó gauw de buurtvrouwen hun
wraakbedreiging zouden volbrengen. Nou hadden al de laffe kerels hem in de pekel
laten zweeten. Zij was toch 't meest gekrenkt en in haar kracht gebroken. Daar lag
nou de armhartige spartelaar, stom, met de klem in den mond.
De wraakgierige buurtvrouwen, herademend en bekoeld na de volbrachte kastijding,
voelden zich onder Leentjes smartelijke verslagenheid, diep vernederd. Zacht gegrom
en dof gezwijg zonk om haar jammer heen. Met nijd en woede werden oogen gericht
op het adergezwel van Ka Paraplu's gezicht en ook Mie Haarlemmer Mug voelde
zich beklemd onder het stille gedreig der vrouwen.
De getuchtigde lag onmenschelijk weemoedig te kermen
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Leentje, zijn vrouw, kreeg water uit den stoelenmatterskelder vlakbij aangereikt;
bette zijn bebloeden kop en een wond in 't hoofd, waar een stuk vleesch was uitgehakt.
Ze wiesch 't bloed van zijn nek en haren, koelde zijn gescheurde polsen en handen.
Al de omstanders stonden beschaamd en geroerd om zulke aanhankelijkheid van de
getrapte en mishandelde huisvrouw, die Pannetjes benauwd ademende borst ont-
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blootte en niet één schepsel een verwijt deed; alleen smartelijk-zacht en inwendig
snikte en schreide. Toen ze hem de oogen wischte met teedere zorgzaamheid, kwam
een agent. Maar honderd vrouwenhanden weerden dien af, grepen den nog pas
verafschuwden beul voorzichtig beet en droegen hem stil en beschaamd den
stoelenmakers-kelder in aan den hoek, een armoekrot dat als een besmet hol de
Lindestraat was ingegraven.
In sombere stilte verspreidde zich de menschenmenigte.
En Leentje bleef waken bij haar afgeranselden man. Zoo ging de nacht voorbij
van een “bloedeigen” nicht van Oranje Ka, die niets bezat dan een onderworpene
zachtmoedigheid, gewroken door een andere “bloedeigen” nicht van Oranje Ka, die
alléén haar wraak wilde uitleven.’
Dit fragmentje, al bereikt het geenszins de hoogte der laatste bladzijden van
Querido's boek, leek mij toch zeer dienstig als staal van dezen auteur op zijn best.
Men vindt er, nog altijd, een ‘te veel’ in (en ‘nimium nocet!’) maar men vindt er ook
in: dát waarvan geen schrijver ooit te veel hebben kán.
H.R.

Ada Gerlo, Herinneringen van een onafhankelijke vrouw, Amsterd., Mij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1915.
Men moge het brillante talent van Querido nog zoo zeer bewonderen, wie, als ik,
onmiddellijk na beëindiging van D e J o r d a a n II, een boek als deze
H e r i n n e r i n g e n ter hand neemt, zal een aangename rust, een weldoende
herademing over zich voelen komen, als ware hij werkelijk plotseling, midden uit
een ‘vreeselijke’ vechtpartij op den Zeedijk, naar een rustige lamplichte studeerkamer
op een stille, donkere gracht verplaatst. Ik beken dat ik Ada Gerlo's volzinnen en
perioden in 't eerst haast àl te rustig vond, te studeerkamerachtig intellectueel gevormd,
maar die indruk zal wel ontstaan zijn door het contrast met Querido's hevigheden.
Zeker is dat de volkomen beheerschte vertel-toon der ‘Herinneringen’ mij weldra,
en steeds inniger, ging bekoren. Ik verbeeld mij trouwens, dat er in alle opzichten
een constante stijging in dit boek is waar te nemen. Het bevat vier liefde-verhalen
plus een intermezzo, dat als een inleiding aan IV is toegevoegd en tot het allerbeste
- scherpste, navrantste, ontroerend-móóiste - behoort dat in de laatste jaren in de
nederlandsche litteratuur is voortgebrachte. Maar ook de verhalen zelf worden m.i.
steeds beter. Het derde is wel het aantrekkelijkste misschien, maar het vierde is nog
krasser en scherper juist, nog ongemeener vooral.
Eerlijk gezegd, no. 1 viel mij niet mee, na wat ik er van gehoord had. Ik vond het
wel geestig en smaakvol, maar niet bizonder overtuigend, en één van beide: óf niet
geestig-humoristisch óf niet ernstig genoeg. Later, na lezing van de overige drie,
merkte ik in dat het tekort een tekort aan ernst was, uit gebrek aan durf misschien
om zoo'n geval van kalverliefde al dadelijk als iets zeer gewichtigs - en dat is het
toch voor de delinquenten - voor te stellen en te behandelen. Misschien ook zijn in
dat eerste geval te veel reëele ‘gevallen’ samengevat en lijkt het daardoor wat te
theoretisch, te zeer verzonnen. Men zou dat althans wel zeggen aan de dialogen, die
vaak onnatuurlijk klinken.
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Maar II, ofschoon ook nog wat slapjes beginnend, werd verderop uitstekend. Hier
stijgt de kalverliefde tot echte hartstocht, kinderspel tot doodelijken ernst. Lotte is
een persoontje dat men niet meer vergeet. Hoe voelt déze al waar de krankheid zetelt
bij de ‘moderne, hoogstaande vrouwen’, n.l. in hun zoo allerijselijkst gewichtig doen
over hun intellectueele occupaties. Als Wil zich verdronken heeft ontwaakt Lotte uit
haar roes van precieusigheid en inbeelding. ‘O, Ada, dat ik dat nooit begrepen heb’,
jammerde ze dan, ‘dat ik hem nooit iets heb geantwoord, op deze innigheid; ik zat
maar te denken aan mijn prullige drama's, ik
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maakte maar plannen van dit schrijven, en dat;... zijn leven stond voor me klaar, en
ik zag het niet’.
‘Er was een tijd, dat ze meende, dat ze hém alleen had liefgehad, en dat haar liefde
voor de zijne nauwelijks onderdeed. Alles van hem werd haar heilig; ze borg zijn
brieven onder haar hoofdkussen; ze wilde zijn hut huren, en daar haar verder leven
blijven wonen, en al zijn kleine geschenken hield ze vlak om zich heen. Later ontviel
haar ook die zekerheid weer, en toen ik een nacht van zware hoofdpijn bij haar
waakte, fluisterde ze me hevig toe: ‘Nooit, nooit is er iets echts geweest in mijn eigen
gevoel, niet voor Wil, niet voor een ander; - ik ben tot geen liefde in staat....’
Is hier niet van een wond in de ziel der moderne intellectueele vrouwen met wreede
hand de pleister gerukt? Vrouwen zijn vaak zoo verschrikkelijk conscientieus, zoo
overdreven ernstig en gewichtig waar het hun werk geldt. Het wordt haar een i d é e
f i x e , een manie, zij bederven zich er mee, zij maken zich zelven ‘tot geen liefde
meer in staat’ en ondervinden dan te laat wat dit beteekent. Tragische gevallen als
die van Lotte zijn tegenwoordig niet zeldzaam. Een latere tijd zal om zulke
eigenaardigheden even verbaasd op den onzen terugstaren als wij op de dagen, en
de boeken, der 18e-eeuwsche sentimentaliteit, op Feith en zijn smeltend-overgevoelige
helden en heldinnen.
In III is Ada zelf aan de beurt. Wat 'n fleurige liefdeshistorie lijkt dat aanvankelijk
te worden! Ada en Joost hadden het daar in Florence meteen maar stevig in orde
moeten maken. Nu ja, zij voelde zich ook daar al wat oud en wijs, en ook al zoo
superieur en gewichtig als phi-lo-lo-ge, maar Joost had dan toch wel frissche
levenslust en onbevangenheid voor twee kunnen hebben. Waarom tast hij niet toe,
wat 'n lummels zijn die jonge mannen van tegenwoordig dan toch ook!
Het is triestig ten slotte, navrant en haast enerveerend om van te lezen, dat zielige
zuchten en reiken naar elkander, zonder ooit te durven grijpen. En o, dat gepraat over
hartstocht, die verschrikkelijke ‘bezinning’ of ‘bezonnenheid’, het laatste mode-artikel
in ons saaie Holland. Ik wil er niet te véél kwaad van zeggen, een weinig reactie naar
die zijde zal wel noodig geweest zijn, maar m'n hemel, men hoeft toch niet zoo te
overdrijven; als wij allemaal denkers en filosofen worden, vrees ik heusch voor een
plotseling uitbarsten in bandelooze bacchanalen. Ada heeft er bepaald zorg over, dat
zij Joost lief heeft (terwijl de jongen nota bene even dol is op haar!) ‘Ik voegde mezelf
soms bestraffend toe, dat dit sentiment niets anders kon zijn dan hartstocht, een drang
der natuur, die zonder bezinning en zonder wijding is’. Nu vraag ik u, is dit toch
eigenlijk niet nog een haartje belachelijker dan Ferdinand en Constantia en hun
overteedere omhelzingen?
Van de bladzijden 234-258 wil ik hier niets aanhalen. Ze geven een prachtig-juist
en meesterlijk vervaardigd beeld van hedendaagsch vrouwengemijmer. Wat is de
argelooze verhoovaardiging der onnoozele vrouwtjes op de vruchten hunner schoot
hier o.a. alleraardigst - zoo wrokloos en zoo inniggeestig - getypeerd!
Tot slot dan het verhaal van Ada's mislukte vrijagie met dien goedigen hals Gerard.
Men moge van oordeel zijn, dat dit mooie en begaafde meisje het niet heeft getroffen
met het temperament harer aanbidders, men zal toegeven dat het toch wel
hoofdzakelijk aan háár lag; wiens hart krimpt niet ineen waar hij leest op blz. 323,
over Ada's ondervinding bij het hooren van mooie muziek: ‘Dit was de wereld van
zaligheid en smart, dit was de wereld van het hárt, waaruit ik zoo lang gebannen was
geweest, om mijn leven te vullen met redeneering en berekening en overleg’.
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Ja, wèl in een overgangstijd leven wij, in ‘zoo'n moeilijke overgangstijd’ (Ada
Gerlo, blz. 329). Zou misschien de oorlogsellende eenigszins dienstig zijn om de
vrouwen daar doorheen te helpen?
H.R.
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De wederopbouw van België.
Zeer terecht werd onlangs door Henry R. Aldridge bij de conferentie voor den
wederopbouw van België te Londen eraan herinnerd, hoe in de zeventiende eeuw na
den grooten brand van Londen de gelegenheid verzuimd werd om die stad tot ‘de
schoonste en tevens de gezondste stad ter wereld’ te maken; immers dit zou de
uitkomst zijn geweest, indien de plannen slechts waren verwerkelijkt van Christopher
Wren, den grooten architect (1632-1723) die o.m. de bouwer der Sint Pauls Kathedraal
was. De grenzenloos slechte gevolgen van deze nooit te herstellen fout doen nog
steeds hun invloed gelden op de architectonische verhoudingen te Londen.
De ramp, die over België kwam, stelt ons plotseling voor het groote vraagstuk van
een steden-herbouw en dat wel op de meest gecompliceerde wijze.
Wij op onze beurt mogen niet onbenut de goede gelegenheid voorbij laten gaan,
die door de omstandigheden geboden wordt aan België, veredeld door zijn
heldhaftigheid, gelouterd door zijn opoffering en ontdaan van den band eener
knellende onzijdigheid. Worde België, hetwelk langen tijd, naar Charriaut's uitspraak
‘terre d'expérience’ is geweest, eindelijk het land der definitieve verwerkelijkingen.
In België, zeide ik, staan wij voor het probleem van een steden-herbouw van den
meest modernen en gecompliceerden aard.
Ik meen met het meest moderne dit: Deze wederopstanding van het vernielde land
is in zekeren zin als een nieuwe stichting van België te beschouwen.
De regeering van Leopold I was een tijd van organiseeren.
Die van Leopold II, staand in het teeken van het coloniseeren der Congo, was een
tijdperk van economische ontwikkeling, De loopbaan van Albert I, ‘à l'aube d'un
règne orienté vers les arts’, begint nu met de groote bevrijdende gebeurtenis, welke
vermoedelijk moet gezien worden als een noodzakelijken omweg om een grootsch
doel te bereiken. De omvang der verwoestingen is in verhouding tot het kleine land
zóó groot, dat het vraagstuk van den wederopbouw der steden noodwendig voert
naar het denkbeeld van één algemeen plan eener oeconomische reorganisatie van
gansch België. De conferentie te Londen toonde dit duidelijk aan en de Belgische
regeering erkent volkomen de juistheid hiervan.
Ook doet het vraagstuk zich - zooals ik zeide - hier voor als uiterst gecompliceerd.
De kunst van regelmatigen steden-bouw (town-planning) is oorspronkelijk van
uit Amerika tot ons gekomen, doch in een land als Amerika, waar alles nieuw is,
doen zich weinig moeilijkheden voor deze kunst op. Vanuit Amerika kwam zij naar
Engeland en daar werd zij vóór alles een vernieuwende kunst; zij ontwierp de
Tuinsteden, welke een zeer bijzondere oplossing zijn van het hedendaagsch
stedenbouwprobleem.
Op het vasteland van Europa en vooral in het geval dat ons bezighoudt, wordt het
vraagstuk zeer veel moeilijker doordat als vanzelf de vergelijking tusschen de nieuwe
en de oudere gebouwen gemaakt worden zal, en doordat men de oude kernen der
steden bewaren moet.
Deze geheele kunstzinnige en wetenschappelijke herbouw der steden veronderstelt
als opgelost een zeer groot aantal oeconomische en wetenschappelijke vraagstukken,
welke in België echter nog ver van de oplossing zijn, ja, waarvan de studie daar
nauwelijks ernstig onderhanden genomen is. Men zal niet zonder ernstigen arbeid
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en kennis zulke gewichtige opgaven kunnen uitwerken. Het is stellig noodig, dat alle
oplossingen, welke men voorstelt, zij mogen dan voorloopig of afdoend zijn, dat alle
ontwerpen, welke, geheel of gedeeltelijk, zullen worden uitgevoerd, in plaats van
beslissend de deur voor mogelijke nieuwheden in de toekomst te sluiten, juist alle
denkbaarheden uitvoerbaar laten.
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In den ouden tijd kwam een stad als het ware op goed geluk tot stand, en nochtans
beantwoordde zij, uit kracht van niet gekende doch stellige wetten, aan alle
aardrijkskundige, economische en verdere eischen. Deze onvoorbereide stedenbouw
voerde tot het natuurlijke schilderachtige aanzicht, dat wij zoozeer in de oude steden
bewonderen, maar waarvan het al even dwaas zou zijn een herhaling in de nieuwe
steden te wenschen, als b.v. de woeste natuur in een tuintje na te bootsen. Het
schilderachtige is het werk van ongekende natuurwetten of de inwerking van den
tijd op den arbeid der menschen. Men ‘vervaardigt’ geen schilderachtige zaken op
bestelling; wat men op die manier bereikt, is een vormlooze en zinlooze toestand,
die noch met kunst noch met natuur iets uitstaande heeft.
De stijlen zijn de kenmerken der traditie van het steeds
s c h e p p e n d e L e v e n en die oudheidkunde, welke in waarheid tot niets dienen
zou dan tot het herstel der gebouwen, door aanwijzingen te geven om ons zoo
goedkoop mogelijk de ziel der gothiek en der renaissance te verschaffen, - die
bouwkunde is het, welke alle eigen ingeving vermoordt.
Laat ons doen wat ook de ouden altijd deden. Laat ons modern zijn, evenals die
hooggeprezen ouden in hun tijd modern waren.
Ik zeg niet: laat ons ‘m o d e r n - s t y l e ’ maken, men kan evenmin uit velerhande
stukken een nieuwen stijl samenstellen, als dat men voorbije stijlvormen kan doen
herleven. L a a t o n s e c h t e r a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r d e
m o g e l i j k h e i d v a n e e n n i e u w e n s t i j l v o l d o e n , en dit kan geschieden
door onze scheppende gedachte aan te passen aan die grondbeginselen en die
gebruiken, welke ook eertijds tot de natuurlijke instinctmatige daad der langzaam
zich voltrekkende vorderingen voerden.
Het overdreven individualisme van onzen tijd heeft het instinct van het
gemeenschapsgevoel dat in vroeger tijd een innige samenwerking ontstaan deed,
geheel vernietigd.
Kennis, in den vorm van oudheidkunde, en hang naar het uitheemsche, de
gemakkelijkheden van het vervoer der grondstoffen, - dit alles heeft de eenheid
helpen te niet doen.
Doch zulks wil vooral niet zeggen, dat de aesthetische beteekenis der eenheid ook
maar het geringste van haar waarde verloren heeft. Wat wij moeten doen, is opsporen
welke algemeene grondbeginselen ons deze Eenheid, met behoud van innerlijke
verscheidenheden dan, kunnen hergeven.
De Eenheid moet zijn het werk der grondbeginselen en der gebruiken; de
verscheidenheid heeft te bestaan uit de individueele schepping gematigd door deze
gebruiken en grondbeginselen.
Wat het nieuwe gedeelte der steden betreft, wake men er voor, dat de gebouwen
volkomen geëigend voor hun bestemming zijn, dat in het geheel de innerlijke
harmonie tusschen de natuur, de plaatselijke omstandigheden en de keuze der
bouwstoffen in het oog worde gehouden en aangetoond, dat men arbeidt in den zin
dezer strenge wet: de lijnen van het stadsplan moeten overeenstemmen met het
natuurlijk profiel van den grond waarop die stad gebouwd wordt.
De groote ordening van het geheel eener stad, die aan het verkeer en de samenleving
de noodige gemakken verschaft, is, afgezien van de monumentale waarde dier stad,
ook een bron van schoonheid.
Hier is de regel van zuivere evenredigheid noodzakelijk.
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Wat de oude gedeelten van de steden betreft, behoeft men niet beschroomd voor
het hedendaagsche te zijn; behoudens dan de gevallen van noodig herstel of
herbouwing, welke nauwgezet en zonder het aanbrengen van eigenwijze verbeteringen
dienen te geschieden; immers zij moeten ons de gebouwen afleveren zooals de eeuwen
ze ons hadden nagelaten, zooveel mogelijk met de sporen van den doorleefden tijd
op hun gesteente; deze herstellingen behoeven geen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

489
vervanging van steentje voor steentje te zijn, doch men volstaat met het aanbrengen
der noodige versteviging.
De voornaamste wet blijft de geëigendheid van een gebouw voor zijn bestemming.
De tweede wet is dat het uiterlijk van het gebouw zijn inwendige verhoudingen
aantoont.
De constructieve bouwwijze moet worden gevolgd, de decoratieve verworpen.
Het zal menigmaal nuttig zijn de constructieve grondbeginselen, welke de studie
der oude bouwwerken ons leert, toe te passen.
De nabootsing van ornamentale brokstukken, in de meening dat men met dit
Oud-Nieuw een harmonie met de goede oude bouwwerken bereiken kan, is het
ongerijmdst wat zich denken laat.
Nog houde men de volgende grondbeginselen in het oog:
D e e e n h e i d v a n k l e u r van een oud gebouw en zijn omgeving wordt het
best bereikt door het gebruik van grondstoffen uit de streek zelve.
H e t e v e n w i c h t v a n d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g e n der steenmassa's
moet wederom van evenveel gewicht worden als vroeger.
S t r e n g e e e r b i e d v o o r h e t a l g e m e e n e g r o n d p l a n van den geheelen
stadaanleg moet worden betracht.
Ten slotte: Het nieuwe arbeidsveld in België, uiterst belangwekkend en den
wedijver van alle bouwmeesters waardig, is bepaald door deze twee uiterste grenzen:
Aan den eenen kant het behoud of het herstel der wezenlijke bladzijden van onze
steenen archieven.
Aan den anderen kant het economische en technische totaal-plan van een geheel
hernieuwd en herbouwd België. De Staat beloofde ons op de conferentie te Londen
vóor alles zulk een ontwerp-programma te doen voorbereiden.
Tusschen deze twee uiterste grenzen ligt een onmetelijk gebied open voor alle
hedendaagsche en toekomstige toepassingen der kunst van stedenbouwen.
De taak der I n t e r n a t i o n a l e C o m m i s s i e v a n H u l p a a n d e
Belgische Unie der Steden en Gemeenten bij het bestudeeren
v a n h e t v r a a g s t u k v a n B e l g i ë ' s h e r o p b o u w zal bestaan in het
vaststellen dier grondbeginselen, vruchten eener internationale ervaring, die het den
Belgen - gemeentebesturen, particulieren, technici en kunstenaars, die den geest van
hun ras begrijpen, - mogelijk zullen maken het aesthetisch kleed te vervaardigen naar
den snit als door het plaatselijk, natuurlijk of steedsch karakter van elk afzonderlijk
geval geëischt wordt.
Grondbeginselen, methode, geen aan anderen ontleende voorbeelden: Ziehier ons
laatste woord.
LOUIS VAN DER SWAELMEN, Stedenbouwkundige.

Kunst in Amsterdam.
Arti, Lucas, de Onafhankelijken, er is waarlijk in deze dagen kunst genoeg in
Amsterdam, van velerhande richting en kleur. Er zit zelfs eenige climax in deze drie
exposities. Arti is ook krachtens haar ancienniteit wel de meest conservatieve; dan
volgen de broeders van St. Lucas, en daarna zij die geene jury boven zich erkennen.
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De Arti-tentoonstelling was ditmaal niet alleen opmerkelijk door de vele
schilderijen van een bijzonder groot formaat, maar ook belangrijk door enkele zeer
goede portrettenen figuurstudies. Tegenover elkaar in de groote zaal hangen de
portretten van den tegenwoordigen en den vroegeren academie-directeur, Jan Veth
schilderde een uiterst voornaam en delicaat portret van Prof. Derkinderen, profiteerend
van diens markant profiel; Rueter portretteerde Prof. Allebé en face, wel gelijkend
maar missend diens hoofsche correctheid. Van een zeer persoonlijke opvatting,
neigend naar het decoratieve, is een meisjesportret door Mej. Drupsteen. Mooi van
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houding en gebaar is dit jonge lenige meisjesfiguurtje met een viool in de hand, teer
en gedistingeerd van kleur.
Van een geheel andere schilderwijze zijn de portretten door Gerdes en
Hoogerwaard, vlot en raak, prettig geschilderd door kunstenaars wien men het aanziet,
dat zij ook waarde hechten aan het métier, wat in de nieuwste en allernieuwste
schilderkunst wel eens te loor gaat. In dit verband mogen wij E. van der Minne niet
vergeten, wiens ‘naaktstudie met hond’ o.a. zoowel geestig van opvatting als habile
van peinture is. Het Stilleven, de proefsteen voor stofuitdrukking, is op Arti ook goed
vertegenwoordigd o.a. door Mevr. Adriani-Hovy met een symfonie in wit, door Van
Caspel, A.C. v.d. Berg, Kaiser, wiens werk even aan dat van Bogaerts doet denken,
door dezelfde onderwerpen en dezelfde liefdevolle nauwkeurigheid. Noemen wij
een ‘zandspoor’ door H. Meyer, een goed watergezicht van Van der Valk, een feeërie
van P.C. de Moor, Vogelskeletten van Dirk Nijland, een winter door Hammes, twee
rustige, deftige Karsens, dan blijkt wel dat de leden van Arti deze voorjaars
tentoonstelling goed hebben willen inzetten.
Ook Lucas' leden hebben zich niet onbetuigd gelaten en waar velen lid zijn van
beide vereenigingen, daar moeten zij zoowel op 't Spui, als in 't Stedelijk Museum
hunne reputatie ophouden.
't Portret, en 't figuur nemen ook hier een voorname plaats in; en ik zou om hare
gave schildering Mevr. Th. van Duyl-Schwartze in de eerste plaats willen noemen,
al was het alleen om het oude dames-portret (no. 94) dat in de eere-zaal hangt.
Hieraan even verwant in goede factuur, in aangenamen toon en prettige voordracht
is het jonge meisjes-profiel, door Goedhart ‘Eenvoud’ genoemd. Van een geheel
andere opvatting, van een sterkere persoonlijkheid, van een eigen kijk getuigt het
jongensportret door Mej. Sluiter. Er zit hier iets zeer frisch in, dat aantrekt, dat heen
wijst naar een zelfstandig zoeken, wat ook haar bloemenstudie kenmerkt.
Frans Hoogerwaard, die ook op Arti een zeer vlotte figuurstudie had, komt hier
voor den dag met een groote, handig en goed geschilderde Pierrette, maar nog beter
lijkt mij zijn ‘naakt meisje’, kostelijker van behandeling,
Zijn naamgenoot, Georges Hoogerwaard, die een wat grovere toets heeft, bereikt
toch wel in zijn ‘naakt met bloemen’, in zijn ‘zittend modelletje’ de tegenstelling
der vleeschkleuren tegen de omgeving.
Ook het damesportret met de roode blouse door Sipke v.d. Schaar heeft goede en
deugdelijke kwaliteiten.
Het buiten-schilderij, nu eens ùitmuntend door zoeken naar sterk zonlicht, door
pointillé of diviseeren, dan weer door sterke, forsche toets, vindt goede
vertegenwoordiging in het werk van Bastert, Wijsmuller, Vreedenburgh, Munninghoff,
zoowel als in dat van Breman, Kriesewetter, Lücker, Schoonhoven van Beurden,
mevr. Schaap v.d. Pek e.a.
Als stilleven-schilders vinden wij hier ook weer Kaiser terug met eer blanc-de-chine
groepje, waarvan de stof uitstekend is weergegeven.
Ook mej. A.C. van den Berg heeft hier een groot stilleven, dat van compositie en
uitvoering niet bij haar Arti-inzending achter staat.
Opmerkelijk zijn de ietwat Japansch aandoende kleuretsen van Everbag, waarvan
de kleur der gemberpotjes wel fijn is en ook goed in harmonie met de bloemen, die
echter decoratiever van behandeling zijn geworden. Fr. Hubeek heeft hier een goed
bloemenstilleven, evenals van Pelt. Mej. Pieck's groene kan hangt niet gunstig en
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daardoor schitteren de verfhoogsels wat veel. Sterk van kleur zijn de pompoenen
van Sechel; prettig helder en frisch de bloemen-stillevens van Kl. van Leeuwen, doch
daarover een volgende maal. Ook de Onafhankelijken hopen wij dan te gedenken.
R.W.P. JR.
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Etsen van Jan Sirks bij Caramelli & Tessaro te Utrecht.

RUSTEND PAARD.

Aan de herleving der grafische kunsten, aan de grootere belangstelling voor de
decoratieve kunst, zouden wij zeggen dat het gevoel voor de lijn, voor de zuivere
teekening meer en meer naar voren komt. Ook aan het werk van Jan Sirks zouden
wij dit kunnen constateeren. Zijn etsen is meer dan ‘flaneeren’ op 't koper, het is
teekenen, zoeken naar vorm, zoeken naar kleurwaarde, het is zuiver trachten in wit
en zwart het geval weer te geven Nu eens doet hij dit meer als een aanduiding, dan
weer uitvoeriger in kras bij kras, maar steeds blijft de vorm en bouw der dingen bij
hem hoofdzaak. Of hij een eenvoudig gegeven als een steigerpaal die donker tegen
het water afsteekt, weergeeft, dan wel of hij het ingewikkelde complex van een
kolenlosplaats uitbeeldt, wij zien den man, die niet alleen 't picturale zoekt maar
daarbij, daarboven zou ik haast zeggen, het wezen der dingen naspeurt. In dit opzicht
zie ik eenig verband in Sirks werk met dat van dien anderen Rotterdammer: Derkzen
van Angeren, waarbij komt dat voor beide, als echte bewoners van de Maasstad, het
water en de schepen met hunne kwistige tuigage onwillekeurig dezelfde onderwerpen
boden, want een goed geaard Rotterdammer voert u gaarne naar de Maas, de havens
en de kolentips.
Maar toch is het misschien meer de uiterlijke kant van 't onderwerp dat hun analoog
doet schijnen, want in werkelijkheid zoekt Sirks ook langs andere wegen de
schoonheid van zijn stad. Hij ziet gaarne den arbeid langs de haven en kaden: het
lossen en laden, het gesleep der karren. En hier langs de losplaatsen waren het de
werkpaarden die hem boeiden, als ze vertrouwelijk de koppen bij elkaar hadden
gestoken, of wel als ze uitrusten en met den haverzak aan den hals hun maal
gebruikten.
Er zijn van deze paardenstudies op de tentoonstelling, die bijzonder gevoelig van
lijn niet alleen zijn maar ook van stemming. Het geval zelf heeft hem ontroerd en
dat voelen wij terug. De vredige rust van zoo'n werkpaard treft ons ook als wij Sirks
etsen zien.
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DE MAAS.

Een kunstenaar kan ons door zijn werk opmerkzaam maken op dingen die wij
anders voorbijgegaan zouden zijn; hij kan ons de schoonheid doen zien, dáár waar
wij ze bezwaarlijk wellicht zoeken zouden, maar hij kan ook tot u spreken door zijn
gevoelige natuur en bij u een snaar doen trillen van medegevoel, van mede-begrijpen.
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En deze kant van Sirks talent, ik meen ze te bespeuren in zijn paardenstudies, in zijn
etsen uit dat heerlijke rustige, kalme Brugge. Hier is het niet zoozeer het pittoreske
van 't oude stadje dat hem boeide, de speling van licht en donker langs de gevelrijen,
maar wel de eenzaamheid, die stille verlatenheid en kalmte, voor Brugge zoo
kenmerkend.
Zoo heeft Sirks, die nog pas enkele jaren een ambtelijke loopbaan vaarwel zeide
om de grafische kunst te beoefenen, kwaliteiten in zijn werk die veel doen beloven
en veel verwachten.

AAN DE KADE.

Wij mogen soms in zijn polderschuiten eens aan v.d. Valk herinnerd worden, in
zijn barkenkoppen aan Derkzen van Angeren, er is genoeg persoonlijkheid in zijn
werk, dat ons een waarborg is dat hij wel zijn eigen weg zal vinden. En of deze dan
zal zijn het bedrijvige leven op het water en langs de kaden van Rotterdam, of meer
de droomerige stemming der oude stadsgedeelten, wij weten het niet, en het is ons
eigenlijk om 't even; wij zullen 't wel zien; want in ieder geval is Sirks iemand om
in gedachten te houden.
R.W.P. Jr.

Een tentoonstelling in het prentenkabinet.
Het zijn interessante en leerzame tentoonstellingen, die 's Rijks Prentenkabinet reeds
sedert eenigen tijd houdt, en er wordt stellig nog niet genoeg gebruik van gemaakt.
Gelijksoortig werk uit één periode bij elkaar te zien brengt beter en verstandiger
waardeering dan het bekijken, één voor één, van heterogene kunstvoortbrengselen;
wij zij neen oogenblik genoodzaakt onze voorkeur en onze vooroordeelen in onzen
zak te steken en de dingen naar hun eigen maatstaf te meten.
Vooral waar het de achttiende eeuw betreft, heeft dit zin. Wij zijn te dikwijls
geneigd in de kunst van dien tijd te zien naar wat er niet in is; laat óns het ditmaal
eens niet doen en in de technisch zoo volmaakte gravures naar Watteau, Lancret,
Boucher, Huet, Fragonard, Greuze, Moreau le Jeune, de fijne speelsche weelde, de
luchtige geestigheid, desmakelijkheid van doen, de precieuse verzorgdheid
bewonderen.
Gravures als die van Tardieu naar Watteau's ‘L'émbarquent pour Cythere’, van
Moyreau naar ‘la Collation’ zijn wonderen van technisch kunnen; de volmaaktheid
waarmee in de blondgehouden prent, lichtperspectief, stofuitdrukking, beweging,
lijnengratie, de karakteristiek der détails, de indruk van het geheel is weergegeven,
toont ons zulk een reproductiewijze in haar meest vernuftigen, meest verfijnden
vorm. Wanneer men bedenkt, wat zulk een graveur, die dikwijls zijn leven lang niet
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anders deed, dan het werk van anderen vertolken, in een techniek die hij in de finesses
machtig was, wat zulk een man een smaak, oog, vaardigheid en toewijding heeft
gehad, dan komt men iets nader tot de verklaring, waarom er toen zoo weinig bepaald
slecht werk geleverd werd: niet, zooals in onzen tijd, vroeg de beoefening der kunst
toen van elkeen oorspronkelijkheid; in die vakken, die voldoende opleverden voor
een bestaan, werden er zoo velen goed opgeborgen, die thans, geroepen maar niet
uitverkoren, van den kunstenaar niets hebben dan de vakbekwaamheid en die nu
gedoemd zijn ons quasi-persoonlijk werk te blijven geven of ten onder te gaan. De
grafische kunst als reproductiemiddel is thans door de praktijk welhaast geheel ter
zijde gesteld, maar ongetwijfeld is daardoor een zekere vakdiscipline, een zekere
scholing van oog en hand, verloren gegaan, omdat zoo
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veel, wat men vroeger kennen moest, ons thans munnikenwerk gelijkt.
Zeker, de resultaten van het geraffineerd technisch kunnen der 18e eeuwsche
graveurs zijn vaak meer curieus dan ten volle mooi.
Bijvoorbeeld tegenover de verbluffende knappe prenten, door Bonnet gemaakt
naar Boucher, is de z.g. ‘pastel’manier, waarbij de krijtlijnen en uitgewreven tinten
zijn nagebootst met een kunstigheid, een betere zaak waardig, doen ons nu vreemd
aan, maar men vergete niet, dat tegenwoordig de verfijnde mechanische
fotoreproductie ons enorm verwent, door de teekening vrijwel in haar werkelijken
vorm voor ons te plaatsen, en dat in dien tijd zulk een als wedergave wel niet altijd
zuivere, (zelfs naar den eigen smaak des graveurs opgesierde!) prent dan toch een
denkbeeld van het origineel gaf, dat op geen andere wijze te verkrijgen was. Als het
dan al niet precies hetzelfde was, men kreeg althans een indruk van de gracelijke
gedachte, die een Boucher bezield had, van de soepelheid zijner manier, van de
smaakvolle pose der figuren.
Ik kan niet ontkennen, dat niettemin de ‘figures de modes’, waarschijnlijk
oorspronkelijke etsen van Watteau, pittig neergeschreven invallen, of die levendige,
karaktervolle etsen van de Saint Non naar Fragonard, mij meer behagen dan de meest
verbazingwekkende stalen van graveerkunst, en dat de goedige serie huiselijke
tafreelen van Jean Michel Moreau, (nog meer door de voorbeelden en hun aardige
opvatting dan door de niet alle evenwaardige graveurs-praestaties), niet een nog
belangwekkender kijk geven op den tijd. Stellig waren de meesters van dien tijd als
compositeurs, als ensceneurs van een buitengewone volmaaktheid, en al kan men
van bijna al hun werk zeggen, dat het meer bedacht dan gevoeld, meer verstandelijk
dan emotioneel is, het heeft bij dit alles de bekoring van een nooit falende beschaving,
een nooit ordinaire houding. Zoo zonderling als bijvoorbeeld die prent naar Baudouin:
‘La coucher de la Mariée’ is, waar den bruid de nieuwe situatie naar onze begrippen
niet bepaald gemakkelijk wordt gemaakt, daar zij te bed gebracht wordt door een
geheele lijfwacht van zorgende dames en vrouwen, - er is ongetwijfeld iets liefs, iets
zachts in die pikante en toch ook weer onschuldige vertooning.
Wel veel grover, harder, doen de iets naar het Ostade-achtige zweemende ‘Repas
des moissoneurs’ en ‘Le Noce de village’ van Janinet naar Wille aan, kleurdrukken
in de aquarelmanier, waar de minder fijn getypeerde landelijke figuren vrij rauw
gekleurd zijn; we zijn hier al iets later, en het realisme gaat zich tegenover de luxueuse
pose doen gelden. Allengs gaat men den smaak voor het gewild-delicate verliezen,
en daar mee het vermogen om het te bereiken. De achttiende-eeuwsche Franschen
van den waren stempel, met hun koele distinctie, hun nuchtere dartelheid, hun
keurigheid en smaakverfijning maar ook met hun leeghoofdigheid, gemis aan emotie
en moedwillige blindheid voor den harden kern der dingen, liggen achter ons. Altijd
weer komen er perioden, waarop men, ondanks al wat ons tegen hen inneemt het
inzicht herwint, dat zij ons iets kunnen leeren. Wanneer wij gevoelen al te plichtmatig,
al te onvrij en al te metaphysisch te worden, kan de waarde van den smaak, van het
spel, van den geestigen willekeur ons door hen weer eens worden aangetoond.
C.V.
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Tentoonstelling Jan Toorop (kunsthandel Theo Neuhuys, Gebouw de
Roos, Amsterdam).
Wat puur, aangeboren teekentalent aangaat, is er misschien in ons land onder de
levenden geen zoo begaafd als Toorop. Wat daarbij niet minder van waarde is: het
moet erkend worden dat zijn overrompelend en aanhoudend succes, hoe dikwijls het
hem gebracht heeft tot een zeer verklaarbaar zich-laten-gaan, nooit iets heeft afgedaan
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BRUGGE.

aan zijn bewonderenswaardigen lust tot het zoeken van nieuwe wegen, het hervormen
van zijn factuur, het zich geven aan telkens andere enthousiasmen. De wel eens
overdreven hulde, gebracht aan het hem àl te gemakkelijk afgaande bekoorlijke
kinderportret bijvoorbeeld, heeft hem toch nimmer afgehouden van het toch edeler
speuren naar karakter dat andere doordringender beeltenissen vertoonen. Hoe
natuurlijk en groot een charmeur hij moge zijn, een hooger eerzucht liet hem in die
faciele rol niet tevreden. Zijn vatbaarheid voor indrukken, zijn aanpassingsvermogen,
die hem doen kennen als on-Hollandsch van afkomst en aard, hebben voor hem
misschien wel den weg tot intense verdieping afgesloten, maar zij hebben hem toch
zeker ook herhaaldelijk dien tot verjonging en triomfantelijk herbeginnen geopend.
Deze tentoonstelling leidt n i e t - gelukkig mag ik zeggen - tot een overzicht van
Toorop's levenswerk. Wie zal dit op het oogenblik bestaan, en wie die er een gooi
naar deed, heeft anders dan jammerlijk gefaald? In trouwe, niets heeft hun, die een
onbevangen blik op 's meesters werk wilden behouden, meer in den weg gestaan dan
de griezelig-vergezochte commentaren, die de ongare-wijsheden-kramerij en de
penny-a-liner wellust er op hebben gegeven, en ik acht het werkelijk een buitenkansje,
over eenige van zijn beste werken te kunnen schrijven zonder ook slechts schijnbaar
in polemiek te treden met hen die gemeend hebben dat een vloed geleerde woorden
ooit raken kan aan de innerlijke waarde van een kunstwerk.
Een der oudste werken is hier wel het van 1884 dateerende schilderij, ‘De
Gauwdief’, een sterk, in zich compleet doek, uitheemsch, ik zou zeggen Belgisch
van schildering en kleur. Ik noem het compleet, omdat elk detail in zijn soort
voortreffelijk is, en omdat het karakter van het licht volkomen is uitgesproken; maar
het blijft anecdotisch van opvatting en is, behalve
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in de zeer fijne kindertjes, niet zeer overtuigend van conceptie.
Het blijkt hier al, en zal door Toorop's later werk niet weersproken worden, dat
hij geen sterk colorist is. Tot meer dan smakelijke kleur, tot doordringende
kleur-expressie brengt hij het ook in zijn visionaire composities van thans nooit, en
dit is wel een van de dingen, welke hem in het dramatische doen falen, waar hij het
meest slaagt in het vernuftige en in gaafheid van uitvoering.
Een kleur-teekening als ‘Tijd en Eeuwigheid’ dateert, meen ik, uit een latere
periode dan de ‘De Drie Bruiden’, maar het schijnt er zeer mee verwant. Ook hier
is het vooral het fraaie, het smakelijke wat ons aantrekt en boeit; dat volstrekte
beheerschen van de plannen, dat toch wijken van den kleurrijken achtergrond, de
losse gratie van teekening - terwijl de grillige, schitterende fantasie die ons het beeld
der Tijdelijkheid doet zien met een doodskop op het zwaard en een telegraafpaal
naast zich, er wel in wil, maar iets bedachts blijft meer dan iets doorleefds. En hier
moet ik toch even de zeer moeilijke kwestie benaderen, schroomvol slechts; wat het
toch is dat mij, die mij toch gaarne stil zou overgeven, tegenover deze en andere
verbeeldingen van den kunstenaar, ook de latere, katholieke, doet staan als tegenover
verstandelijke romantiek

TIJD EN EEUWIGHEID.

eerder dan ontroerende tragiek. Is het geheel mijn schuld, of is er toch, onder andere
door resten van een zelfs vrij nuchter naturalisme, door trekken van behaagzucht,
door conventioneele bijkomstigheden, in dit werk zelf een element van onzuiverheid?
Laat het vraagteeken staan; een vraag is daar om te beantwoorden; ik zal er nog
eenige doen, meer op den man af. Daar is dat prachtige grachtje, met de schare die
over de gewelfde brug trekt, wordt dat mooi geconstrueerd stadsgezicht opééns een
mystiek geval door het kruis, dat men boven de groep op de brug hoog gehouden
ziet? In welke opzichten onderscheiden zich de frisch gedane, sterk-expressieve
apostel-
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koppen van voortreffelijke portretten; en zijn hun houdingen gebaren waarlijk anders
geaard dan die van gewone menschen, die geanimeerd zitten te praten? Het ietwat
verstarde van sommige kan hier niet baten.
Maar ik zal niet voortgaan. Want het puur genot om vele van die liefelijke figuurtjes
- zie de armen en handjes, de hals, het fijne neusje, het heerlijk-onschuldige der
expressie van de ‘Heilige Maagd’ van Lourdes, - overrompelt toch te volkomen, en
ik wil den precieusen teekenaar toch in de eerste plaats recht doen, die Toorop vooral
is, ook in zulk een eenvoudig, bekoorlijk portret als dat van Mevr. van Schendel, in
dat zeer nobele contourtje, dat het profiel van Stefan George geeft, in dat intieme,
geestige schetsje van Hugo Verriest, lezend, mooier dunkt me dan het en face portret
dat Van Onzen Tijd gaf, en in zoo vele der hier geëxposeerde koppen. Ook bij het
portretteeren leidt Toorop's merkwaardigste, maar ook gevaarlijkste eigenschap: zijn
lust tot experimenteeren, tot vreemde dingen. Gaf hij ons het portret van Arthur van
Schendel, met dat borstelig wegschietend haar en die roode ooren als.... caricatuur,
wij zouden de fijne welgeslaagde grap waardeeren, en deze creatie: van Schendel
als ‘De Duivel’ hartelijk toejuichen. Maar nu het niet als zoodanig bedoeld is, durven
we dat niet te doen, en vragen alweer, of de schilder voor zich, met zulk een ‘portret’
content kan zijn?
Het zoeken naar een groote soberheid, waarbij hij den charmeur die hij is, bewust
en onmeedoogend op nonactiviteit stelt, is alweer een van die daden van den
kunstenaar Toorop die wij allereerst, als toch wel zeer mannelijk, hebben te
eerbiedigen. Het resultaat, in dien in geschilderd gebrand glas vervaardigden Christus,
is voorshands niet gelijkwaardig aan de groote voorbeelden der gothiek, maar is dit
wel vreemd?
Er is niets, wat de moderne kunst over het algemeen onhandiger afgaat, dan het
vermengen van verbeelding en realiteit, het oplossen van het waargenomene of
beredeneerd toegepaste met de scheppingen van het zieleleven; en daar Toorop zich
juist aan deze opgaven herhaaldelijk en bij voorkeur waagde, is het geen wonder,
dat het juist in de aannemelijkheid, de gedachte-eenheid is, dat zich zijn zwakke zijde
vertoont. Niettemin moeten wij in hem altijd weer waardeeren en bewonderen het
veerkrachtig vermogen tot stijlvernieuwing, de buitengewone gave en de
onverwoestbare energie die het dragen.
C.V.
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[Deel L]
Inhoud van Deel L.
AAN DE ZUIDERZEE, door JAN J.
ZELDENTHUIS

Bladz.
462

BALI (HERINNERINGEN VAN), door 355
J.G. SINIA, met 3 illustratiën naar
teekeningen van den auteur
CÉZANNE (PAUL), door KASPER
1
NIEHAUS, met zelfportret en 11 andere
illustratiën naar werken van den Meester
DE DANS, een dialoog, door KAREL
WASCH

135

DE GRENS OVER, door STYN
STREUVELS

284

DE VIJF ZINNEN, door KAREL VAN DE 362, 441
WOESTIJNE, I en II
'N DECENNIUM, fragmenten van een 123, 218, 298, 376, 452
roman, door FRANK IMM. VAN STEENEN
DETERMINEEREN (HET) VAN OUDE 321
SCHILDERIJEN, door W. MARTIN, I,
met 9 illustratiën
DORPSSTRAAT, door HÉLÈNE SWARTH 121
DORPSWEG, door HÉLÈNE SWARTH

122

ENGELSCHE CARICATURISTEN EN 20, 97, 268
ILLUSTRATORS (OUDERE), door
CORNELIS VETH, I en II, Uitheemsche en
anonyme spotprentteekenaars, Amateurs,
William Hogarth, Paul Sandby, John
Collet, Na Hogarth, Amateurs, Anonymi,
John Kay, James Sayer, Nog meer
Anonymi, James Gillray, met 33
illustratiën
‘ELSEVIER'S’ VIJFENTWINTIG
JAAR, door HERMAN ROBBERS; met 8
illustratiën

433

ENGELSCHE KUNST VAN HEDEN,
door J. DE GRUYTER, met 9 illustratiën

241

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

HERFSTBLAD, door HÉLÈNE SWARTH 361
HERRENHAUSEN IN ZIJN
HISTORISCHE BETEEKENIS (HET
LUSTOORD), 31 October 1714 - 31
October 1914, door ELISE VAN DE
VELUWE, met 19 illustratiën

104, 177

HOUTSNEDE (DE), door Dr. N.G. VAN 81
HUFFEL, met 14 illustratiën
IN DEN BOOMGAARD, door JAN J.
ZELDENTHUIS

461

IN HET KLARE SCHEMERDUISTER, 359
door P. OTTEN
KRONIEK

68, 147, 227, 308, 387, 467

LATE LIEFDE, door AMÉLIE DE MAN

49

LIEDJE, door P. OTTEN

360

MELSEN (MARTEN), SCHILDER, door 161
HERMAN BACCAERT, met zelfportret en
10 illustratiën naar werken van den
Meester
MONTMARTRE (VERDWIJNEND),
door OTTO VAN TUSSENBROEK, met 5
illustratiën naar teekeningen van den
schrijver

425

MIJN DONK'RE HART, door P. OTTEN 33
NA DEN REGEN, door LAURENS VAN
DER WAALS

432

NIEUWE LIEFDE, door ANNIE
SALOMONS

201

O WEEMOED OM VOORBIJE TIJD,
door J. VAN ROSSEM

283

PHILS VIJFDE LIEFDE-DRAMA, door 205
EMMY VAN LOKHORST
PIRANESI (GIOVANNI BATTISTA), 258
door ATY BRUNT, met portret en 7
illustratiën naar werken van den Meester
RIEMENSCHNEIDER (TYL), door J.R. 333, 401
VAN STUWE HZN., met 37 illustratiën
STENDHAL (HENRI BEYLE),
1733-1842, door DIRK COSTER, met 6
illustratiën

34
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VROEGE AVONDEN, door M.H.
WERKMAN

463

ZUID-INDISCHE
TEMPELBOUWWERKEN, door Dr.
J.K. DE COCK, met 9 illustratiën

190
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III

Alphabetische lijst der medewerkers.

BACCAERT (HERMAN) MARTEN MELSEN,
SCHILDER

Bladz.
161

BRUNT (ATY)

GIOVANNI BATTISTA
PIRANESI

258

COCK (DR. J.K. DE)

ZUID-INDISCHE
TEMPELBOUWWERKEN

190

COSTER (DIRK)

STENDHAL (HENRI BEYLE) 34

GRUYTER (J. DE)

ENGELSCHE KUNST VAN

241

HEDEN

HUFFEL (DR. N.G. VAN) DE HOUTSNEDE

81

LOKHORST (EMMY
VAN)

PHILS VIJFDE
LIEFDE-DRAMA

205

MAN (AMÉLIE DE)

LATE LIEFDE

49

MARTIN (W.)

HET DETERMINEEREN VAN 321
OUDE HOLLANDSCHE
SCHILDERIJEN

NIEHAUS (KASPER)

PAUL CÉZANNE

1

OTTEN (P.)

IN HET KLARE
SCHEMERDUISTER

359

OTTEN (P.)

LIEDJE

360

OTTEN (P.)

MIJN DONK'RE HART

33

ROBBERS (HERMAN)

‘ELSEVIER'S’

433

VIJFENTWINTIG JAAR

ROSSEM (J. VAN)

O WEEMOED OM VOORBIJE 283
TIJD

SALOMONS (ANNIE)

NIEUWE LIEFDE

201

SINIA (J.G.)

HERINNERINGEN VAN BALI 355

STEENEN (FRANK IMM. 'N DECENNIUM
VAN)

123, 218, 298, 376, 452

STREUVELS (STIJN)

284

DE GRENS OVER

STUWE HZN. (J.R. VAN) TYL RIEMENSCHNEIDER

333, 401

SWARTH (HÉLÈNE)

DORPSSTRAAT

121

SWARTH (HÉLÈNE)

DORPSWEG

122

SWARTH (HÉLÈNE)

HERFSTBLAD

361
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TUSSENBROEK (OTTO VERDWIJNEND
VAN)
MONTMARTRE

425

VELUWE (ELISE VAN
DE)

HET LUSTOORD
HERRENHAUSEN

104, 177

VETH (CORNELIS)

OUDERE ENGELSCHE
CARICATURISTEN EN
ILLUSTRATORS I EN II

20, 97, 268

WAALS (LAURENS
VAN DER)

NA DEN REGEN

432

WASCH (KAREL)

DE DANS

135

WERKMAN (M.H.)

VROEGE AVONDEN

463

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

DE VIJF ZINNEN, I EN II

362, 441

ZELDENTHUIS (JAN J.) AAN DE ZUIDERZEE

462

ZELDENTHUIS (JAN J.) IN DEN BOOMGAARD

461
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IV

Inhoud van de kroniek.
Bladz.
BOEKBESPREKING, door H.R. en C.E., 68, 147, 227, 309, 387, 467
met 2 illustratiën
BOEKKUNST, door R.W.P. JR.

316

BOEKTITEL (DE), door R.W.P. JR.

73

DAALHOFF (H.A. VAN), door A.O.,
met 2 illustratiën

237

DIERTEEKENINGEN, door C.V., met
2 illustratiën

155

DUPONT (COLLECTIE
74
KRIJTTEEKENINGEN DOOR P.)
TIJDELIJK IN HET MUSEUM
BOYMANS, door A.O., met 2 illustratiën
GARF (S.), TE ROTTERDAM, door
A.O., met 3 illustratiën

159

GEÏLLUSTREERDE BOEFJES
(TWEE), door C.V., met 3 illustratiën

313

GROEP-TENTOONSTELLING
319
STEDELIJK MUSEUM, door C.V., met
1 illustratie
HART NIBBRIG (F.) †, door R.W.P. JR., 392
met portret naar teekening van Johan
Cohen Gosschalk
HAVERKAMP (ETSEN VAN G.C.) BIJ 157
J.H. DE BOIS TE HAARLEM, door
R.W.P. JR., met 2 illustratiën
HEYSE (JAN) BIJ VAN GOGH, door
C.V., met 1 illustratie

479

INDISCHE KUNST, door R.W.P. JR.

399

KALENDERS, door R.W.P. JR.

480

LE FAUCONNIER, door C.V., met 1
illustratie

478

LE GRAS (AUG.) †, door R.W.P. JR.,
met portret en 1 illustratie

473

LOOY (JAC. VAN) ZESTIG JAAR, door 308
H.R.
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MESDAG (H.W.) †, 1831-1915, door
A.B., met portret en 2 illustratiën

153

MISLUKTE OPDRACHT (EEN), door 480
R.W.P. JR.
MONDRIAAN (PIET), door A.O., met 396
1 illustratie
NIJLAND'S (DIRK)
76
VOGELSKELETTEN BIJ UNGER EN
VAN MENS, ROTTERDAM, door OTTO
VAN TUSSENBROEK, met 2 illustratiën
ONAFHANKELIJKEN (DE), door
R.W.P. JR.

80

RASSENFOSSE (TENTOONSTELLING 158
VAN TEEKENINGEN EN ETSEN VAN
ARMAND) BOVEN MAISON HIRSCH,
BIJEENGEBRACHT DOOR DEN
KUNSTHANDEL DE BOIS TE
HAARLEM, door R.W.P. JR.
SCHWARTZE-TENTOONSTELLING 394
(DE), door C.V., met 1 illustratie
SILHOUET-BRIEFKAARTEN (12)
DOOR NELLY BODENHEIM, door
C.V.

79

WARTENA (FRAUKJE), door A.O., met 475
2 illustratiën
WOUTERS (RIK), door C.V.

477

Buiten-tekstplaten.
Tegenover bladz.
PORTRET VAN GUSTAVE GEFFROY, 1
NAAR DE SCHILDERIJ VAN PAUL CÉZANNE
CLAIR-OBSCUR, DOOR H. GOLTZIUS

81

FACSIMILE EENER
KRIJTTEEKENING VAN MARTEN
MELSEN

161

‘DANAE’, NAAR DE SCHILDERIJ VAN W. 241
STRANG A.R.W.
JONGENSPORTRET, NAAR DE
SCHILDERIJ VAN JACOB BACKER

321
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GROEP VAN TYL
401
RIEMENSCHNEIDER IN HET VICTORIA
EN ALBERT-MUSEUM TE LONDEN
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GUSTAVE GEFFROY, DOOR PAUL CÉZANNE.
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Paul Cézanne,
door Kasper Niehaus.
Het schoone van natuur is niet het schoone van nature.
Cézanne was onder de impressionisten, waartoe hij gerekend wordt te behooren en
waarvan Edouard Manet de leider was, de romantische revolutionnair. Hoe zeer
verscheiden de leden dezer groep onderling ook mochten zijn, gemeenschappelijk
reduceerden zij alle schilderkunstige waarden der natuur op het vlak, waarin Cézanne
den leider zelfs overtrof. Dat niet hij de leider der impressionisten inderdaad is
geworden, mag z'n oorzaak vinden in het feit, dat z'n persoonlijkheid zich daartoe
in 't geheel niet eigende; hij was zeer gesloten en teruggetrokken van aard, van de
jongere generatie heeft niemand hem ooit gezien, de kunstenaars die hem alles danken,
hebben nooit een woord met hem gewisseld. Dr. Gachet, op wiens uitnoodiging hij
in 1873 naar Auvers-sur-Oise ging, waar hij gedurende meerdere jaren gewoond en
prachtige dingen geschilderd heeft, teekent hem als de volkomen tegenstelling van
Van Gogh, vermijdend over z'n intenties te spreken, geheel intuïtief handelend.

ZELFPORTRET.

Cézannes wezen was geëigend onbekend te blijven, nimmer liet hij iets van zich
hooren.
Het viel hem evenals Constantin Guys en Van Gogh niet in, z'n schilderijen te
signeeren. Hij vergat z'n doeken zoodra hij ze voltooid had en verliet ze soms in 't
open veld. Zij zwierven overal rond, onder de kasten, achter de meubelen, men
maakte er de kachels en de parquetvloeren mee schoon. Z'n zoontje sneed er spelend
de deuren en vensters uit. Toen men Cézanne eens een zijner vroegere schilderijen
toonde, wilde hij haar niet bezien en oordeelde voor zich zeer gering over hen die
deze dingen nog apprecieerden. Geen wonder, dat hij een oud man werd, voor het
eenigen zijner landgenooten inviel, acht op hem te slaan. Sinds eenige jaren eerst
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begint zijn werk op de kunstmarkt mee te tellen. Hij dankt dit evenals Van Gogh den
kunsthandel van Vollard in de fameuse rue Lafitte. Het groote succes was voor hem
de vente van z'n vriend Choquet in den zomer van 1899 bij Petit. Sedert begon hij
een buitengewonen invloed te oefenen. - Hij was het bête-noire der impressionisten;
aufond maakte men zich niet eens meer boos op hem, zooals voordien op Manet of
Courbet; over hem viel niet te twisten, hij was gek.
Lieden, die over 't algemeen goed op de
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hoogte waren, meenden dat hij reeds lang niet meer leefde en slechts een uitvinding
van den kunsthandelaar Vollard was, die zich het eerst voor z'n werken begon te
interesseeren. Anderen meenden, dat hij hopeloos krankzinnig was; weer anderen
hielden hem voor een grapjas, die zich in 't hoofd had gehaald te probeeren hoe lang
men het geduld der Parijzenaars op de proef kon stellen. Daar zelfs z'n aanhangers
hem nooit van aangezicht tot aangezicht hadden gezien, kon men zich vrijelijk aan
de invallen zijner phantasie overgeven. Cézanne leefde ergens in 't Zuiden van
Frankrijk, kwam zelden of nooit naar Parijs, beantwoordde geen enkele brief. Zelfs
Dr. Gachet, die hem goed heeft gekend, de vriend en arts van Van Gogh, hield hem
voor niet geheel normaal.
Cézanne is de moderne, revolutionnaire kunstenaar, die zich het verst van de hem
voorafgaande overlevering heeft verwijderd. Hij verplaatst ons onmiddellijk in een
nieuwen cosmos en laat het aan ons over de verhoudingen tot de ouden te zoeken,
waaraan overigens geen gebrek is. Ook Cézanne is in wezen conservatief, doch heel
anders en dieper van zin dan Manet. Het traditioneele, waar zonder hij als kunstwaarde
ondenkbaar zou zijn, geeft zich eerst na nauwkeurige kennis van het wezen zijner
kunst te erkennen. Een Cézanne wil met liefde verworven worden, hij leefde niet
van de kunst, maar voor de kunst, hij is een dier stille en eenzaam gaande menschen,
die men het zout der aarde heeft genoemd en niet hun faits en gestes zijn het die de
ochtendbladen behelzen; de inerte en ongevoelige massa bewaart over deze ware
kunstenaars een onverschillig doodzwijgen, zij geven zich niet in triviaal gezelschap
en niet dan nadat men de ruimte zijner aandacht geheel voor hen heeft opengesteld.
Hun gang is ernstig en uiterst langzaam, zij hebben den tijd en produceeren slechts
weinige meesterwerken, die echter voor altijd een roem zullen blijven. De anderen
gaan in haastiger tempo, met veel luidruchtige beweging en vullen jaarlijks
onmetelijke tentoonstellingsruimten met hunne flauwiteiten, die geen spoor
achterlaten. Cézanne heeft nooit deelgenomen aan de mondaine groote
tentoonstellingen, hoogstens exposeerde hij in de ‘Salon des Réfusés’ of in de
anarchistische ‘Salon des Indépendants’, hoewel alle anarchisme hem vreemd was.
Cézanne is autodidact. Z'n phantasie is armelijk, waardoor het aantal zijner
motieven zeer beperkt wordt. Z'n onvermogen, zich buiten de natuur om te verbeelden,
deed hem in geïllustreerde boeken, l'Histoire de Charles Blanc, le Magasin pittoresque,
zelfs in modejournalen, silhouetten zoeken, die hij vergrootte en kleurde als een kind,
onbekwaam een gebaar of houding te vinden. Het is uitsluitend ‘sur le motif’ dat hij
wist te abstraheeren en te vereenvoudigen tot aan de verst mogelijke grenzen. De
cosmos, het onderwerp, is voor hem overigens niets dan een aanleiding tot het
schilderen in tegenstelling met Henri Rousseau b.v., wiens werken alle
gelegenheidsschilderijen zijn, indien men deze meening ruim neemt. Rousseau
schildert dat, waarnaar z'n ‘sehnsucht’ uitgaat, in zijn werk wordt alle werkelijkheid
tevens symbool.
Is ons gemoed in den voor de ontvangenis geëigenden toestand, zoo zal bijna elk
binnen onze waarneming vallend voorwerp tot de verbeelding spreken en den geest
levend maken, zoodat soms de aanblik van een op zich-zelf onbeduidend ding de
kiem van een groot en schoon werk is geworden, zoodat b.v. Jakob Böhme door den
plotselingen aanblik van een tinnen vaatwerk in den toestand der verlichting verplaatst
en tot den diepsten grond der natuur gevoerd werd.
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Cézanne heeft de verwonderlijke gave, het stilleven, - die kleinste spiegel voor
het oneindige van den geest - te kunnen geven zóo, dat wij aan de diepst gevoelde
dingen worden herinnerd; het is het geniaal eenvoudige eener gebenedijde, die zich
niet anders dan machtig scheppend vermag te uiten.
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Stillevens en landschappen, enkele portretten en figuurlijke composities uitgezonderd,
zijn hem de onderwerpen en worden vaak op bijna nauwkeurig dezelfde wijze
herhaald; z'n stillevens vertoonen soms zoo een verrassende gelijkenis met elkaar,
dat men ze zou verwisselen. Hoe dikwijls heeft hij niet het gevouwen servet met het
bord, de kan en de vruchten geschilderd! Dezelfde dingen keeren altijd weer in
dezelfde kleuren, dezelfde harmonie aan oranje en blauw in vloeienden,
ternauwernood het doek bedekkenden toets. Hij is veel stiller dan Van Gogh later
was, z'n kleurgeving is meer bezonnen, hij schildert dun vergeleken met het zware
empateeren van Van Gogh. Even ver is hij verwijderd van de divisionistische méthode
der néo-impressionisten, - toch hebben z'n schilderijen zoo'n lichtkracht, dat zij alles
in hun omgeving bij manier van spreken ‘doodslaan’ -, hij is eer hollandsch, hij heeft
de prachtigste en grootste opvatting van het hollandsche stilleven -, men zou hem
menigmaal voor een indirecten navolger van Vermeer kunnen houden. Alleen is hij
eenvoudiger, sterker en zuiverder dan de meer gevarieerde en gecompliceerde
Hollander. Overigens bekommert hij zich in 't geheel niet om een aangename
voordracht, - in z'n naakten is alle anatomie verwaarloosd; tegenover vragen van
schikking is hij volkomen onverschillig -, het arrangement is
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geheel willekeurig bij zooveel koele effectberekening; er is niet het geringste spoor
eener bedrijvige bedoeling daarbij te bespeuren.
Cézanne vertoont een gelijkenis met de primitieven en inderdaad bezit hij het
ijskoude grootheidsgevoel en de heroïsche vitaliteit der gothieken, waartoe hij zich
niet zonder fierheid rekent te behooren, zonder daar in 't minst ook maar z'n best
voor te doen en hij bereikt dit stilistisch zonder behulp der contour, alleen door een
fabuleusen kleurentoover, die merkwaardig genoeg heel natuurgetrouw is en de
nauwkeurigste voorwerpelijkheid uitdrukt. ‘Je reste’, schreef Cézanne tegen het einde
zijns levens, ‘je reste le primitif de la voie que j'ai découverte’. Met meer juistheid
nog had hij zich archaïcus kunnen noemen. Zijn werk is onpersoonlijk en absoluut,
(nooit signeerde hij) zeer verschillend van de minutieuze en geacheveerde primitieven.
Zooals het primitivisme het individualisme in de kunstgeschiedenis annonceert, zoo
is het archaïsme de aanvang van groote, collectieve rhythmen.
Hij uit zich echter geheel anders als een primitief, hem ontbreekt daartoe de
gemeene grondslag van verstandhouding, de algemeen-verstaanbaarheid. ‘De kunst’,
heeft hij eens gezegd, ‘wendt zich slechts tot een uiterst beperkt aantal van
individuën’, en niemand die deze tragische waarheid beter heeft geïllustreerd. Een
primitief kenmerkt zich door eenvoud en klaarheid. Niemand is moeilijker te
doordringen dan juist Cézanne. Een primitief kenmerkt zich door een strakke contour
en een zuivere teekening. Niemand heeft minder geteekend, geen der modernen is
moeilijker te verstaan. Cézanne drijft de stofuitdrukking op de spits, terwijl de
primitieven in dit opzicht synthetisch, niet analytisch te werk gaan; zij bestreven niet
allereerst de verscheidenheid, doch de eenheid der stof te transsubstantieeren, naar
het woord van den ouden mysticus dat eenmaal alles weer een zal worden. Reeds
deze schijnbare tegenspraken, de gecompliceerdheid zijner werken niettegenstaande
de zeer beperkte middelen waarmee zij zijn uitgevoerd, zijn voldoende om een begrip
te geven van het raadselachtige dezer geheimzinnige verschijning. Men zou wellicht
kunnen zeggen, dat Cézanne evenals Rembrandt een realistisch mysticus is, hij heeft
de ziel der middeneeuwen en uit die in en met de vormen der renaissance. Hij
herkende die ziel in een tijd, waarin zij reeds lang het schoone lichaam der kathedraal
had verlaten. Zijn gezichten vertoonen dan ook niet de doodstille verrukkingen der
primitieven, doch de eer zinnelijk-bewogen aardsche pracht der renaissancisten.
Het komt Cézanne er veel meer op aan de mogelijkheden eener nieuwe kunst te
toonen dan voldongen kunstwerken. De atmosfeer, die voor de ouden slechts middel
tot het doel was, schijnt bij hem zelf doel te zijn geworden. Emile Bernard, die zich
een tijdlang als een soort leerling tot Cézanne verhield, heeft eens gepoogd hem te
karakteriseeren, en noemde hem een mysticus. Cézanne is mysticus als Rousseau;
hij is de zoeker van de immanentie van het oneindige in het eindige en wordt daarbij
door wetenschappelijke tendenzen gedreven. Hem is het kunstwerk geen vaststaand
begrip - niemand voor hem heeft het zoo vrij van alle tradities gezien en hij zou het
woord van den ouden Constable gezegd kunnen hebben: ‘When I sit down to make
a sketch from nature, the first thing I try to do is to forget that I have ever seen a
picture’, - maar het elementaire resultaat eener geheel persoonlijke visie. De
verbeelding dezer visie is niet alleen uitsluitend met het materiaal der schilderkunst
mogelijk, maar abstraheert van dit materiaal nog alles, wat niet tot het op het uiterst
gedifferentieerde begrip van het schilderkunstige behoort. De theorie van Manet,
alles aan het vlak te offeren, wordt door hem nog concieser gereduceerd. Cézanne
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herleidt alle voorstellingen der werkelijkheid tot kleur- en toonverschillen. Ook placht
hij te zeggen dat alle natuurvormen teruggebracht
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konden worden tot die van kegel, cylinder en bol. Bernard citeert Cézanne's uitspraak:
‘Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de modelé, il n'y a que des contrastes. Ces contrastes,
ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnent; c'est la sensation colorée. Du rapport
exact des tons résulte le modelé. Quand ils sont harmonieusement juxtaposés et qu'ils
y sont tous, le tableau se modèle tout seul. - On ne devrait pas dire modeler, ou devrait
dire moduler. - Le dessin et la couleur ne sont point distincts; au fur et à mesure que
l'on peint on dessine; plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se précise. Quand
la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Les contrastes et les rapports
des tons, voilà le secret du dessin et du modelé’. Hieruit volgt het zeer praeciese
bedoelen van den mysticus, zoo geheeten, wijl hij uit een tot dan toe alleen voor hem
bestaande wereld, geschapen door zijn vermogens van wil en intellect, verbeeldingen
doet ontbloeien die de zeldzame en onsterfelijke herhaling en vervulling zijner
geheimste wenschen belichamen. Zijn figuren lijken niet op de ons bekende menschen,
z'n boomen lijken soms niet op de ons bekende boomen, wijl hij, van den heiligen
rythmus zijner visioenen bevangen grootere vormcomplexen voor zich ziet, als de
voorstellingen der werkelijkheid, exact-wetenschappelijk gezien, aanbieden: hij
overdrijft den vorm en hij vervalt

VERZOEKING VAN DEN HEILIGEN ANTONIUS (OMSTREEKS

1880).
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DE WEG.

alleen hierom niet in het vormelooze, wijl hij, trots deze onnauwkeurigheid, zeer
natuurgetrouw is! Deze schijnbaar logische tegenspraak kan alleen mystisch worden
opgeheven; zij vervluchtigt zich zoodra wij bedenken, dat de vorm, waarin en
waarmee een willekeurig ding op het schilderij wordt voorgesteld en omschreven,
tendeele op overeenkomst berust, een compromis is. Men kan niet gelijktijdig de
uiterste concentratie der overgeleverde vorm en de uiterste intensiteit der
stofuitdrukking geven of zooals Van Gogh zich uitdrukt tegelijkertijd aan de pool
en aan den evenaar zijn. Beide methoden zijn nimmer gelijktijdig toe te passen. De
lijn is, naar Cézannes eigen uitspraak, uitgesloten, zij moet vanzelf ontstaan. Maar
ook wanneer de schilder zich tot de stofuitdrukking bepaalt, wil hij echter vorm
geven, gebonden rythmen en behoeft daartoe een scala van variaties. Hij heeft
daarvoor slechts tonen en kleuren. Ook een Cézanne teekent, zonder te willen,
omtrekken, reeds het neerzetten van het penseel is voldoende. Bovendien componeert
ook hij altijd nog tot op zekere hoogte, het moge nog zoo primitief zijn, als de ouden.
Alleen gehoorzaamt deze vormgeving in 't minst niet de bedrijvige bedoeling, die
met en in contouren iets wezenlijks wil omschrijven. Zij is een noodhulp of compromis
en geeft zich ook als zoodanig te kennen. Maar hiervoor komt er een nieuw schema
in de plaats: de toets geeft vorm. Door de opeenvolging en juiste plaatsing dezer
toetsen ontstaat een bizondere, rythmische vereenvoudiging van de voorstellingen
der werkelijkheid.
Ook den bedreven kenner van Cézanne is het onderwerpelijke zijner schilderijen
niet duidelijker dan den leek. Alleen zoekt hij niet
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naar eigenschappen, die Cézanne niet de intentie heeft gehad te bestreven en bepaalt
zich tot z'n verwerkelijkte bedoeling. Kunst is altijd slechts de quantitatieve
accentueering van sommige qualiteiten ten koste van andere. Onze onvermijdelijke
onervarenheid doet ons echter altijd eerst de andere zien, waarin schijnbaar is te kort
geschoten. Cézanne zelf heeft er in 't minst niet toe bijgedragen het begrip zijner
kunstleer te vergemakkelijken.
Hij onderstelt alle oude stijlleeren als bekend: hij spreekt alleen tot z'n gelijken en
slechts het allernoodzakelijkste. Hij kon niet anders handelen, wilde hij niet aan
intensiteit voor de weinige gelukkigen, die hem kunnen verstaan, inboeten. Cézanne's
kunstvolle en onovertreffelijke beteekenis bestaat in het creëren eener op het uiterst
gereduceerde vorm voor schilderkunstige waarden der natuur of liever zijner natuur.
Hij noemde Manet eens een schildersnatuur, een kunstenaarsintelligentie, doch een
middelmatig ‘sensitif de colorations’. Manet is minder kleurgevoelig, minder
gevarieerd dan Cézanne, zijn oog ziet niet zooveel overgangen, hij bezit niet die
zekerheid de fijnste nuanceeringen te hanteeren, die zuiverheid in het diviseeren der
toonwaarden. Men moet echter niet deze werkelijke waarde van Cézanne's gaven
verwisselen met den smaak eens coloristen of decorateurs. Bernard citeert ergens
Cézannes uitspraak: ‘Le gout est le meilleur juge!’ De smaak regelt, maar schept
niet, zij heeft uit zich-zelf geen vitaliteit. Het is niet de smaak eens handigen
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tailleurs, elk seizoen nieuwe kleurencombinaties verzinnend, die Cézanne tot die
verfijning zijner techniek dreef en het is niet de smaak, die wij bovenal in z'n werken
bewonderen. Het is de zuivere menschenliefde in de werken van Paul Cézanne, - in
z'n hooghartigheid nederig -, waarbij nooit, ook niet voor een oogenblik, 't object
dat bemind werd en weer beminnen moest: de menschenwereld of maatschappij uit
't oog verloren werd; en waarin dan ook die eenheid van kunst en leven, die subtiele,
liefdevolle vereeniging van den bizonderen mensch met de algemeene
menschenmaatschappij, van den éengeest met den Algeest, die afdaling en neerbuiging
van den kunstenaar tot de menschheid en die opheffing van de menschheid tot de
lichtende hoogte van den kunstenaar heeft plaats gehad, die je altijd in 't waarachtig
groote werk aantreft. Het is de geheime, geestelijke onderstroom, de karaktervolle
menschelijkheid dezer tooverijen met licht en donker, van dit nobele spel van schijnen
en weerschijnen, die wij bewonderen in Cézanne boven z'n aangeboren
kleurfijngevoeligheid. Wel is het décoratieve aspect dat iedere eenigszins
kunstgevoelige leek in Cézanne's werken vermag op te merken, gemakkelijker te
verstaan. Het staat er mee als bij ons met het werk van Jacob Maris b.v.; elkeen
bewondert z'n fraaie kleur, maar veel minder zijn er, die den hechten bouw, de
weloverwogen, balanceerende compositie zijner werken weten te waardeeren, de
koele rust in de grandeur, waartoe zijn geest niet dan na veel leed en strijd kan zijn
gekomen. De meesten vatten een kunstwerk van de stoffelijke en niet van de
geestelijke zijde op, het wat eens kunstwerks interesseert de menschen meer dan het
hoe, wanend dat de schoonheid een eigenschap der dingen is.
Vroegere werken als de kaartspelers, ‘Mardi gras’ met de beide harlekijns, latere
als het portret van Gustave Geffroy, het gezicht op Gardanne, vertoonen tot welk
eene

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

9

LANDSCHAP.

monumentaliteit de visioenen van dezen mysticus konden aanzwellen. Men heeft
onder zijn invloed zulke aspecten naderhand overdreven, niet zonder hen juist de als
van zelfsprekend voorname en onopvallende eigenschappen van volmaaktheid te
ontnemen. Men styleerde Cézanne en vulgariseerde hem. Hemzelf bleef elke banale
nadruk altijd vreemd. Hoewel het décoratieve van het impressionisme sterker dan
alle anderen accentueerende, liet hij nooit af, de natuur in kleuren en tonen te
verheerlijken; bleef hij altijd der natuur getrouw. De bijna als willekeur aandoende
synthese bleef immer discreet op den achtergrond, wijl de stilleven-schilder, die hij
was, altijd opnieuw de materie savoureerde, waardoor hij juist z'n hoogtepunt in de
kunst bereikte. De levende, bewegelijke stijl of verstrakking is gebonden, zonder te
verstijven of verstarren. Deze stijl is geen kind van het toeval en was Cézanne in
geenen deele onbewust. Hij wilde meer geven dan impressies. In z'n jeugd heeft hij
wandschilderingen gemaakt en wel in den geest des kunstenaars, die principieel het
verst van hem verwijderd is, van Ingres. Later keerde hij in volle zelfstandigheid tot
dien jeugddroom terug en besteedde meerdere jaren aan een groote wandschilderij
‘Les baigneuses’, die in den ‘Salon d'Automne’ van 1907 het centrum der groote
Cézanne-tentoonstelling uitmaakte. En ook deze schilderij vertoonde nog eene vage
gelijkenis met Ingres.
Zeldzaam en ongemeen als alles aan hem, zijn de parallellen, die een
geschiedkundige analyse zijner kunst kan aanwijzen. Hij herinnert ons aan de minst
gekende voorgaande meesters, aan de kameleontische persoonlijkheid van Tintoretto
ten eerste. Een zeer verre verwantschap, waarvan Cézanne zich nauwelijks ooit
rekenschap gaf en die aan het toeval zijn ontstaan mag hebben te danken. Voor zoover
men van het onafzienbare verschil der tijden kan abstraheeren, moet de Italiaan een
soortgelijke persoonlijkheid geweest zijn als Cézanne. Zijn verhouding tot de overige
Venetianen gelijkt die van Cézanne tot de impressionisten: diens verhouding tot
Manet schijnt de bizondere, - uit dezelfde en geheel tegenovergestelde factoren
samengestelde -, verhouding van Tintoretto tot z'n leermeester Titiaan te herhalen.
Niet zonder zeer diep
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gaande en strenge contrôle nam Tintoretto diens kunstleer over en wat hij met hem
en andere Venetianen gemeen heeft, komt, vergeleken met z'n eigenaard, nauwelijks
in aanmerking. Men mag bij hem de koele grandeur van een Giorgione missen, maar
wanneer het geldt den meest modernen der Venetianen te noemen, kan de keuze niet
twijfelachtig zijn; zooals klaarblijkelijk uit de schets voor ‘Het Paradijs’ in den Louvre
en andere schilderijen, waarin het matelooze temperament des schilders alle
bedenkingen over het onderwerpelijke onderdrukt ten gunste van een grooter, van
alle conventie onafhankelijk, vol en ruim rythme. Waren zulke trésoren toen, in een
tijd van straffe tradities gemakkelijker te waardeeren dan thans de pracht van een
Cézanne?Duidelijker vertoont zich een gelijkenis met Tintoretto's leerling El Greco, het
geheim van Toledo. Hij was de voorganger van Cézanne en voerde evenals deze den
eeretitel van een ‘gek’, was eveneens gesloten en eenzelvig van aard en kende evenmin
de roem die zekerheid geeft; hij geleek in alle opzichten zoo verrassend op onzen
tijdgenoot, dat men in de verzoeking komt den zelfstandigsten van onzen tijd tot den
onmiddellijken navolger van El Greco te rekenen. Zij hebben beiden hetzelfde
objectieve aspect van vervreemding op de wereld geworpen. De verhouding van
Cézanne tot Tintoretto is een koel intellectueele. Die tusschen Greco en Cézanne is
warmer en inniger van aard dan tusschen dezen en z'n tijdgenooten en draagt meer
het karakter eener bloedverwantschap. Zij zijn even krachtig van uitdrukking, bij
even geringe voorwerpelijkheid der gegevens. Hoewel er aan El Greco's
meesterwerken meer is af te zien aan een onafzienbare rijkdom van détails, doen zij
in hoofdzaak aan als schilderijen van Cézanne, wiens onderwerpen geen behoefte
hadden aan dien rijkdom. Cézanne heeft wellicht niets anders gedaan, dan die détails
door een meer verfijnde nuanceering der kleur te vervangen en de componeerende
contrasten nog harmonischer te kiezen. Zij abstraheeren beiden hetzelfde principe:
het schilderij uit contrasten en toonwaarden zonder behulp der contour te doen
ontstaan. Tintoretto had de mogelijkheid dier méthode reeds voorvoeld en begon
voor een hem inne zijnden rythmus naar vormen en kleuren te zoeken, in plaats van
uit te gaan van de voorstellingen der werkelijkheid of het onderwerp; hij maakte
zichzelven tot het centrum van den cosmos die hijzelf was, en bekommerde zich in
't geheel niet om de verwaandheid zijner opdrachtgevers. Maar hij kwam onbewust
hiertoe, uit overvloeienden rijkdom. De volledige toepassing dezer théorie zou eerst
een archi-individualist als El Greco gelukken, die de vereenzelviging zoekend, tot
die verregaande, geëxalteerde verinnerlijking der kunst gedreven werd, waarvan ook
in onzen tijd, waarin kunst en leven zoo droef gescheiden zijn, alleen het waarachtig
groote kan uitgaan. Z'n betrekkingen tot het hof van den Spaanschen koning Philippus
II verongelukten al spoedig door z'n zoo-geheeten krankzinnigheid; de vijanden des
konings zouden hem echter ondersteund hebben, ook wanneer hij hun de grootste
croûtes had geleverd, en zoo verhinderde niets hem z'n ideaal met al de kracht en
grootheid der eenzijdigheid te verwerkelijken. Het is het avontuur van den mysticus,
die, in een tijd waarin kunst en leven niet als nog in de onze vijandig tegenover
elkander stonden, alleen door toevallige verhoudingen van materieelen aard met de
buitenwereld in verbinding stond.
Al den bij de Venetianen gezienen flonkenden toover mystisch te verheerlijken,
was El Greco's bedoelen. Venetië's heerlijkheid lag voor hem nu in het land der
droomen. Hij vond voor bovenaardsche gebeurtenissen de eenig mogelijke moderne
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gemaakt dan in het schilderij der collectie Pablo Bosch en nooit zag men zoo'n
waarlijk majestueuse vaart
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als in de ‘Hemelvaart van Maria’ in de kerk van San Vicente te Toledo; wijl de
schilder niet van de voorstellingen der werkelijkheid uitging, maar zich in z'n
kunstenaarstrots en welbehagen terugtrok en uit verhoudingen van vlakken en kleuren
wezens schiep, die voller van het werkelijke en lieve leven zijn. Z'n volger Velasquez,
die het schilderij op zijn manier copieerde, reikte niet aan deze kostbaarste eigenschap,
zijn werk is vreemd aan alle mystiek. Sindsdien werd El Greco vergeten en keerden
de kunstenaars in een materialistischer tijd tot de natuur terug. Maar driehonderd
jaar later, in een tijdperk van het meest verregaande materialisme, komt een der
koelste naturalisten op hetzelfde spoor en schildert badende vrouwen, stillevens,
landschappen bij zonneschijn en regen, zooals El Greco de bovenaardsche
beeldtenissen zijner geëxtasieerde heiligen. Wat in Cézanne den Spanjaard overtreft
is niet alleen de kleur; waarin hij beneden hem blijft, niet alleen de onbeholpenheid
eens autodidacten. Langs verschillende wegen bereiken zij hetzelfde doel. El Greco
verwint het onderwerp of gegeven, maar behoudt eene schematische groepeering,
die daardoor, dat zij de conventioneele compositie en daarmee in overeenstemming
alle volumen, slanker en rijziger maakt, tot stijl wordt. Zoo gaat hij te werk met het
geheel der compositie en eveneens met de figuren afzonderlijk. Alle portretten
vertoonen hetzelfde schema. Deze rijke traditioneele schemas treffen wij niet aan in
het werk van Cézanne, die in een aan conventies armen tijd leefde en daarom schijnt
hij ons moderner. Maar nooit zal men alleen in dat naakte schema de werkelijke,
lieve waarde van El Greco's werk zien. Dit schema is slechts het geraamte, waarvan
de kleur het bloeiend vleesch te noemen zij. Het licht - de hoofdpersoon op een
schilderij - dat ons elke materie zichtbaar maakt, is het medium voor alle
gevoelswaarden. Het licht is het bewogene en het bewegende. Zonder licht geen
beweging. Hoewel het abstracte schema mag hebben bijgedragen, het licht te bewegen
of te disponeeren, is het daarvan vrij en onafhankelijk. Onderzoeken wij echter die
beweging of golving nauwkeuriger, dan zien wij een zelfden rythmus, als we bij
Cézanne vonden.
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De schilderijen van El Greco vertoonen een onmetelijke, barocke rijkdom. In en met
den kostbaarsten praal der pompeuse Venetianen gaf hij de bovenzinnelijkheid zijner
mysteriën. Hiermee vergeleken komt de techniek van Cézanne ons veel losser, als
iets duns en ijls voor. Dit verschil is echter gradueel, niet essentieel te achten, door
den tijd waarin zij leefden bedongen en het eigenlijke niet rakend. Ook Cézanne
drong in een tijd waarin de menschen minder zachte zinnen hadden, diep in het land
der droomen door. De praal die El Greco tot z'n dispositie had, stootte den donkeren
gloed zijner ascese in 't oneindige; en Cézanne is in z'n armelijkheid onmetelijk rijk.
In 't oneindige, eigenlijke ontmoeten beiden elkander.
Die kunstenaar is groot, wiens intellect het stroomende gevoel binnen z'n oevers
weet te dwingen en volkomen in objectieve aanschouwing van de figuur der wereld
opgaat, wiens intellect zich van den wil volkomenlijk vervreemdt. Hij is des te vrijer,
hoe grooter de dwang is, dien hij zich vrijwillig oplegt; des te rijker, hoe armelijker
de voorstellingen der werkelijkheid, waarvan hij zich bedient om zich-zelven in
kleuren en tonen uit te zingen. In dezen zin zijn beide mystici, wijl zij, au-fond
onafhankelijk van de vergankelijke toevalligheden der buitenwereld, zich een eigen
wereld scheppen; en zij zijn modern wijl in hunne verbeeldingen dezer wereld de
natuurlijkheid niet te loor gaat.
Cézanne kan met het zelfde, zoo niet grooter recht voor een volger van den edelen
Greco doorgaan, als Manet voor een volger van Velasquez. Toch staat niet met
zekerheid vast of Cézanne den voorgaanden meester gekend heeft. Z'n logische
ontwikkelingsgang alleen zou die gelijkenis teweeg gebracht kunnen hebben, en dat
zou evenzeer voor hem als voor El Greco getuigen.
Volgens den kunsthandelaar Vollard heeft Cézanne den Spaanschen meester
gewaardeerd, maar is hij nooit in Spanje geweest. Te Parijs zou hij den knielenden
Domingo gezien kunnen hebben, die Millet bezat en die door Degas op de vente
Millet verworven werd. Manet, die met den kunstcriticus Duret in 1865 te Toledo
was, mag Cézanne van El Greco verteld hebben.
Wat Cézanne van oude meesters toegankelijk was, heeft hij met de energische
penetratie, die z'n heele generatie kenmerkt, bestudeerd. De eerste werken van
Cézanne kunnen tot 1858 teruggevoerd worden. Waarschijnlijk heeft hij zich voor
de gebroeders Le Nain geïnteresseerd, in ieder geval kan de grisaille van een ezel
uit het jaar '58 aan dezen invloed worden toegeschreven. Uit denzelfden tijd bestaan
nog genrestukjes zonder belang, die hij naar hollandsche petit-maîtres in de musea
van Marseille kan hebben gecopieerd. Karakteristieker is de ‘Femme au perroquet’,
uit het jaar '59, Een vrouw aan een geopend en omloofd venster houdt eene papagaai
op de hand. De vlotte schildertrant herinnert uit de verte aan een eenigszins
verwaaiden leerling van Frans Hals. Een menigte kleine landschappen, dikwijls op
hout geschilderd, dateeren uit dezen of iets lateren tijd; het zijn zoo te noemen
gramaticale oefeningen, paletproeven, waarin men echter bereids den lateren Cézanne
gewaar wordt; de schildertrant vertoont reeds dat stroomende, ook nu deze nog niets
concreets verbeeldt. De groote Cézanne ontstond, toen hij in de zestiger jaren, nog
onder den geheel uiterlijken, oppervlakkigen doch onontbeerlijken invloed van
Courbet, de prachtige zwarte portretten en stillevens schilderde.
Deze eerste jaren werkte hij zonder leermeester, onderwijl hij te Aix vier semesters
in de rechten studeerde en vervolgens korten tijd in het bankkantoor zijns vaders
werkzaam was. Deze veroorloofde hem eindelijk in 1862, de burgerlijke loopbaan,
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voor hem zonder vooruitzichten, op te geven. Cézanne kwam naar Parijs en bezocht
de ‘Académie Suisse’, waar Pissarro en Guillaumin z'n vrienden werden. Deze
kennismaking zou den landschapschilder in Cézanne later voor-
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deel aanbrengen. Voor het oogenblik bleef zij voor hem zonder gevolg, daar zijne
bedoelingen in 't geheel niet met die van Pissarro overeenstemden. Guillaumin had
zich toenmaals nog niet geïndividualiseerd.
Z'n eigenlijke ontwikkeling begon, toen hij Delacroix nader kwam. Dat was
omstreeks de helft der zestiger jaren. Z'n een jaar jongere jeugdvriend Zola, met wien
hij te Aix samen op de schoolbanken had gezeten*), bezat nog schilderijen uit de
eerste helft der zestiger jaren, toen Cézanne nog onder den onmiddellijken invloed
van Delacroix stond, en waaronder de romantische episode ‘L'enlèvement’, 1865
gedateerd. Den beginnenden Cézanne ontbrak nog alles, compositie zoowel als een
palet. Toch verschenen toen reeds de vage omtrekken van den syntheticus eener
nieuwe vorm.

BLOEMEN.

In het ‘Déjeuner sur l'herbe’, een ware caricatuur op Manets twee jaar te voren
ontstaan schilderij met denzelfden titel, deed hij enkel uit licht en schaduw
onvergelijkelijk-suggestieve contrasten ontstaan. Het palet is nog onzuiver. Evenals
Manet heeft Cézanne in de zestiger jaren het zwart aangewend. De vroege schilderijen
‘doen’ als zwart- en witkunst. Maar evenals Manet is ook Cézanne het ‘vuile sop’
van Courbet te boven gekomen, doch alleen, om Delacroix opnieuw te naderen. Z'n
biographen, ook Duret in z'n ‘Histoire des Peintres Impressionistes’, doen den invloed
van Delacroix op Cézanne als een vluchtige toevalligheid voorkomen en meenen,
dat hij veel meer aan Courbet te danken heeft. De invloed van Courbet is oppervlakkig
en geheel uiterlijk, daarentegen is behalve Renoir geen der modernen Delacroix
trouwer gebleven. Het is voldoende zijne copiën naar den meester der ‘Medea’ te
zien, hij haalt uit hem, wat eens deze, toen hij Rubens copieerde uit den grooten
Vlaming puurde en wat Rubens vond, toen hij de Italianen copieerde. Allicht heeft
*) Zola maakte van hem den Claude Lantier in ‘l'Oeuvre’, en Cézanne gaf revanche met een
portret des literators, dat deze te naturalistisch vond en dat een einde aan de vriendschap
maakte. Het was ook Zola, die Cézanne bij Manet had ingeleid.
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hij nog intensiever dan Renoir het eigenlijke wezen van den grooten romanticus
doorvoeld, het geheime zijner visie, het ondeelbare, schijnbaar willekeurige
samenvloeien der kleuren, dat Delacroix' schilderijen doet flonken met de sombere
pracht van juweelen. Wat Beaudelaire van Delacroix schreef: ‘Il vous semble qu'une
atmosphère magique a marché vers vous et vous enveloppe’, zou men ook van den
romanticus der impressionisten kunnen zeggen. Dela-
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croix resumeerde het geziene, vond essence van dingen, die hij vroeger had beleefd,
was onafhankelijk van de nabijheid der realiteit en kon het geziene bij het scheppen
van hoogere realiteiten aanwenden. De kunst, die van de op het eerste gezicht
aanvaardde voorstellingen der werkelijkheid uitgaat en in vervoering over hun
schoonheid ze verheerlijkt, zij bereikt nooit het daimonische eener langs actieven
weg ontstane schepping van Delacroix, die uitgaat van een innerlijk
voorstellingencomplex, en wiens cosmisch-geziene werken eer karakteruitingen zijn.
Beide wegen leiden tot de hoogten der kunst en zij kruisen elkander dikwijls; het
wordt soms moeilijk ze te onderscheiden. Secuurder schijnt de eene, die onmiddellijk
van de natuur uitgaat en de passieve te noemen is. Maar wat is ons de natuur, wanneer
wij haar in het kunstwerk niet zien overwonnen of te boven gekomen. Wij moeten
haar kunnen vergeten, om haar niet te moeten ontberen, wat voor den kunstenaar
omgekeerd echter waar is. Weliswaar komt dus het ideëele in uiterlijken vorm tot
verschijning, echter op eene wijze waarop die uiterlijke vorm-zelve ten duidelijkste
aantoont, dat hij slechts het uiterlijk van een innerlijk voor zich-zelf zijnd subject is.
Bovenal zag Cézanne in Delacroix de geestesstrekking tot een onmetelijk doel. Hij
zocht nog de natuurlijkheid toen hij zich reeds lang tot Delacroix bekeerd had.
Misschien heeft alleen diens romantische kleur hem bekoord. Hij appretieerde
Delacroix' kleurgevoeligheid meer dan Manets praecisie. Manet óndervond de kleur,
Delacroix daarentegen vond z'n kleuren uit, zijn palet is een eindig begrip van het
on-oneindige. Ontroerender dan het toch ook schoone werk van Manet, is deze verre
verwijdering van de realiteit en de realiteit in deze verbeeldingen, dit scheppen eener
levensstijl, waarvoor hijzelf de verzinnebeeldende figuur is.
Zijn barock was slechts een aanleiding tot het schilderen, een uiterlijkheid, een
onbewust voorwendsel om zich hoog te heffen in den vaart, die hem boven de aarde
zou verheffen. Met onbegrensdheden te werken, was Cézannes bekentenis tot
Delacroix, alleen om tot de zuiverste abstractie te kunnen reiken. Men bemerkt
nauwelijks nog structuur in den stroomenden en golvenden schildertrant van Cézanne.

LANDSCHAP (MUSÉE DU LUXEMBOURG).

Zoo ver verwijderde Cézanne zich van zijn naaste omgeving. Toch duurde het
jaren, eer hij zoover was. In z'n jeugd schilderde hij een heele reeks
zwaar-geëmpateerde werken, die bijna uitsluitend met het paletmes zijn gedaan.
Deze periode heeft niet lang geduurd, maar is Cézanne bizonder nuttig geweest. Zij
liet hem aan de vlakschildering vasthouden, ook toen z'n techniek atmospherischer
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werd. Cézanne liet de vorderingen zijner kameraden niet ongebruikt. Ook hij begreep
de waarde van het schilderen ‘en plein air’. In 1873 verhuisde hij naar
Auvers-sur-Oise, waar hij z'n vriend Pissarro terugvond, nam zonder meer diens
theorieën over en schilderde van nu af aan z'n landschappen
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uitsluitend nog in de open lucht. Met hem en Vignon schilderde hij in de streek
waaraan ook Daubigny z'n voorkeur had gegeven, die schoone landschappen, de
krachtigste en breedste der zestiger jaren. Zij gelijken de gelijktijdige van Pissarro,
rijk en diep van toon en kleur. Die van Cézanne vertoonen meer mannelijkheid en
zijn strenger gecomponeerd, maatvoller. Hij volgde Pissarro in de ontwikkeling tot
het lichte gamma, dat Monet initieerde. Een zijner vroegste schilderijen uit dezen
tijd, ‘La maison du pendu’, waarmee hij o.a. in 1874 aan de
impressionistententoonstelling bij Nadar deelnam, vertoont

LANDSCHAP (MUSÉE DU LUXEMBOURG).

duidelijk dezen invloed van Pissarro. Cézanne moest nog met het nieuwe palet leeren
omgaan, en deed het, zonder zich in 't minst om z'n eigenaard te bekommeren. Na
een jaar had de verhouding tot Pissarro zich volkomen verkeerd, hij was de meester
en Pissarro heeft hem nimmermeer geëvenaard. Cézanne heeft zich blijkbaar nooit
zoo ijverig als de andere impressionisten om een vernieuwing der techniek
bekommerd. Zonder den invloed van Pissarro zou hij vermoedelijk als-maar het
donkere gamma rustig verder hebben aangewend en ware hierdoor nauwelijks minder
beteekenisvol geworden. Hij bezielde elke techniek met z'n eigenaard en maakte
haar daardoor belangrijk: hij behield z'n eigenheid, die bij Monet en Pissarro
eenigszins teloor ging in technische proefnemingen; zij maakten wat altijd middel
moet blijven tot doel. Cézanne moet soms treffende woorden over Monet gezegd
hebben, die z'n diepe overtuiging van de voordeelen der nieuwe techniek bewezen.
In ieder geval is niet hij de initiateur dier méthode, maar een rustig volger, die haar
op zijn manier met nog veel grooter meesterschap dan de anderen aanwendde en
verdiepte. Het palet is vergeleken met de vroegere landschappen veel zuiverder, de
kleur is heel dun aangebracht, puur en klaar, vluchtig als een aquarel, maar bij alle
fragiliteit zoo zeker en eenvoudig. De vibratie van het linnen schemert overal
doorheen, soms laat hij enkele gedeelten geheel onbedekt.
Nu volgen de schilderijen van omstreeks '85, die, wat voorheen slechts schetsmatig
en vaag was aangeduid, in meesterlijke volkomenheid behelzen. De verkondiging is
in vervulling gegaan. Hij vertoont ook hier nog een vage gelijkenis met Pissarro, die
bij zoo verschillende persoonlijkheden altijd slechts heel betrekkelijk en gering kan
zijn. Cézanne verrijkte zich aldoor meer, hij gaf nooit z'n vroegere vondsten prijs;
hij heeft ook hier zelfs nog iets het wezenlijke van Delacroix, de verwonderlijke
levendigheid der toets, het bouwen met de kleur. Het romantische pathos, dat men
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nog in de groote, zwarte stillevens aantrof, heeft zich verstild. Pissarro werd te dier
tijde uniform van toets, hij naderde z'n néo-impressionistische periode. Cézanne's
penseelvoering echter blijft zeer gevarieerd en toch in den besten zin systematisch.
De intuïtie, die hem altijd geleid heeft, schonk hem ook hier
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dien onmetelijken rijkdom. Ook de landschappen vertoonen Cézanne's
eigendommelijkheid, z'n algeheele overgave aan de persoonlijke visie. Hij is hierin
minder abstract dan in z'n andere schilderijen, zij schijnen een grootere gelijkenis
met de realiteit te vertoonen, als de (schijnbaar) minder natuurgetrouwe scènes en
stillevens. De meerdere variatie in de onderwerpen doet hem ons meer genuanceerd
voorkomen, wij ontberen de eigenschappen die verwaarloosd zijn, niet. In deze
schilderijen, die aanvankelijk, vergeleken met de meer dramatisch-bewogen
jeugdwerken ietwat leeg kunnen schijnen, in dit samenvloeien der kleuren tot een
geheel natuurlijk schilderij, in de klaarheid en diepte der kleur, die zich tot rood,
oranje, blauw en groen beperkt en iedere nuance met de grootste finesse uitdrukt, in
het harmonische eener gelouterde smaak, viert Cézannes kunst onsterfelijke triomfen.
In 1879 was hij definitief in z'n geboorteplaats teruggekeerd. Hij zocht hier de
vereenzelviging en vermeed den omgang met menschen, waarvan hij meest hield als
hij niet bij ze was. Deze schuwe en slordig gekleede rentenier, die zich met schilderen
bezighield, ging al spoedig voor niet wijs door. Z'n uiterlijk moet overigens zonderling
genoeg geweest zijn; z'n gevlekte kleeding, z'n roode neus, tranende oogen en
onverzorgde baard, z'n gejaagde manieren maakten dat de kwajongens op z'n weg
hem soms molesteerden. De armen hielden echter van hem, wijl hij hen nooit met
ledige handen liet heengaan. Maar niemand nam hem au sérieux. Enkelen maakten
misbruik van zijn goedheid. Hij was, toen hij in Aix terugkeerde, sinds een twaalftal
jaren gehuwd en had een zoon. Een enkele maal keerde hij te Parijs terug, waar hij
drie vierde van zijn tijd in den Louvre voor de oude meesters doorbracht. Hij maakte
twee of drie korte reizen in Vlaanderen en in Holland. In Italië wilde hij den voet
niet zetten.
Persoonlijk scheen Cézanne de nuchterheid zelve. Zooals Charles Morice beschrijft,
behoorde hij in menig opzicht tot dezelfde bourgeoisie, die zich door z'n schilderijen
het diepst geïndigneerd voelde. Hij ging regelmatig ter kerk, hij was streng katholiek,
geen onbewuste, - een andere meening dan die der meesten -, maar hij zag eenvoudig
niet de mogelijkheid eener andere maatschappij-constructie, dan de toen bestaande
Christelijke, eener andere moraal dan die onderworpen aan de kerk van Christus. Hij
was reactionnair in alle sociale aangelegenheden en deelde elk vooroordeel zijner
burgerlijke kaste, tot zelfs de eerzucht den bijval der pompiers te verwerven en in
den officieelen ‘Salon’ te prijken. Hij moet tot op hoogen leeftijd der jury elk jaar
z'n schilderijen toegezonden en ze steeds met dezelfde droefheid geweigerd
terugontvangen hebben. Een enkele keer, in 't jaar '82, gelukte het hem door
bemiddeling van een jeugdvriend, een portret geaccepteerd te krijgen. Z'n verlangen
was te treffender, waar hij nimmer door broodzorgen gekweld werd. Z'n vader
onderhield hem gedurende z'n leven zonder morren en liet hem na z'n dood een aardig
vermogen na. Dit is het weinige, dat er van hem bekend is, en ook dit weinige
bevestigt de consequentie van den kunstenaar, die aan z'n kunst niets abnormaals
vond.
Hij was den 19 Januari 1839 te Aix-en-Provence geboren en stierf ter zelfder
plaatse den 22. October 1906. Men kent het einde van dezen groote. Hij werd ziek,
een dag waarop hij buiten werkte. Twee dagen nadien overleed hij. En niemand,
uitgezonderd een aantal artisten, wist er van. Hij had altijd roem en eer grootelijks
veracht als ijdelheid en waan, en voelde een afkeer van hen, die zich vernederden
om haar te verwerven of te forceeren. Hij-zelf had deze vereenzelviging gewild, die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

hij tot het einde beschermde tegen aanvallen van buiten door accèssen van
geëxalteerde en schuwe schroom, waarvan niemand de reden noch noodzaak begreep.
Maar hij-zelf wist zich de
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grootste schilder van Europa en wanneer men dat geloof in zich heeft, kan men alleen
zijn en eenzaam en alleen z'n denken brengen op het allerhoogst mogelijke peil.
Anderen mogen dronken zijn, vroolijk en geil, hij gaat z'n geest in strenge wijsheid
drenken. Dit is suprême égoïsme, te denken allereerst en alleen aan eigen zieleheil,
daarvoor te hebben alle aardsche goedren veil en alle vreugden die dit leven ons kan
schenken. Zooals van bijna alle grooten der voorgaande generatie is ook het levenslot
van Paul Cézanne tragisch geweest. Als een beschamende spiegel opgehouden voor
de natie, die heur hoogsten trots stelt in de groote kunstenaars, die zij heeft aan te
wijzen, zou men het eentonige relaas kunnen ophangen van de wijze, waarop diezelfde
natie hen bij hun leven heeft mishandeld en den eindeloozen strijd doen aanschouwen,
die het goede en echte heeft te voeren tegen het verkeerde en slechte; het
martelaarschap van bijna alle heroën der menschheid, hoe zij - een enkele uitzondering
daargelaten - zonder erkenning of bijval hun leven in arren moede hebben gesleten,
terwijl roem en eer den onwaardigen een deel gewerd. Een gelukkig leven kan men
dit niet precies noemen, maar het is het hoogste wat een mensch kan wenschen: een
heroïsche levensloop, en het lot van den held is tragisch.

STILLEVEN.

Den Parijzenaars is hij tot op 't allerlaatst de ongemeene zonderling gebleven.
Jarenlang waren Choquet en de graaf Doria z'n eenige liefhebbers. Van Choquet
schilderde hij meerdere portretten - zij behooren met de hautaine auto-portretten tot
z'n allerschoonste -, die het model van hetzelfde euvel deden verdenken, temeer waar
Choquet niet moede werd, den ongeloovigen z'n liefde voor den meester te verzekeren.
In den winter van 1895 riskeerde Vollard de eerste tentoonstelling. Zij had in de
kringen der jongere generatie groot succès. In den winter van 98/99 stierf Choquet
en in Juli daarop volgend kwamen bij Georges Petit de 31 schilderijen onder den
hamer, die hij sinds 1873 had verzameld. De schattingsprijzen werden dubbel en
dwars overboden.
Sindsdien bestaat Cézanne voor de kapitalisten der rue Lafitte. Hij heeft het langst
van alle impressionisten op erkenning moeten wachten, en naar de ervaring te
oordeelen, ware het niet te verwonderen, wanneer zijn roem die der anderen verre
overleefde. Wat hem tegenwoordig te beurt valt, schijnt alles te beloven. Pellerin
heeft z'n Manets, waaronder zich meesterwerken bevonden, verkocht en daarvoor
eene belangrijke Cézanne-collectie verworven. En menig criticus is eveneens geheel
omgekeerd ten zijnen gunste. Hij is het evangelie der jongeren, zij noemen hem den
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Wijze. Cézanne verdraagt zich slecht met anderen, men moet hem volledig
toebehooren, wanneer men hem niet geheel wil ontkennen. De invloed dien Cézanne
uitoefent is opmerkenswaardig. Gevulgariseerd door de meesten is hij beter begrepen
door
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enkelen, wien het bedoelen van stijl geopenbaard werd. Geen der groote kunstenaars
sinds vijftig jaren werd door zulke scharen navolgers begeleid. Nimmer trof dit lot
in gelijke mate een enkeling. Sinds Gauguin en Emile Bernard in stilte, nog voor den
tijd van Pont-Aven, den meester voortzetten, sinds in hetzelfde Provence de edele
Van Gogh den meester van Aix z'n vereering betuigde, sinds Maurice Denis z'n
‘Hommage à Cézanne’ schilderde, en Bonnard z'n afhankelijkheid van Cézanne te
kennen gaf, is langzaam, en sinds de laatste jaren in steeds sneller tempo, de stroom
van navolgers aangezwollen.
Het objectieve bestanddeel in Cézanne's oeuvre is bestemd klassiek en traditie te
worden. Dit zag hij voor zich, als hij zich het hoofd brak over de voortdurende
afwijzing zijner ‘methode’. Het is de oplossing der vormgeving, de opvoeding van
het oog tot de ontvankelijkheid voor verborgen charmes der atmospheer, voor de
fijnste kleurdifferenties. Hij heeft de zinnen van veel menschen verbeterd.
Cézanne is de groote archaïcus, wiens werk thans te Parijs en over geheel Europa
wordt voortgezet, maar wiens gelijke nog niet is opgestaan; geen der navolgers mocht
het gelukken ooit den meester te overtreffen. Ook Picasso niet. Misschien dat het
epitheton ‘decadent’ ontoelaatbaar is voor een waar artist, maar Picasso is decadent.
Wel bereikt hij een verbazend uiterste, maar 't is het fameuse werk van een ontzenuwd
man. Hij is 'n uiterste, veel meer dan Cézanne was en daarom is op zijn werk veel
minder voort te bouwen dan op Cézanne, die meer de toekomst in zich heeft. 't Gaat
buiten eenige school om en er kan nooit een school uit voortkomen. Er is maar een
rechte weg die door den tijd heengaat naar 't schoon. Maar wij zijn zwak en 't doel
kennen wij niet, maar vermoeden het vaag, waardoor wij allen min of meer van den
rechten weg afwijken; eerst door het latere geslacht kan worden ingezien, hoe ver
door ons van dien weg is afgeweken. Nu is Picasso veel meer uit de koers gegaan
dan Cézanne, en dit is 't, waardoor hij een uiterste te noemen zij. Elke verbizondering
is slecht.
Niet het gesproken woord heeft hier den invloed verbreid. Ook is het niet Cézanne
alleen, die de jeugd van Frankrijk leidend vooraan gaat. Van Gogh, Gauguin, Seurat,
Rousseau vonden en vinden geestdriftigen aanhang. Toch doen de eigenlijke
bedoelingen der jongeren een krachtigen invloed van Cézanne erkennen, hoe zeer
verscheiden zij onderling ook mogen zijn. Deze verhouding tot Cézanne is in drie
groepen van kunstenaars op te merken; de eene wordt gevormd door z'n onmiddellijke
navolgers Vuillard, Bonnard, Roussel, geen genieën, maar talenten; de tweede, ver
van deze verwijderd en minder saamhoorig, bovendien verstrooid, tot welke men
een oudere zou kunnen rekenen, Gauguin, - die later zelf de leider eener school, die
van Pont-Aven, zou worden -, toen hij jong was en die Cézanne den ‘Rembrandt des
pommes’ noemde*). In zekere mate behoort Van Gogh, die Cézanne waardeerde en
met wien hij soms zekere visies gemeen had, hier nog toe en dan de jonge Emile
*) Cézanne is voller en ruimer dan Gauguin en vrijer nog van dubieuse elementen. Een gebrek
aan strengheid, de Fransche distinctie of liever chic die hem in 't bloed zat, ‘le joli oeil’, heeft
hem als zooveel anderen dwars gezeten. Gauguin bezat niet als Cézanne die zelfcritiek, die
intellectueele contrôle, die voor alles verbiedt een op effect berekend ‘lief’ schilderij te
maken. Op dien goeden weg is Cézanne voorgegaan, evenals van Gogh, waarmee vergeleken
Gauguin voor velen uit onzen tijd inferieur is. Ook Vincent is 'n uiterste, maar volmaakt een
afgeronde, complete figuur is hij niet. Hij heeft maar enkele werkelijkmooie, bezonnen
schilderijen gemaakt en was nog lang niet waar hij had kunnen eindigen, had hij niet zelf z'n
leven ontijdig afgesloten.
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Bernard en schilders als Charles Guérin b.v. Op al deze kunstenaars oefende Cézanne
een zeer heilzamen, doch voorbijgaanden invloed uit. Als derde en jongste zou dan
die der zoo-geheeten ‘cubisten’ te noemen zijn, voor wie evenals voor Cézanne de
‘Moderne Kunstkring’ hier te lande belangstelling en bewondering
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zocht op te wekken, en waartoe behooren: Picasso, Bracque, Dérain, Metzinger,
Delaunay, Marie Laurencin, Gleizes, Léger, Le Fauconnier en de Hollanders Kikkert,
Mondriaan, Schelfhout. Gleizes en Metzinger, hem gedenkend in hun boek ‘Du
‘Cubisme’, schrijven:
.... ‘De Cézanne on a voulu faire une sorte de génie manqué: on a dit qu'il savait
d'admirables choses mais qu'il les balbutiait et ne les chantait pas. La verité c'est qu'il
eut des amis funestes. Cézanne est l'un des plus grands parmi ceux qui orientent
l'histoire, et il messied de le comparer à Van Gogh ou à Gauguin. Il évoque
Rembrandt.... Il nous apprend à dominer le dynamisme universel. Il nous révèle les
modifications que s'infligent réciproquement des objets crus inanimés. Par lui nous
savons qu'altérer les colorations d'un corps c'est en corrompre la structure. Il
prophétise que l'étude des volumes primordiaux ouvrira des horizons inouïs. Son
oeuvre, bloc homogène, se meut sous le regard, se contracte, s'étire, fond ou s'allume
et prouve irrécusablement que la peinture n'est pas - ou n'est plus - l'art d'imiter un
objet par des lignes et des couleurs, mais de donner une conscience plastique à notre
instinct.
Qui comprend Cézanne pressent le Cubisme....’
Ziehier een résumé der meest-bekende Cézanne-literatuur: Meier-Graefe:
Impressionisten; Duret: Histoire des Peintres Impressionistes; E. Bernard: L'Occident
Nr 32, juli 1904; Charles Morice: Mercure de France, 15 Februari 1907; Elie Faure:
L'Art Décoratif, 5 October 1911.
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
I. Uitheemsche en anonyme spotprentteekenaars - amateurs - William
Hogarth.
Caricaturisten en illustrators. De lezer vraagt misschien - en niet geheel ten onrechte
- wat deze bijeenvoeging beduidt? Ik had het mij gemakkelijker kunnen maken, en
met een wijdscher klinkend woord kunnen spreken van I l l u s t r a t o r e n alléén, en
dan aan den term een zoo veelomvattende beteekenis kunnen bijzetten dat geheel
het onderwerp er ruimschoots in geborgen kon worden. Zoo doen
monografieën-schrijvers en uitgevers, vooral Duitsche; en er valt iets voor te zeggen.
Een caricaturist: de teekenaar van een spotprent is dikwijls de illustrator van een
gedachte; een illustrator van humoristische lectuur is dikwijls caricaturist; maar ik
wensch hier ook de caricaturen te behandelen die niet de illustratie van een gedachte
zijn (en zij zijn vaak de beste) en illustraties, die geen uiting van humor of satire zijn,
en dus geen caricaturen.

(ANONYMUS) FOX ON BOOTS (FRAGMENT).

De bijeenvoeging is van praktischen en historischen aard. De Engelsche teekenaars,
waarover hier zal worden gesproken, hebben zich bijna allen bezig gehouden èn met
de politieke of zedeprent, èn met de illustratie van boeken. Eén van Hogarth's vroegste
werken is een illustratie voor Pope's T h e R a p e o f t h e L o c k .*) Zoowel
Rowlandson als de Cruikshanks hebben zich vooral in de latere jaren van hun
loopbaan op de boekillustratie toegelegd; de prenten voor tijdschriften, almanakken,
pamphletten en liedjes geleverd, kan men gevoegelijk illustraties noemen.
Het is vooral daarom dat ik een minder zuiver begrenzenden titel heb versmaad.
De eigenlijke Engelsche caricatuur begon in 1720, tijdens ‘The South Sea Bubble’,
een windhandel-crisis, die samenviel met die welke Law in Frankrijk had verwekt
door zijn wilde finantieele plannen. De enkele Engelsche spotprenten die toen
verschenen, waren zwakke navolgingen van de Fransche en Hollandsche (van Romeyn
de Hooghe, Picard e.a.), waarvan Engeland sinds eenigen tijd ruim was voorzien.
Van die eerste politieke prenten is zeer weinig bewaard gebleven, ze waren van te
uitsluitend actueel belang. De meeste zijn zwarte-kunst prenten en verschenen voor
*) Gegraveerd op het deksel van een snuifdoos.
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de winkelramen van hen die de eersten waren van een lange reeks bekende
prentverkoopers, waaronder Bowen, Carington Bowles, Mrs. Humphrey, Bretherton,
Laurie en Whittle, Fores, Ackermann de voornaamsten waren.
De smaak voor spotprenten werd met den dag algemeener, doch het bedrijf bracht
den kunstenaar weinig op. De makers hadden bovendien de concurrentie te verduren
van vele amateurs, waaronder zoo voorname lieden als de gravin van Bur-
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lington, en generaal markies Townshend.
Gedurende het twintig jaar lang levende ministerie van Sir Robert Walpole kwam
de Engelsche caricatuur tot een enorme bedrijvigheid. Dames stelden zooveel belang
in politiek, dat zij caricaturen op haar waaiers lieten etsen of schilderen. De
spotprenten uit dien tijd werden nog vaak h i e r o g l y p h e n genoemd, en waren
inderdaad zoo ingewikkeld dat ze zelfs voor den tijdgenoot uitvoerig commentaar
behoefden. Daarbij was de wisseling van dezen vorm van polemieken zoo druk, dat
heden de aanval, morgen het antwoord verscheen; het was een ‘Battle of the Prints’,
een pendant van de ‘Battle of the Books’, door Swift beschreven.
Onder de beste caricaturen uit dien tijd, meestal anonym, zijn die, gericht tegen
den minister Bute en zijn vriend Fox, die tot macht kwamen met de regeering van
George III. Vooral Henry Fox (n i e t de beroemde democraat Charles James Fox)
kreeg zijn deel van de aanvallen. Met een slechte woordspeling noemde men Bute
‘boot’ en teekende hem met groote laarzen, terwijl Fox werd voorgesteld met
vossenkop en staart.

HOGARTH. LAUGHING AUDIENCE AT A PLAY.

Ik heb als illustratie bij deze aanteekening over de politieke caricatuur vóór Hogarth
geen andere specimina te vertoonen dan copieën, die Fairholt in hout sneed voor de
‘H i s t o r y o f C a r i c a t u r e a n d G r o t e s q u e i n L i t t e r a t u r e a n d A r t ’
door Thomas Wright. Zij geven meestal slechts een fragment van de gewoonlijk
volle prent, en laten, elkander gelijk als zij zijn, weinig of niets van den trant van het
oorspronkelijke zien. Zij zijn echter zeer zakelijk wat de voorstelling betreft, en daar
de prenten in kwestie weinig kunstwaarde hebben, komt het er weinig op aan dat ze
daar geen getrouwe afbeelding van zijn. Het is beter dan onduidelijke verkleiningen
van groote, volle prenten. Ik zal nog in enkele gevallen deze houtsneetjes hebben te
gebruiken, doch dan steeds de primitieve bron aangeven. In den tijd waarin Wright's
aardige boek verscheen, 1864, kende men nog geen mechanische reproductie en de
schrijver geeft zijn illustraties vooral om de voorstelling van de prent te laten zien.
William Hogarth (1697-1764) was de zoon van een Londensch schoolmeester,
die zonder succes de schoone letteren beoefende. Hij werd reeds als jongen in de
leer gedaan bij een zilver-graveur, legde zich, toen zijn leerlingschap was afgeloopen,
toe op het graveeren op koper, en leverde in dit procédé, dat toen zeer populair was,
en tot allerlei doeleinden werd gebruikt, wapenen, rekeningen en prijscouranten voor
winkels, tickets voor theaters, prenten voor boeken. Het schijnt dat zijn werk in het
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eerst niet ver boven het middelmatige uitstak. Toen hij echter in 1730 de dochter van
Sir James Thornhill (op wiens akademie hij schilderen en teekenen leerde) schaakte
(voor de dame een mésalliance) had hij reeds zijn eigen genre geschapen. Zijn eigen
genre! Wel mag het zoo genoemd worden!
Wat men ook tegen Hogarth's kunst moge aanvoeren, hoezeer men zijn
geesteshouding klein-burgerlijk moge achten, zijn didactischen trant wijdloopig, zijn
voordracht overladen, zijn argumentatie onkiesch, zijn allegorie koud-ingenieus, zijn
tendenz opdringerig, - nooit mag worden voorbijgezien dat hij en
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hij alleen de Engelsche satirieke kunst uit de dienstbaarheid van vooze partijpolitiek,
schandaalkramerij en persoonlijke lastercampagnes heeft verlost en opgeheven tot
het oneindig hooger en algemeener plan van het drama der menschelijke zonden en
deugden, vreugden en smarten.

HOGARTH. THE FOUR TIMES OF DAY

- MORNING.

Men kent zijn reeksen didactische geschiedenissen in beeld. Ze zijn door zijn eigen
kopergravures en die van anderen eindeloos vermenigvuldigd, in alle landen van
Europa bekend, gecommentarieerd en populair geworden, zij zijn onnavolgbaar
gebleken - en waren inderdaad een genre, waarin het onmogelijk was verder te gaan.
Hij heeft in het uitvoerig vertellen van bijzonderheden - elk een schakel in den keten
van zijn betoog - het uiterste bereikt van wat bereikt kan worden en mag worden.
Hij is er verder in gegaan dan de primitieven zelf, omdat z i j tevreden waren met de
liefdevolle koestering van het bijbelsch vertelsel dat zij zich kozen, h i j grimmig en
vastberaden door moest borduren op zijn thema, want hij wilde niets in het midden
laten en niets ongezegd. Verbijsterend is het aantal bijzonderheden - elk met een
eigen zending - dat zijn betoog illustreert, ontstellend het meedoogenlooszaakrijke
van zijn exposé, maar verbluffend vooral de nijpende logica zijner conclusies, de
klemmende vastheid van zijn vonnissen.
Wie dan hij, de artistieke incarnatie van den degelijken, fanatiek-eenzijdigen
kleinburger, de fanaticus van het filistreuze, kon zedespelen als deze bedenken en
uitwerken, zoo feilloos van constructie, zoo klassiek in hun fataal verloop?
Hooren wij wat de kunstenaar zelf van zijn werk te zeggen heeft:
‘De redenen die mij noopten om deze wijze van werken (designing staat er, doch
de bedoeling is een algemeenere dan door het woord “teekenen” zou worden
weergegeven c.v.) toe te passen, waren dat zoowel schrijvers als schilders in den
historischen stijl volkomen over het hoofd hadden gezien die soort van onderwerpen
welke het midden houden tusschen het verhevene en het groteske. Ik wenschte dus
op het doek te brengen verbeeldingen gelijk aan de voorstellingen die men op het
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tooneel ziet; en ik hoop voor het overige dat zij met denzelfden maatstaf gemeten
en beoordeeld zullen worden. Let wel dat ik alleen wensch te spreken van die
tooneelen waarin het menschengeslacht optreedt, en deze, denk ik, zijn niet dikwijls
afgebeeld op de manier die zij waardig zijn en waartoe zij gelegenheid bieden. In
deze composities zullen die onderwerpen die tegelijkertijd den geest zullen bezig
houden en opvoe-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

23
den waarschijnlijk van het grootste nut voor de gemeenschap zijn, en moeten daarom
tot den hoogsten rang van onderwerpen geacht worden te behooren.... Ik heb getracht
mijn motieven te behandelen zooals een dramaturg doet; mijn schilderij is mijn
tooneel en mannen en vrouwen zijn mijn spelers, die door middel van zekere
bewegingen en gebaren, een pantomime zullen opvoeren’.
Nog een opmerkelijke zinsnede komt in deze verklaring voor:

HOGARTH. THE ELECTION

- THE ENTERTAINMENT.

‘Als de uitvoering moeilijk is (ofschoon dit slechts een verdienste van den tweeden
rang is) zal de auteur een grootere mate van lof voor zich mogen opeischen’.
Wat die ‘tweederangsche’ verdienste betreft, men mag waarlijk wel zeggen dat
Hogarth ze alleszins voor zich won. De moeilijkheden vàn uitvoering zijn inderdaad
ontzaggelijk, zij zijn met volkomen en onbetwist meesterschap overwonnen. Bezien
wij de omvangrijkheid en veeleischendheid der zich gestelde taak. Waar de
vergelijking met het door levende menschen gespeelde tooneelstuk door den maker
zelf werd getrotseerd, waar een effect dadelijk, volledig en sterk als dat door woord,
gebaar en beweging te zamen verkregen, werd nagestreefd, kon de beeldende
kunstenaar zich niet bij een aanduiden en suggereeren bepalen, moest hij
voorstellingen geven, die een vol en bijna bedriegelijk relief hadden, die het leven
zelf overtroefden in zaakrijkheid, die tegelijk sprekend waren van natuurlijkheid en
onuitputtelijk in documenten, die de middelen der beeldende kunst uitbuitten. De
menschelijke figuren, wier misdaden en lotgevallen, ons zoozeer zouden doen
meeleven, moesten bijna
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fotografisch-reëel, voluit levend zijn, hun omgeving in alle deelen authentiek en
kenbaar, door allerhande accessoires (details die evenzeer aan realiteit niets te
wenschen overlieten) moest de sfeer van hun bestaan en de strekking van hun
handeling worden toegelicht. Hij kon niet volstaan met een evocatief, sober decor
en schetsmatige figuren. De lessen hadden algemeen begrijpelijk, volstrekt
ondubbelzinnig te zijn, het oog moest zich wijden aan een schat van bijzonderheden,
die elk op eigen wijze en langs een eigen weg mee hielpen aan de verduidelijking
en aan den nadruk der bedoeling!
Hoe prachtig heeft hij aan deze taak voldaan, door welk een volmaakte teekening,
door welk een rijke en verfijnde typeering, door welk een onfeilbare gevatheid, door
welk een nimmer falend vernuft! De spelers in deze pantomime zijn over het algemeen
even volmaakt in hun mimiek als in hun typeering, in hun costuum als in hun allures.
De milieux zijn van een oneindige variatie, en van een onverdachte echtheid. Het
gracelijke en het brute, de weelde en de schamelheid, het opzichtelijke en het
voorname, alles is gekarakteriseerd (ik kan het niet duidelijker zeggen) tot in de
puntjes.
Het beeldend vermogen is dat van den volslagen meester.

HOGARTH. THE ELECTION

- CANVASSING FOR VOTES (FRAGMENT).

Dit is te opmerkelijker, wanneer men er kennis van neemt, op hoe onregelmatige
wijze hij aan zijn weet en aan zijn kennis kwam.
Toen hij van graveur voor een zilversmid zou overgaan naar het bedrijf van den
kopersnijder, die prenten van allerlei gading moet doen drukken, bleek hij in het
teekenen niet voldoende bekwaam. Hij zocht naar een middel om zonder daarbij te
veel van zijn genoegens in te boeten (zooals hij zelf het verklaart) daarin verder te
komen. Teekenen naar het leven was te ‘werktuigelijk’, copiëeren, iets wat hij vrij
nauwkeurig kon doen, ‘weinig beter dan water scheppen uit het eene vat in het
andere’.
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Hoe nu, zooals een van zijn vakgenooten het aardig zegt, ‘goed teekenen te leeren
zonder te teekenen?’ De methode is, geloof ik, nog wel door anderen toegepast, ze
zal zeker niet voor ieder deugen.
Hij stelde eerst vast, dat ‘iemand die op de een of andere wijze in zijn geheugen
kon opnemen en onthouden een perfect denkbeeld (neem dit woord letterlijk C.V.)
van het onderwerp dat hij wilde teekenen, een even duidelijke kennis van de
gestaltenis daarvan zou hebben, als iemand die schrijven kan, heeft van de letters
van het alphabet.’
‘Ik trachtte mij dus te gewennen aan het oefenen van een soort van technisch
geheugen, en door uit het hoofd te herhalen de deelen waaruit voorwerpen
geconstrueerd waren, kon ik ze samenstellen en teekenen.’
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Hij voegt er bij dat hij daardoor het voordeel had, zonder alles op de plaats te
copiëeren, de dingen met zijn geestesoog te kunnen vasthouden, en dat hij alleen
soms naar de natuur teekende om de details die hij niet voldoende onthouden had,
te corrigeeren. Alleen de geniale zal zichzelf in elk voorkomend geval op deze wijze
kunnen helpen, en het is zeker dat Hogarth de genialiteit bezat die hem in staat stelde,
alleen door de oefening van het geheugen, eigenlijk alles weer te geven wat hij noodig
had. Zoo is hij, behalve de groote zedenmeester, ook de groote
zedenschilder-chroniqueur, interieurschilder, mode- en architectuurschilder van zijn
tijd geworden, de altijd te raadplegen authentieke bron voor wie wil weten hoe een
kermis, een regiment, een rijk salon, een gevangenis er uitzag, hoe de smaak der
grooten en der burgerij was, hoe hun gewoonten waren, welke hunne genoegens en
welke hunne manieren.

HOGARTH. WRONG PERSPECTIVE,

Ik zal mij ervan onthouden de geschiedenissen, die Hogarth's reeksen schilderijen
en kopergravures bevatten, na te vertellen en van een commentaar te voorzien. Het
is reeds te dikwijls geschiedt, en de taak lokt mij niet aan, omdat zij maar luttel profijt
voor onze beoordeeling van den meester oplevert. Dat hij in ‘The Harlot's Progress’
aantoont, hoe een meisje van buiten in verkeerde handen gevallen, in zeer korten tijd
een loopbaan van ontucht doorjaagt om ellendig te sterven; in ‘A Rake's Progress’
hoe een verkwister en lichtmis even snel de zelfvernietiging tegemoet gaat, in de
‘Marriage à la Mode’ de fatale gevolgen van een huwelijk zonder liefde, om geld en
titel laat zien - de voorstellingen zelf spreken voor zich, men kan veronderstellen dat
zij in hoofdzaak bekend zijn, ook dat ieder het er over eens kan zijn, hoe de ‘Marriage
à la Mode’ de rijkste en mooiste der drie seriën is.
Veel meer trekt een andere beschouwing mij aan, die van de beteekenis en
betrekkelijke waarde van zijn kunst in het groot gezien, die van de groote deugden
en groote gebreken van zijn voordracht en verbeelding (deugden die geheel en al,
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gebreken die slechts ten deele op zijn rekening moeten worden geboekt), die, eindelijk
van de meer of mindere schoonheid van zijn teekentrant. Den schilder wil ik hier
niet bespreken; het komt mij voor, dat hij wel geheel en al beantwoordt aan de eischen,
die men den vertellenden schilder stellen mag, die de kleur vooral bezigt om te
verduidelijken en te typeeren, en ik wil hem niet naar een zuiver coloristischen
maatstaf beoordeelen.
Als men nu den kunstenaar Hogarth goed wil beoordeelen, hem zijn volle waarde
geven, doch ook weer niet (zooals zelfs door moderne schrijvers als Austin Dobson
en Julius Meyer Graefe is gedaan) ten koste van de geheele Engelsche schilderkunst
en caricatuur overschatten, dan moet men
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HOGARTH MARIAGE

à LA MODE TOILETTE-SCENE.

zijn werken, het meer bekende en volkomen geslaagde part daarvan, in twee
categorieën verdeelen. De ééne helft bestaat uit de werkelijke drama's in prent, een
genre waarin hij bijna alleen staat, en in elk geval als uitvinder en als voornaamste
vertegenwoordiger recht heeft op een eerste plaats in onze schatting. De andere
bestaat uit zijn op zich zelf staande zedeprenten, voorstellingen van het leven in zijn
tijd; waarbij de vergelijking met anderen, vóór en na hem veroorloofd is: waarbij
wij zijn vinding, waarneming, humor en plastiek op hetzelfde terrein werkzaam zien
als die van Breughel of Callot, Jan Steen of Chardin of Greuze, Rowlandson of
Cruikshank of Daumier. De opsomming van al deze namen toont reeds aan hoe
veelzijdig hij, mijn onderwerp geweest is; nochtans, als men niet slechts de
onderwerpen doch ook den geest waarin zij begrepen zijn, in acht neemt, was hij
minder veelzijdig dan Breughel, dan Jan Steen, dan George Cruikshank, dan Daumier.
Hij heeft zich bewogen op het gebied van allegorie en politieke prent, van portret en
comédie de moeurs, van illustratie en historieschildering; nochtans slaagde hij alleen
daar waar hij als de kerngezonde, onbehouwen, scherpziende en nuchter oordeelende
realist zich voordeed die hij was. Noch dieper tragische, noch grootsch-fantastische
ontroeringen kende hij; schuldelooze schalkheid en de goddelijke onzin zijn vreemd
aan zijn geest, die is.... achttiende-eeuwsch.
Achttiende-eeuwsch, dat is bij beurten
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HOGARTH. STROLLING PLAYERS REHEARSING IN A BARN.

rauw en subtiel, grof en verfijnd, spitsvondig en brutaal, wrang en spiritueel - doch
nooit innig, teeder en onbevangen. Hij was zijn tijd niet vooruit. Hij was niet de
Sterne, doch de Fielding van het penseel en de graveerstift.
En zooals nu eenmaal het vernuft van het verstand alleen spoedig valsch vernuft
wordt, zoo zijn er in zijn comedies en drama's juist ook wat de verbeelding aangaat,
fouten aan te wijzen, fouten van een te veel of te weinig. Maar meestal van een te
veel.
Nemen we, om te beginnen, maar eens de drama-series, de Bilder Ohne Worte.
Terecht heeft Meyer Gräfe in zijn studie, (die vol gezochtheden en critische
sofismen is, doch ook aardige opmerkingen bevat) gezegd dat Hogarth's eerste
gravures vooral echte volkskunst zijn, waarbij het eenige doel is zoo zakelijk mogelijk
aan te toonen wat geschiedt op een bepaald oogenblik en een bepaalde plaats. Hij
voegt er aan toe, dat het natuurlijk al te naief zou zijn aan te nemen, dat alles werkelijk
zoo geschiedde wat op die prenten voorkomt, dat de menschen werkelijk zóó
onverholen hun hartstochten volgden en bij alle gelegenheden zoo weinig omzichtig
te werk gingen. Hogarth legde, teneinde in een klein bestek de grootst mogelijke
mate van veelbeteekenende feiten te geven, beslag op alle mogelijkheden, uitersten
van mogelijkheid. Hij buitte elk gegeven, dat hij aannam, volkomen uit, bekeek het
van alle zijden, keerde het onderstboven en binnenstbuiten, spreidde het uit - klopte
er alle stof uit die het maar inhield.
Dit is een gedaante van het klassieke,
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maar een plebejische gedaante. Het is een kunstsoort, die zelfs in haar voortreffelijkste
uiting - en Hogarth gaf de voortreffelijkste uiting - soberheid, voornaamheid mist,
vooral te kort schiet in den altijd te behouden schijn van aisance, die edeler kunst
kenmerkt.
Het zijn niet slechts de menschelijke figuren, die in deze drama's hun rol spelen
en hun deel krijgen. Elk detail is een embleem, alle accessoires hebben allegorische
beteekenis, het decor zelf zwijgt geen oogenblik. Het is een kunst die den adem nooit
inhoudt, die tot vermoeienis, tot uitputtens toe volhoudt en dwingt om haar doel te
bereiken.
Men kan zeer wel in het oog houden, dat de directe afstamming van Hogarth's
muze uit die der drukke, duistere, babbelzieke politieke spotprenten, die voor hem
de eenige vorm van populaire kunst waren, hiervan de voornaamste oorzaak was;
men kan heel goed toegeven dat hij ook in deze kind van zijn tijd is geweest, - en
toch vaststellen dat de trant groote nadeelen had, dat deze gewoonte van cursiveeren
en nawijzen, van nog eens illustreeren der illustratie nog lang zwaar heeft gedrukt
op den Engelschen grafischen humor die uit hem kwam. Ze werd in korten tijd tot
een traditie, waaraan eenige der besten zelfs uit de lange rij van begaafden en grooten
nooit geheel zijn ontsnapt. Het duurde nog lang voor de gewoonte in onbruik geraakte
om in elk interieur schilderijen aan den wand te teekenen die de handeling nog eens
parafrazeerden, om op elke prent iets te laten omvallen of omgooien, door allerlei
drukke gebbetjes de actie te vertroebelen of althans het oog te beletten zijn aandacht
te concentreeren.
Maar onaangenamer dan deze, voor den geest van zijn tijd karakteristieke
aanwensels zijn, is een smaakloosheid in de mimiek zelf der bijfiguren vooral; soms
ook van de hoofdfiguren. Het is in de eerste plaats dat in deze drama-tafreelen van
geen stil spel sprake is. Bijna immer is de plausibiliteit van het geheel afhankelijk
van de voorwaarde, dat de hoofdpersonen die de eigenlijke handeling vervullen,
onkundig zijn van de aanwezigheid of althans het bedrijf der achtergrondfiguren, die
echter alle zoo druk, zoo opzichtig doen, dat aan zulk een mogelijkheid niet te denken
is. Ik zou zelfs willen zeggen dat alle figuren gelijkelijk voor de zaal spelen, dat
ondergeschikte figuren, als knechts, kameniers, negers, pages, honden, katten, zelfs
huisraad en meubilair zich op onverantwoordelijke wijze met de actie bemoeien.
Niet zelden verwart hij door een excesse van cynisme of sentimentaliteit, de beteekenis
van het geheel. Waarom moeten de dokters juist bij de ziekte van de lichtekooi over
de behandeling strijden? Waarom moet het door den lichtmis verstooten meisje altijd
weer verschijnen als hij in de put zit?
Maar als ik mij de groote reeksen van ‘dumb-shows’ voor oogen haal, dan treft
mij vooral daarin, naast alle qualiteiten van doordringende en fijne typeering, subtiele
en krasse uitdrukking, de tallooze finesses van h a u t e c o m é d i e tot klucht, de
kracht in het groteske en de meesterschap in het gracelijke van de afzonderlijke
figuren - het gemis aan stemming. Men moet elk der prenten van nabij en in
bijzonderheden bezien, vóór men weet, of de stof tragisch dan wel comisch is, men
moet vele der figuren, in verband met het geheel en met de reageerende figuren zien,
om te constateeren of hun rol ernstig dan wel grappig is. De voluit pathetische
gestalten doen mij weinig, ontroeren mij niet. Noch de lichtmis die zijn geld verspeeld
heeft en een schoon rustig hoekje van de volle kamer uitkiest om er vuisteballend te
knarstanden, noch dezelfde, naakt en in ketenen te Bedlam, noch de stervende gravin
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in de Mariage, ontroeren mij, en de emotie die de Rake mij geeft als hij op de VIIe
prent in wanhoop neerzit en door zijn vrouw nog wordt bekeven, is eer een van
wrange bespottelijkheid. Hij is niet tragischer dan de Methodistische
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hofmeester, die zoo huilerig de gedragingen van het paar in de ‘Marriage à la Mode’
betreurt.
Wat hier tegenover staat - ik heb het reeds in hoofdzaak gezegd. Als voorbeeld
kan men vooral de derde en beste der ‘dumb-shows’ nemen ‘de Marriage à la Mode’
en er de groote deugden van releveer en om dus doende tot een waardeering van
Hogarth's deugden te komen. Zij zijn vele en groote. Hij doet ons elke handeling,
die hij weergeeft dadelijk en volkomen verstaan, in verband met de vorige en
volgende. Hij karakteriseert zoowel het milieu als het tijdstip dezer handeling voluit
en ondubbelzinnig. De portretten ten voeten uit, die zijn personnages dikwijls
inderdaad zijn, en altijd konden wezen, zijn van de uiterste perfectie, zoowel van
modelé als van houding. Hun expressie in verband met de handeling is bijna altijd
welsprekend: door vergelijking van hun gelaatstrekken en raadplegen van hun
uitdrukking alleen is de geschiedenis die verteld wordt, reeds te begrijpen. Bijna elke
figuur is een creatie: de koppelaarster in ‘A Harlot's Progress’, de dorpsdominé in
hetzelfde drama, de dansmeester en de oude echtgenoote van den ‘Rake’, de beide
vaders van het paar in de ‘Marriage’, de kwakzalver, in het derde tafereel, de fattige
en verdwaasde figuren in IV zijn meesterlijke creaties.

HOGARTH. HUDIBRAS

- THE COMMITTEE.

Andere series prenten, zooals de ‘Four Times of the Day’ en de ‘Election Prints’,
reken ik niet zoozeer tot de drama's, die ik tot hiertoe heb behandeld (waarbij nog
de minder fraaie ‘Industry and Idleness’ gevoegd kan worden). Zij geven meer grepen
uit het leven, waarin zeker verband is, dan een geschiedenis, en het is hier dat de
vergelijking met andere satiristen volkomen gerechtvaardigd wordt.
Dezelfde Meyer Graefe van wien ik reeds sprak, de Duitsche criticus die de moeite
heeft genomen, Hogarth nog eens te ontdekken en daarbij zoowel de heerlijke
portrettisten en landschapschilders, zijn tijdgenooten, als zijn opvolgers in de
Engelsche caricatuur, in het duister der miskenning en vergetelheid terug te dringen
- heeft ook de vergelijking met Breughel gemaakt en spreekt in dat verband van een
rythme, dat bij Hogarth als bij den grooten Vlaming aanwezig zou zijn. Ik kan niet
veel van dat rythme vinden.
Waar bij de groote schilderijen vol figuren en episoden van Peter Breughel juist
zoo eerlijk en onbevangen de geheele groepeering gericht is op een duidelijk en
nadrukkelijk exponeeren, is er als van zelf in deze grandiose vertellende verbeeldingen
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een vaste en sterke rythme gekomen. Het plan is evenwichtig verdeeld, een effectvolle
symmetrie wordt meer gevoeld dan opgemerkt, een geestelijke eenheid bindt ook de
meest heterogene bestanddeelen aan het geheel. Bij Hogarth echter is - in navolging
van de oudere Hollanders, die hij zoo grimmig beschimpte - weer een zekere
plausibele groepeering, een saamvattende belichting, een picturale eenheid verkregen,
die echter door de velerlei zijpaden die de
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vertelling in dat vormelijk geheel insloot, geen geestelijke eenheid is geworden.
Hogarth is, bij een verklaarbare neiging tot ingewikkelde handeling steeds uit op een
tafereelmatige eenheid, die nooit geheel bereikt wordt, daar ze slechts met technische
middelen, niet met geestelijke wordt gezocht. Als ik eenigszins begrijp wat het veel
misbruikte woord rythmisch in zulke gevallen kan beteekenen, dan moet men er zich
toch voor wachten het toe te passen op voorstellingen, waarbij juist zoo angstvallig
en bijna tegen beter weten in is vastgehouden aan het atelier-ideaal van concentratie
der handeling en naturalistische groepeering. De herhaling, in oneindige variaties
van een zelfde vormmotief, die bij Breughel's volle composities zoo treft, is bij
Hogarth nooit te vinden, integendeel is steeds getracht de realistische formule in te
enten op den exponeerenden trant der primitieven. Zijn trant vormt een soort van
wrang compromis tusschen dien van Steen en Breughel.
Charles Lamb heeft gezegd, dat men Hogarth's werken leest zooals men die van
andere schilders bekijkt. Maar ook de primitieven leest men op deze wijze. Hogarth
echter deed, al vertellende deze groote concessie aan den ‘bekijker’ dat hij de eenheid
van plaats en tijd in acht nam, die - ik weet niet of op de eigenaardige coïncidentie
reeds is gewezen, - juist in zijn eigen tijd ophield voor het tooneel een eisch te zijn,
doch dit bij de komst der Renaissance voor de beeldende kunst was geworden. Hij
kon niet meer zoo ver gaan, in één compositie verschillende terreinen van actie te
zaam te brengen; het oog moest alles kunnen omvatten en de gelijktijdigheid van al
het gebeurende moest reeds daarom vooropgesteld worden.
Zooals ik reeds heb gezegd, is het aantal commentaren op de prenten van Hogarth
zeer groot, vele treden in te uitvoerige beschouwingen, en weerstaan niet voldoende
aan de verleiding, hier en daar wat ‘hinein zu interpretieren’. Tot de beste en meest
beknopte behooren die van Rev. J. Trusler, waar ik hier een bescheiden gebruik ga
maken. Want hoewel het met eenige opmerkzaamheid en vooral belangstelling zeer
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wel mogelijk is, de overladen voorstellingen voldoende te begrijpen, zoo zijn er
allerlei verscholen détails waar even op gewezen moet worden.
De eerste plaat van de Election-serie ‘Humours of an Election Entertainment’ is
wel een van de drukste en meest geoutreerde voorstellingen, zeer veel van de
handelingen in de walgelijke schranspartij die hier onder lieden van velerlei rang en
stand gehouden wordt, is in direct verband te brengen met de onmatigheid van
dergelijke feesten in de 18e eeuw. Het is de
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Tory-partij die hier feest viert en bij wijze van verfijnde aardigheid, zich voordoet
als Whig-partij; het portret van den honing (George II) is beschadigd, allerlei
opschriften zijn van radicale strekking. Van de straat af worden steenen gegooid,
waarvan er één een procureur die bezig was een lijst op te maken, heeft getroffen.
Iemand gooit een waterpot op het hoofd der vijandige manifestanten leeg, een ander
heeft een stoel opgenomen om er mee te smijten. De candidaat maakt, ter wille van
haar invloed, waarschijnlijk, het hof aan een vrouwspersoon, terwijl een kerel een
brandende pijp op zijn pruik omkeert en een slet zijn ring kaapt. Overal aan de tafel
ziet men onderhandelingen gaande over stemaankoop. Een alderman (wethouder)
en een dominé hebben zich zoo vol gepropt met eten en drinken, dat de een zijn pruik
afzet om uit te blazen, de ander zelfs adergelaten moet worden. Een jichtig heer wordt
geplaagd door iemand die van een zakdoek een poppetje, maakt, eens anders
gekneusde schedel wordt behandeld, enz. Vele andere détails zijn slechts door het
verband met toenmalige gebruiken en gebeurtenissen te begrijpen, doch deze
aanwijzingen volstaan om een denkbeeld te geven van het geheel, met zijn barbaarsch
op de kaak stellen van barbaarsche zeden.
Meer zuiver comisch is de plaat die reizende komedianten laat zien, welke in een
schuur repeteeren. Het zijn bijna alle vrouwen. De prent is vol geestige aanduidingen.
Eén vrouw, als man gekleed, weent, terwijl men haar tot troost een glaasje drank
reikt; de troosteres wordt onderwijl aan haar toilet geholpen, evenals de haar rol
opzeggende tragedienne op den voorgrond, die zich terwijl de kous laat stoppen. Een
andere dame - in haar hemd - is ook aan het repeteeren, die, welke vlak voor haar
zit, brandt zich krullen in het haar. Jongens

HOGARTH. FIRST STAGE OF CRUELTY.

vechten om een slok uit de bierkroes. Een Adelaar zit een zuigeling te voeren. Een
Engel, geholpen door een Zon, tracht iets van den zolder te halen. Op dien zolder
ziet men nog een vrouw, die door een man, door een gat in het dak begluurd wordt.
Ook ziet men er allerlei apparaten voor het spektakelstuk ‘The Devil to Pay in
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Heaven’, dat zal worden opgevoerd. Rechts wordt voor een of ander doel een kat
bloed uit den staart getapt.
H u d i b r a s , een gedicht van Butler, geeft de avonturen weer van een gebocheld
ridder met zijn schildknaap, die de wereld intrektrekken. Voor zooveel er nu nog
van de satire begrijpelijk is, schijnt zij een van de talrijke navolgingen van het Don
Quixote verhaal (zooals ook Smollett's Sir Lancelot Greaves en eenigermate Coombe's
Dr. Syntax) die toen dikwijls als voorwendsel dienden om de zeden des tijds op de
kaak te stellen. De illustraties van Hogarth, lang niet zoo

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

32
bekend als zijn Harlot's Progress en andere series, zijn woest, monsterachtig soms
van gedachte en voordracht, maar wel zeer sterk. Er is een zeer barre scène van den
mismaakten ridder in gevecht met knuppeldragende landlieden en kermisklanten,
éen waar hij door gemaskerden wordt overvallen, en éen zeer grillige, waar men hem
zijn zwaard ziet trekken tegen een soort toovenaar-waarzegger. Eenigszins buiten
den stijl van Hogarth's altijd woelig, bewegelijk ensceneeren valt een plaat in
Hudibras: T h e C o m m i t t e e , waar men Covenanters aan een lange tafel ziet zitten,
in een zaal met kale muren, hun kwakerachtige hoeden bijna in symmetrische orde
gehangen. De typeering der puriteinen îs, hoezeer kwaadaardig, ongetwijfeld knap.

HOGARTH. FOURTH STAGE OF CRUELTY.

In een zonderlinge prent, gegeven als ‘inscription-ticket, bij de serie M a r r i a g e
à l a M o d e wemelt het van allerlei, meest burleske koppen, onderaan heeft de
kunstenaar op zijn doceerende manier laten zien, wat zijns inziens het verschil
tusschen characters en caricaturas was. Maar caricaturas of niet - zijn koppen zijn
schier alle hatelijk. De f o u r s t a g e s o f C r u e l t y verklaren zich zelf, op de
eerste ziet men kinderen, waaronder Tom Nero, de held, op de afgrijselijkste wijze
dieren martelen; zij steken een hond onder den staart, werpen met knuppels naar een
haan, hangen katten naast elkaar op om zich te verlustigen in hun wanhopig vechten,
steken een vogel de oogen uit.
Boontje komt om zijn loontje, Tom Nero eindigt zijn waardige loopbaan aan de
galg, of eigenlijk eerst recht op de dissectietafel. ‘The Reward of Cruelty’, de vierde
‘stage’ is dus een anatomische les à la Hogarth. Karakteristiek is dat de kop van het
lijk, waarop gedemonstreerd wordt, zoo hevige reflexbewegingen vertoont, dat het
lijk een levend mensch schijnt. Eén van Hogarth's kenschetsende fouten tegen den
goeden smaak - zooals ook het happen van den hond naar het hart, en het slingeren
van de darmen op tafel. Het zijn niet die dingen op zich zelf die ons stuiten, maar
‘Man merkt die Absicht und man is verstimmt’. De symboliek is wat grof: Tom Nero
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m o e t lijden, de hond m o e t zijn hart happen, met zijn corpus m o e t zoo piëteitloos
mogelijk gesold. Een beroep op onzen afschuw, dat niet gelijk op klinkt met een
opeischen van onze deernis...
Goed zoo! - wil Hogarth ons doen zeggen, omdat het Tom Nero is, wiens darmen
daar over tafel slingeren, en tot overmaat van pret laat hij den kop van het lijk
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grijnzen als in pijn. Het zuiver drama, dat bij de vernuftige heiligen-martelingen van
Bouts of Jan Luyken heerscht, is hier geschonden.
Om in de taal van Hogarth's eigen land te spreken ‘he overdid it’ - maar er was
stellig een grove grootheid in zijn ontkennen van den goeden smaak.
(Wordt vervolgd).

Mijn donk're hart...
door P. Otten.
Mijn donk're hart is als deez' avond stil.
Geen windvleug, die de bleeke rogge roert.
Alleen een duif, regen verkondend, koert
Van uit de dennen op de duistre hil.
De grijze wolkenwijlen hangen laag
Over de velden, en geen talmend rood
Toont, waar de zon ten horizon ontvlood:
En west en oost zijn even grijze en vaag.
O verre lief, mijn hart is schreiensrêe.
Weer is een regendroeve dag gedaan;
En in de hoeven gaan de lichten aan,
Die oogen over de effen korenzee.
Waar zijn de schoone droomen van mijn jeugd,
Hun hel geluk, hun hooggedragen leed?....
'k Dooi eenzaam door de schemering, en weet:
Bijna te schreien is mijn schoonste vreugd.
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Stendhal (Henri Beyle) (1783-1842)
door Dirk Coster.

STENDHAL, DOOR F. VALOTTON.

Een der meest verbreide meeningen over het glorietijdperk van het Fransche volk
- onnoodig te zeggen dat hier Napoléon's Keizerrijk bedoeld wordt - luidt, dat het
even arm aan litteratuur geweest is, als rijk aan daden. De geweldige expansie naar
buiten, die onder Napoleon de Fransche volkskracht heeft beleefd, heeft de akkers
van den Franschen geest schijnbaar braak gelaten. Men leefde romans, gedichten,
epopeën zelfs, doch men schreef ze niet. Men ontdekte en wendde nieuwe energiën
aan, doch men miste de rust en den tijd, om ze wetenschappelijk of op de wijze der
kunst te registreeren. Te veel verlangens vonden naar buiten hun uitweg en hun
verwerklijking. In dit alles is inderdaad veel waarheid. Doch niet zooveel waarheid
toch, of het is noodig deze meening van ietwat dichterbij te bezien. Inderdaad waren
wetenschap en kunst in het Frankrijk van dien tijd van zeer betrekkelijk belang. Zij
die het litteraire leven van dien tijd beheerschten - en die door Napoléon, die het
goed meende met de litteratuur, beschermd werden - hebben thans ternauwernood
de herinnering hunner namen achtergelaten. Zij stonden in geen enkel innerlijk
verband met het wezen van het ontzaglijke tijdvak waarin zij leefden. Ook de
grooteren niet, als Chateaubriand en Benjamin Constant. Beiden wortelden, door
den invloed van hun jeugd en hun opvoeding, nog in een ander tijdvak. Zij waren,
de een door den aard van zijn gevoel en zijn verleden-zieke verbeelding, de ander
door zijn schrikkelijke en koude analyse, die de daad in hem aan den wortel afsneed,
Romantici vóór de Romantiek, en het is de eigenaardigheid der Romantiek, bij
voorkeur de blikken af te wenden van het tijdvak dat het hare is. Doch men heeft als
regel, - zij 't een regel met uitzonderingen - aan te nemen, dat een tijdvak van groot
nationaal leven eerst dan zijn werkelijke weerspiegeling werpt, zijn innerlijkste
vertolking vindt, zoodra dit tijdvak verleden is, zoodra het herinnering is geworden
in den uitgebreidsten zin des woords. Deze Romantiek zelve echter, die na het
Napoléontische tijdvak in Frankrijk eerst voorgoed ontstond, is zulk een
weerspiegeling van het voorgaande tijdperk niet geworden. Weliswaar vonden de
Romantici in den gevallen Napoléon, in de voorbij gevloden glorie van zijn hof en
zijne legers, een nieuwe reden om het Verledene te betreuren, doch dit was slechts
een treurnis onder de vele. De Romantiek treurde om alles wat Verleden was, enkel
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omdat het Verleden was en groot leven: Napoléons vergane glorie, maar naast
Napoléon de eeuw van den Zonnekoning, Louis XIV, de lichte en spelende zeden
en gedachten van de 18de eeuw, maar naast deze lichte eeuw de zware en diepe en
donkere tijden van de Middeleeuwen. Deze mélancholie zonder selectie en zonder
critiek, deze analyse die verlamde en vergiftigde, kon bezwaarlijk een
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heropleving in den geest heeten van de levensstemming en de levenshouding van
den tijd van Jena, Moskou, en de Campagne de France. De Romantici kenden de
helden van dit tijdvak wellicht nog van tè zeer nabij, en ze kenden hen in hun staat
van vernedering en krachtelooze zelfverlaging.

HET GEBOORTEHUIS VAN STENDHAL

14 RUE J.J. ROUSSEAU, GRENOBLE.

En toch heeft deze wet zich wel vervuld. Ook deze tijd van koortsachtige, korte
heerlijkheid, deze tijd die door het perspectief der historie als een geleefde droom
verschijnt, is niet verdwenen zonder zijn reflex achter te laten in de wereld der
kunstwerken, een reflex even kort en fel als de tijd zelve was, maar even wonderlijk
en even onsterfelijk; een even onbegrijpelijke samenschittering van tegenstrijdigheden.
En dit: dank zij S t e n d h a l , en S t e n d h a l a l l e e n . Er was in dit groote leger een
jong officier, die zich uiterlijk slechts weinig van zijn schitterende collega's
onderscheidde, slechts door een liefde voor muziek en boeken, een heimwee naar
Italië en den Italiaanschen hemel, wat hij zorgvuldig verborgen hield onder een
uitdagend uiterlijk en een beschermende grofheid. Overigens leefde hij het wilde
leven van zijn gelijken toegewijd en zonder scrupules mede: hij vereerde den Keizer
hartstochtelijk, beminde tallooze vrouwen en verliet ze weer, brandschatte de
overwonnen bevolking waar het noodig was, was vol aandacht voor zijn avancement,
reed met ‘de pistool in de vuist’ Berlijn binnen en leerde de verslindende koude van
een Russischen winter kennen. Hij bekleedde verschillende ondergeschikte posten,
- ook als zoodanig onderscheidde hij zich slechts weinig van de groote menigte - en
toen Napoleon viel, eindigde ook zijn bescheiden fortuin. Het noodlot der dwalende
kogels was hem genadig geweest, hem en met hem de gansche 19de eeuw. Daarna,
in den vrede der lage maatschappij der reactie teruggetreden, schreef hij zijne werken.
En het eigenaardige gebeurde: al heeft hij in geen dier werken direct het Keizerrijk
beschreven, noch zijn slagen, noch zijn politiek of burgerlijk leven (behoudens een
enkel beroemde episode, de slag van Waterloo in ‘La Chartreuse de Parme’) toch
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zijn deze werken onwillekeurig, buiten iedere bepaalde bedoeling van hun schepper
om, verzadigd geraakt, als 't ware volgestroomd van de stemming van den tijd, waarin
hun schep-
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per zijn eerste, zijn meest werkelijke en hevigste leven geleefd had. In deze werken
heerscht, als een niet te omschrijven electriciteit, de geest en de atmosfeer die wij
met zekerheid erkennen als die, welke eenige jaren daarvoor als een korte
betooverende windvlaag door de wereld streek. Nietzsche is wellicht een der eersten
geweest, die zich van deze innerlijke verwantschap rekenschap gegeven heeft. Hij
spreekt van Stendhals Napoléontische ‘Tatsachengriff’, en van het Napoléontisch
tempo, waarmede ‘hij (Stendhal) door zijn onontdekt Europa marcheerde, om zich
aan het einde alleen te bevinden, schrikwekkend alleen’.
Een nadere aanduiding van Stendhals levensloop is hier niet ondienstig tot het begrip
van den mensch. Hij werd geboren in 1783, de zoon van voorname burgers, dicht
grenzende aan de aristocratie. Zijn vader was een rechtsgeleerde van aanzien, hoewel
een middelmatig en bekrompen man, zijn moeder een Henriëtte Gagnon, een jonge
en schoone en zeer begaafde vrouw, wier begaafdheid den zoon, als bij vele groote
mannen het geval is, ten deel gevallen schijnt. De eerste levensjaren van Henri Beyle
waren onbewolkt gelukkig. Hij hing zijn moeder hartstochtelijk aan, doch deze ontviel
hem vroeg, toen hij pas zeven jaar oud was. Toch is zij hem genoeg bijgebleven, om
haar, veertig jaar later in zijn mémoires, de ontroerdste bladzijden te wijden. ‘Met
haar’, zegt hij daar (‘Vie de Henri Brulard’) ‘verdween alle vreugde uit mijn
kinderleven’. Met haar dood begon een jeugd, die hij tot een der grootste rampspoeden
van zijn leven heeft gestempeld. Want hij kwam onder de strenge leiding van zijn
tante, Séraphie Gagnon, een vrouw van ondragelijk humeur die de ver-
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klaarde vijandin werd van het vreemde kind. Zijn opvoeding werd eng en
aristocratisch; hij kreeg bekrompen en boosaardige priesters tot gouverneurs. De
‘rampspoed’, waar Stendhal van spreekt, was ten slotte dezelfde als die van alle
kinderen in de provincie-steden der 19de eeuw, waar harde en vrome en tyrannische
zielen woekeren konden in de onverstoorde stilten, waar het leven der zielen
versteende en de onderlinge tyrannie de grootste afmetingen kon aannemen. Maar
het kind dat aan dit régiem onderworpen werd, was hier een wezen, dat voorbestemd
was, een der eigenaardigste en grootste menschen van zijn eeuw te worden, een
monstrum van levenskracht en ijzig doordringenden geest terzelfdertijd. Hij was ook
bovendien van een verwonderlijke vroegrijpheid. Zelfs vindt hij het noodig, met de
klaarste woorden aan te duiden, dat zijne kinderliefde voor zijn vroeggestorven
moeder niets kinderlijks had, doch een zichzelf niet bewuste hartstocht was, een
hartstocht die zich uitte door den haat tegen zijn vader, als jegens een m e d e d i n g e r .
Deze vroege en onstuimige levenskracht keerde zich naar binnen onder den ijzeren
dwang der dorre discipline. Zij werd tot verzet en geest, tot hoogmoed en tot koele
haat, die toen reeds onverbiddelijk

HENRI BEYLE (STENDHAL).

klaar deed waarnemen en oordeelen. Daar zijn ‘tyrannen’, zijn tante, zijn vader en
hun vrienden de priesters, de uiterste hardheid en gevoelloosheid vereenigden met
de hevigste vroomheid en de zoetste frasen van onderwerping en ootmoedigheid,
zette zich toen reeds in hem ‘de haat voor de godsdienst’, die hem levenslang is
bijgebleven, of liever de haat jegens haar officieele belijders, die hem zijn onsterfelijke
figuren van schurkachtige priesters en diplomaten heeft doen scheppen.
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Doch hoe de latere Beyle ook klagen zou over de gevangenschap zijner jeugd, over
het affreuse ongeluk: ‘nooit met een kind van zijn leeftijd te hebben mogen spreken’,
zijn lot was niet zonder licht of verzachting. Deze kwam hem wederom, indirect,
van de zijde zijner moeder. Altijd heeft Stendhal zichzelf een Gagnon gevoeld, en
het innerlijk verband met zijn vader en zijn familie is steeds zeer zwak geweest. Zijn
grootvader en diens ongehuwde zuster, Henri en Elisabeth Gagnon, die in hetzelfde
huis woonden, waren de vrienden van den vervolgden en trotschen knaap. Deze
grootvader Gagnon was het volkomenste type van den verlichten, gematigden
hoogeren burger van het ‘Ancien Régime’. Uitermate ontwikkeld, Euripidus en
Sophocles en Horatius lezend in de oorspronkelijke texten, vriend van Voltaire, een
man van de fijnste vormen en den koelsten geest, was hij toch onbevangen genoeg,
om geheel als kameraad met het fantastische en hartstochtelijke kind te kunnen
verkeeren. Van dezen grootvader ontving de jonge Beyle de erfenis der 18de eeuw.
‘Kennis van het menschelijke hart en zijn drijfveeren’, dit was het parool, dat Stendhal
zijn grootvader dagelijks hoorde uitspreken, aleer hij nog de draagwijdte dier woorden
begrijpen kon. De drang naar en de lust aan analyse, aan ontleding, die de 18de eeuw
gekenmerkt heeft, ging, door lectuur en gesprek grootendeels op den leergierigen
kleinzoon over. Doch al was deze grootvader het licht van zijn jeugd, het kind
bemerkte al spoedig, dat deze beminlijke vrijheid van geest en deze verdraagzaamheid
zeer dicht aan het egoïsme grensden. Al deed hij voor zijn kleinzoon heimelijk al
het goede, deze grootvader bevrijdde en beschermde hem niet. Hij zelf was beducht
voor zijn verschrikkelijke dochter, en voor het vreemde kind bracht hij zijn aangename
studierust en zijn zachte levensgang niet in gevaar. ‘Er was één oogenblik’, zegt
Stendhal, ‘dat ik mijn grootvader minder liefhad’. Het is het oogenblik, waarin de
wijdere en diepere natuur, de wijdere levens-bestemming van het kind zich onbewust
heeft laten gelden. Hier sprak de geest, die later weliswaar het instrument der 18de
eeuwsche analyse aangrijpen zou en aanwenden zou, doch op levensgebieden, waarvan
deze 18de eeuw zelfs geen vermoeden had: om er de donkerste diepten en stralendste
hoogten van het menschelijk hart mede te bereiken en te ontginnen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Voor de behoeften zijner wijdere en groo-
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tere natuur vond hij bevrediging bij zijn tante, Elisabeth Gagnon, een edele
hoogbejaarde vrouw vol nobele gevoelens en tragische familieherinneringen. Van
haar ontving hij de gevoelsstemming, die hij met een zijner eigenaardige
uitdrukkingen, zijn ‘Espagnolisme’ noemt. Met dit Espagnolisme bedoelt hij de orde
van gevoelens, waarvan Don Quichot de onsterfelijke karikatuur geworden is: een
soort van kinderlijk geloof in alle groote gevoelens des levens, en het vermogen om
dit geloof door het gansche leven ongeschonden in zich te bewaren. Dit zijn de groote
invloeden in Beyle's leven: de herinnering aan de zuivere levensvreugde zijner
moeder, de dorre tyrannie van zijn opvoeders, de voorlichting van zijn grootvader
en het edele voorbeeld van zijn tante. Zijn groote en heftige natuur dorstte naar geluk
en liefde, zijn hoogmoed naar erkenning en lof, en zijn scherpe jonge geest naar
waarheid. Wat ouder, en door den dood van zijn tante Séraphie verlost, zal hij zich
met hartstocht op de studie van de wiskunde werpen, enkel ‘omdat alle huichelarij
daar uitgesloten is’.

PAGINA (VERKLEIND) UIT HET MSS. VAN STENDHAL'S VIE DE HENRI BRULARD. GEMEENTE-BIBLIOTHEEK
TE GRENOBLE.

Met dezen aanleg, en reeds zoo gevormd, treedt Stendhal de Napoléontische
maatschappij binnen, bereid om zijn teruggedrongen levensdrift uit te vieren, om al
zijn liefde en geestdrift te schenken aan wat zich hét eerst zou voordoen. En het lot
wilde, dat juist deze maatschappij aan zulk een aanleg gunstig was. Er was ook daar
nog een overstelping van kleinheid, naijver en grauwe levenszorg, maar er waren
nog groote uitwegen, groote horizonnen die van hoop dronken konden maken, en de
dronkenschap der hoop is de schoonheid van het leven. Nog een kort en kwijnend
oponthoud in Parijs wachtte hem, maar spoedig is Beyle op weg door de Zwitsersche
bergen, op een paard dat hij niet te beheerschen weet, met een sabel die hij niet
hanteeren kan, - op weg naar Italië waar hij door zijn neef Daru, de latere intendant
van Napoléon, een aanstelling bij het Italiaansche legerkorps zal krijgen. Daar, op
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dezen tocht, die dank zij de bescherming van een onderweg ontmoeten kapitein goed
afloopt, vindt hij het geluk en de wijze van leven, die bij deze ziel organisch pasten.
Hij vond er de vrijheid, de absolute ongebondenheid, die zijn onafhankelijke natuur
noodig had als het leven;
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zijn dolle levensmoed vond het gevaar, zijn overstroomende gevoeligheid kon zich
eindelijk vrij baanbreken en zich overgeven aan elke schoone aandoening die het
vrije leven over hem uitstorten wilde. Iedere indruk in deze groote dagen van zijn
jeugd bepaalde iets van zijn leven: een luidende kerkklok, een concert in de vlucht
genoten en gehoord, hebben hem tot den hartstochtelijken minnaar van muziek
gemaakt die hij levenslang zou blijven. Eén passage slechts uit zijne herinneringen,
over deze reis door Zwitserland in 1801: ‘A Rolle, ça me semble, arrivé de bonne
heure, ivre de bonheur, de la lecture de “la Nouvelle Heloïse” et de l'idée d'aller
passer à Vevey, prenant peut-être Rolle pour Vevey, j'entendis tout-à-coup sonner
en grande volée la cloche majestueuse d'une église située dans la colline, à un quart
de lieue au-dessus de Rolle ou de Nyon; j'y montai. Je voyais ce beau lac s'étendre
sous mes yeux, le son de la cloche était une ravissante musique qui accompagnait
mes idées, en leur donnant une physionomie sublime. Là, ce me semble, a é t é m o n
a p p r o c h e l a p l u s v o i s i n e d u b o n h e u r p a r f a i t . Pour un tel moment,
il vaut la peine d'avoir vécu’.
Het was lente, en een dag van zachte Italiaansche zon, als Stendhal de straten van
Milaan binnenreed. Daar vond zijn geluk de volmaking. De zachte welige lucht, waar
de menschen vrijer en schooner in bewogen, de hartstochtelijke natuurlijkheid hunner
zielen, de eigen vrijheid, de droomen der jeugd, achter hem de tyrannie van het
donkere Grenoble en voor hem het leven van avonturen en liefden, waarvan hij in
dit donkere Grenoble machteloos gedroomd had, dit alles besliste voor altijd in
Stendhals leven. Nog na dertig jaar zegt hij, hierover slechts te kunnen zwijgen. Alle
spreken wordt een bezoedeling dier herinnering. Maar hij heeft de kinderlijke gril
gehad, op zijn grafsteen te doen beitelen: Henri Beyle, Milanees. Dit spreekt meer
dan de enkele welsprekende zinnen, die hij ons onthouden heeft. Vanaf dit oogenblik
leeft Stendhal het leven, dat zijn aanleg hem gebood. Met slechts korte
onderbrekingen, ‘eet hij zijn brood in het gevolg van den Grooten Man’. Doch Italië
en Parijs blijven de middelpunten van zijn zwervend leven: het één voor den droom,
het ander voor het werk en de behoeften zijner eerzucht. Hij maakt als adjudant
enkele Italiaansche veldslagen mede, is vervolgens legercommissaris in Duitschland
en Rusland, en woont als toeschouwer de groote slagen van Lützen en Bautzen bij.
Hij is gelukkig in dit soldatenleven, hoeveel hij te klagen vindt. Eerst later zal hij
voelen, bij het terugzien, hoe groot en hoe vrij hij leefde, in welk een stemming van
schoone levensdronkenschap hij verkeerde, hij en velen met hem, velen der
gevoeligsten en der sterksten. Dat deze schoone levensdronkenschap hem niet immer
bewust bleef, terwijl haar atmosfeer hem nog omgaf: het is niet te verwonderen. De
mensch weet in laatste instantie nimmer, in welke atmosfeer hij leeft, en het is de
schoonheid en het noodlot van het geluk, dat hij het slechts volkomen kent, wanneer
het reeds voorbij gevlogen is. Deze atmosfeer omgaf Stendhal een tiental jaren: het
geluk van strijd, liefde, wisselvalligheid, afzichtelijkheid en schoonheid naast
elkander. Met Napoléons val nam het een einde. Doch zijn levenskracht is te groot
om, als de Romantici, zich te laten verzinken in herinneringen. Zijn ontslag nemend,
wellicht om niet te worden ontslagen, maakt hij van zijn vrijheid gebruik, om naar
de stad zijner jeugd te reizen: Milaan. Daar is hij een zevental jaar gebleven, in een
genotvol nietsdoen, zich latende dragen door den tragen en zachten stroom van het
Italiaansche leven, kunstgenietend, zijn eerste werken ontwerpend, verkeerend met
de schoone vrouwen van Milaan en met de groote vreemdelingen, die in Italië komen.
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Hij is er bevriend met Lord Byron. Hij wijdt er zich met hart en ziel aan twee groote
liefden, beide ongelukkig eindigend. Doch de rol van ongelukkigen minnaar is de
meest geëigende voor Sten-
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dhal. Hij was een onverzadiglijk zoeker naar nieuwe sensaties, naar hartstocht, naar
wisselend leven: hierin vond hij wisseling van hoop en wanhoop. De eerste, Angela
Pictragrua, ‘sublime catin à la Lucretia Borgia’, bedriegt hem met evenvele minnaars,
als er dagen zijn in de week, de andere Mathilde Viscontini, een nobele vrouw vol
Italiaansche diepte van gevoel en hartstocht, verhoort hem niet. In 1821 verlaat hij
in wanhoop Milaan en vestigt zich in Parijs. Het was een ander Parijs geworden, en
Beyle was zelve anders geworden. De huichelarij der Reactie was er verstikkend
dicht opgewoekerd, en Stendhal, nog altijd smartelijk gekweld door zijn onverhoorde
liefde, vol herinneringen aan zijn soldatentijd en aan de verdrukking van zijn jeugd,
is van deze huichelarij een des te meedoogenloozer vervolger geworden. In Parijs
komt zijn ontzaglijke ironie eerst waarlijk tot haar kracht. Als dandy en oud-officier
overal ontvangen, wordt hij de schrik van menige salon, of liever van de intriganten
en strevers die deze salons vullen. Wie eens door Beyle ‘gebeten’ was, (met een
spottend woord) behield het lidteeken. Doch hij deed beter nog: in de sombere, maar
rustiger tijden die op zijn vlucht uit Milaan volgden, schreef hij zijn eersten grooten
roman: ‘le Rouge et le Noir’, een kroniek van 1830, gelijk de ondertitel luidt, een
zeden-schildering van heel het Fransche maatschappelijke leven zijner dagen. Als
alle andere werken van Beyle, vond ook dit niet de minste waardeering. Hij troostte
zich met de gedachte, dat eerst in 1880 de menschheid rijp zou zijn, om hem te
begrijpen; een profetie die bijna ontroerend juist in vervulling is gegaan. Met het
jaar 1830 komt Beyle weder terug in het staatkundige leven. Onder de regeering van
Louis Philippe krijgt hij een plaats als Consul in Italië, eerst in Triëst, daarna in
Civita-Vecchia. Daar heeft hij de laatste jaren van zijn leven vrijwel verlaten en
melancholisch doorgebracht. Het was wel de beminde lucht van Italië die hem omgaf,
maar Stendhal werd ouder en begon zich eenzaam te voelen, zoo eenzaam dat er in
hem, - het laatste waar zijn natuur toe bestemd was - huwelijksplannen opkwamen!
Hij troostte zich over zijn verbanning, door met lichte hand zijn tweede meesterwerk
te schrijven: ‘La Chartreuse de Parme’. Voorts ‘La Vie de Henri Brulard’, ‘Souvenirs
d'égotisme’, een onvoltooide roman ‘Lucien Leuwen’, en enkele meesterlijke novellen,
waarvan ‘l'Abbesse de Castro’ de voornaamste is. In de laatste jaren zijns levens
begint de machtige levenskracht, die zijn leven en zijn werken beheerscht, hem te
verlaten. Een overstelpende vreugde bleef hem nog voorbehouden: de groote Balzac
was de eerste en de eenige bij zijn levenstijd, die zijn genie begrepen heeft en openlijk
erkende: in zijn beroemde artikel in ‘la Revue de Paris’, het tijdschrift dat drie
afleveringen beleefde. Stendhal is ‘bouleversé de bonheur’ en kan toch niet nalaten
ongeloovig te lachen. Kort daarop, in Parijs, in 1842, treft hem een beroerte, op de
Boulevard. Eenige uren daarna bezweek hij. Hij had, in een der ontroerend kinderlijke
grillen die deze grootste der psychologen levenslang bleven kenmerken, zich het
volgende grafschrift bestemd:
Arrigo Beyle
Milanese
Visso, scrisse, amo
Quant 'anima
Adorova
Cimaroza, Mozart è Shakespeare.
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(Henri Beyle, Milanees, leefde, schreef, beminde met zoo ganscher ziel, als hij
Cimaroza, Mozart en Shakespeare vereerde).
Welke korte en geldende definitie ten slotte van Stendhal te geven? Het valt voor
een zoo wonderlijk wezen, zeer moeilijk. De beste definitie ware deze, dat hij aan
alle definitie ontsnapt. Dat wil zeggen: dat dit wezen een bijna onbestaanbare eenheid
van tegenstrijdigheid is, dat in hem desniettemin bestaat en nergens anders. Zulk een
tegen-
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strijdigheid, op een ander gebied, was ook Napoléon's tijdperk. Wij hebben gezien
hoe hij van aanleg, versterkt door opvoeding en de levenslange lectuur der Fransche
moralisten van de voorgaande eeuwen, een kenner was van de drijfveeren van het
menschelijk hart als geen andere voor hem. Zijn gansche leven was één geniale
zelfontleding en ontleding der menschen, en dit gedaan met het gebaar en den
hartbeklemmenden blik van den meest onontroerden doch feilloozen chirurg, feilloos
schijnbaar juist door deze on-ontroerdheid. Welk een stokking en verlamming van
levenskracht moest daardoor ontstaan! Overal rond hem, van Constant tot Baudelaire,
ziet men in de Fransche litteratuur deze verlamming van daadkracht en hoort men
de zuchten der wanhoop en der moedeloosheid. Wie te zeer alle gevoelens tot in hun
donkerste wortels ontleedt, is verloren voor het leven. Hij keert zich af van alles,
omdat in alle dingen kwaad schuilt, hij wordt Christen als Pascal, Romanticus als
Baudelaire, scepticus als Alfred de Vigny. Maar Stendhal wist het geheim, om deze
ijzeren wet te ontkomen, en hij was de eenige. Hij maakt oorlogen mede, en is de
eerste geweest, die de kleine afstootende werkelijkheid ervan heeft uitgesproken.
Maar toch geeft hij zich over aan de vervoering en de bedwelming van het schoone
gevaar. Hij vereert de schoonheid van de daad, en kent haar zelve. Hij die iedere
illusie verstoort, geeft zich hartstochtelijk, blind en kinderlijk zelfs, ontroerend
kinderlijk aan iedere illusie die hij in zijn leven ontmoet. Een vaderlandsche leuze,
een blik van een vrouw die hem morgen bedriegen zou, een groote daad die hij
aanschouwt, maakten hem sprakeloos van geluk, alvorens hij de kleine kern ervan
onthullen kon of zelfs onthullen wilde. En deze geestdrift was zuiver. Hij drong zich
haar niet op, gelijk zijn navolgers en geestverwanten, hij bedroog zich niet willens
en wetens, gelijk de latere Barrès en Bourget, die aan de vaderlandsche leuzen leven
wilden geven zonder er zelf aan te gelooven. Het is zijn Espagnolisme, waarvan wij
hiervoren reeds gewaagden, het vermogen om zich door de schoone illusie des levens
te laten ontroeren. En meer nog: de man die alle elementen in zich droeg, welke het
levensgevoel en het levensgeluk tot in den wortel ondergraven moesten, was een der
grootste genieters des levens. Iedere schoone sensatie vond zijne ‘sensibilité
frémissante’ bereid. Hij stond geheel open voor het leven. De drang naar geluk was
de drang van zijn gansche leven, en alle geluk is kinderlijkheid: dus bleef Stendhal
zijn gansche leven als het kind en de jongeling die bij iedere wending van den weg
‘het goddelijke onverwachte’, - la divine imprévue - verwacht. Geen duister morgen
en geen pijnlijk gisteren konden hem beletten in den dag zelf de bloem van het geluk
te plukken waar hij haar vond. Geen berekening, geen doorzicht, geen snijdend
wantrouwen beletten hem, zich als een kind aan liefde en vriendschap over te geven,
wanneer het oogenblik gekomen was van liefde of vriendschap. Ook hiervoor had
hij zijn geliefkoosd woord. Met aanbiddelijke onbeschaamdheid noemt hij het zijn
‘Beylisme’. Dit Beylisme is anders niet, dan de overgave aan het genot van het
oogenblik, zonder een enkele terughouding van geest of ziel, en daarbij de
voortdurende drang naar het nieuwe, naar de nieuwe en ongekende sensatie. Alle
zijn tijdgenooten hadden deze drang naar de nieuwe aandoening, doch hun aller
conclusie was het woord van den Prediker. Zij waren onmachtig om het oogenblik
te genieten, hun geest verstoorde de oogenblikkelijke illusie. Dat Stendhal de eenige
onder hen was, die deze macht behouden had, het is voor geen gering deel ook dank
zij den tijd van heftig geluk en tragische werkelijkheid waarin hij man geworden
was, het Napoléontische tijdvak. In dien tijd leefde de menschheid heviger. Het leven
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liet geen aarzeling toe, wat zich aanbood, moest gegrepen worden, alvorens het te
laat was. In het leger was het de altijddurende onzekerheid van den veldslag, de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

43
altijd nabijzijnde dood, de délicieuse siddering van het gevaar die aan alle levensgenot,
aan liefde en vriendschap, een terzelfdertijd somberen en verrukkenden gloed gaf,
althans bij de bestbewerktuigden die er waren. En in het burgerlijk leven was het de
onzekerheid, die de herinnering aan de Revolutie was temidden van de huidige te
stralende glorie. Er voer door dezen ganschen tijd een koortsachtige, onrustige,
kortstondige maar hevige gloed van liefde en geestdrift, die haar middelpunt en
hoogtepunt vond in de vereering des Keizers. De levensstemming van het keizerrijk
had, in de krachtigsten die er waren, gemeenschap met de levensstemming van de
Renaissance en van de Hellenen. En zulk een levensstemming kon hare heerlijkste
intensiteit slechts bereiken in de Zuidelijke landen, in de zon en het alles
doordringende licht van Italië, die zelve een verheerlijking van het Heden waren,
een stralende roep om van het leven te nemen wat het in overvloed aanbood. En dit
heeft Stendhal altijd onbewust geweten. Alle factoren werkten voor dezen éénen
mensch samen, want het was in Italië, dat deze onvergetelijkste der stemmingen voor
de eerste maal zijn beklemde en argwanende ziel overstroomde.
Ten slotte dus is deze eenheid van tegenstrijdigheden in Stendhal verklaarbaar.
Zij wordt verklaarbaar door een enkel woord, al blijft dit woord zelve in laatste
instantie een raadsel: het is de levenskracht. Uit de levenskracht kwam de illusie
voort, die haar gouden mantel wierp over de schoone oogenblikken van Stendhals
leven. Ervoor, vóór deze oogenblikken, kon hij berekenen, zijn voornemens vaststellen
met het vernuft van een wiskunstenaar: op het oogenblik van de daad, van het leven,
overweldigde dit leven hem en nam hem op in zijn dronkenschap. En daarna kon hij
weder tot bezinning komen, hij kon het oogenblik daarna ontleden en alle
ontoereikendheden ervan vaststellen en dit alles hullen in één grooten vergevenden
glimlach: het lette niet meer! Het geluk was gesmaakt, de bloem van het oogenblik
was geplukt. En deze door het Napoléontische leven gestaalde levenskracht bleef tot
het einde zijns levens toereiken, om hem altijd weer opnieuw aan de illusie van het
leven te onderwerpen. Stendhal is de mensch die altijd weer door het leven, door
zijn eigen rijke levensbloed, op de schoonste wijze - bedrogen werd.
Doch geen zijner romans speelt in het tijdvak, dat hij boven alle andere liefhad. Zij
alle handelen in den tijd, toen een groote verdoffing over het uitgeputte Frankrijk
gekomen was. Dat het desniettemin Stendhal was, die deze stemming van het
Napoléontisch tijdvak vereeuwigd heeft, het laat zich snel verklaren. Hij heeft nl. dit
tijdvak beschreven als de man die hij in zijn hart gebleven is, op de wijze v a n d e n
o f f i c i e r v a n h e t g r o o t e l e g e r . Reeds Sainte-Beuve, die hem overigens
miskende, heeft hem eigenaardiger wijze ‘un housard romantique’ genoemd.
Inderdaad: de ironie waarmede hij deze wereld heeft aangevallen, heeft het gebaar,
de snelheid en de koelbloedigheid van een Napoléontische charge. Heel deze
krioelende wereld van intriganten en lage harde zielen, onmenschelijke trotsche en
stompe burgers, misdadige priesters, geridderde schurken en angstige aristocraten,
heel dit leger dat zich opmaakte om met hun doffe massa de nieuwe idealen en het
vrijere leven weder te overstelpen en te vernietigen, heeft zijn ironie onder den voet
getreden en voor ons bewustzijn vernietigd. De houw van een enkel woord opent
voor onze blikken het interieur van een walgelijke ziel. Een enkele schijnbaar
nonchalante uitval vernietigt een gansche groep. Dat zij strijdvaardig waren, dat zij
in dingen geloofden waar Stendhal aan twijfelde of die hij ontkende, dat zij zelfs met
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list of geweld den weg naar hun doel baanden, dit alles had Stendhal hun kunnen
vergeven. Hij wist te zeer in zich zelven te zien, en hij is ook voor zijn eigen schoonste
helden te meedoogenloos, om hen daarom absoluut te verwerpen. Maar dat zij geen
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oogenblik in hun leven ontvanklijk waren voor wat ‘délicatement tendre’ was, voor
wat natuurlijk en zuiver was, dat het leven hen geen enkel oogenblik verraste en
veroverde, dit was de diepste reden voor een haat, invretend als vitriool en koud als
het ijs van de Polen, maar van een koude die de heftigste hitte nabij komt. Overal
was zijn glimlach een beschuldiging en vergeving terzelfdertijd; slechts voor deze
zielen was zijn haat onherroepelijk en zijn aanval vernietigend. Als alle groote
schrijvers, had Stendhal een onweerstaanbaren drang naar waarheid, maar een nog
grooter, een onleschbare dorst naar leven, naar levend leven, naar de ontroering die
alles opneemt en alles vergeeft, naar het Goddelijk onverwachte in den mensch en
in het leven. En deze zielen waren dood, en overal waar zij kwamen, brachten zij
dezen dood mede en verstikten het leven in zijn argeloozen groei. Zij brachten de
vertwijfeling der verveling, en daar alle eenvoudige woorden bij Stendhal een veel
intenser en dieper zin aannemen dan zij uit zich zelven hebben, zou men beter nog
kunnen zeggen, dat zij de hel op aarde brachten.
En ook zijn helden, Julien Sorel uit ‘le Rouge et le Noir’ en Fabrice del Dongo uit
‘la Chartreuse de Parme’, zijn figuren die zich tegenover deze maatschappij
verdedigend opstellen, zij zijn in deze maatschappij als soldaten in het veld. Een der
meest onbeteekenende toevallen, die hen treffen kan, is de dood. Als bij soldaten is
hun doel vernietiging en zelfbehoud, en alle wapens zijn hun daarbij goed, ook die
van den tegenstander zelve. Ieder uur van hun leven is strijd en waakzaamheid, en
ieder geluk dat hun tegenkomt, wordt hartstochtelijk en gulzig gedronken, alsof er
geen morgen voor is. Temidden van deze maatschappij die door de Heilige Alliantie,
dit wanproduct van politieke vroomheid, werd ingewijd, zijn zij helden van wil en
onstuimigheid, en ook in hun karakters ligt het vreemde mengsel van dollen moed
en berekenende tactiek, dat hun schepper en op grooter gebied, Napoléon zelven
eigen was. Ook zij hebben Napoléon tot hun levensvoorbeeld en levensafgod
verkozen. Het hoeft hierbij niet gezegd, dat zij ziel van Stendhals ziel zijn, de dragers
van zijn karakter in telkens gewijzigde omstandigheden. Hoewel zij, voor een niet
gering deel, de dragers ook zijn van zijn droomen, gelijk bij alle groote kunstenaars:
de belichaming van al den strijd en schoonheid die de kunstenaar in zijn leven heeft
gedroomd te ontmoeten en die hem nimmer is tegengekomen.
Zoo Julien Sorel. Het lot heeft hem geworpen in de denkbaarst slechte omgeving,
te midden van onmenschelijk ruwe en verstompte boeren, die het vreemde, fijnere
wezen met de groote en schuwe oogen met instinctieven haat verdrukken en
vertrappen. Maar dit wezen heeft een machtigen wil, een hevige trots en een groot
verstand. Hij heeft ook een groote ontvanklijkheid voor al wat teeder en waarachtig
is, maar het leven heeft die ontvankelijkheid al dadelijk wreed in hem verstoord. De
eenige gedachte die uit dit leven met des te grooter hevigheid in hem opstijgen kan,
is, niet eronder te bezwijken, en zijn plaats te veroveren onder de zon, tot iederen
prijs. Doch hij heeft al vroeg gezien, dat den breeden weg dien hij zich droomde, de
weg der groote en heerlijke wapenfeiten, niet meer open staat. Hij ziet dat de priesters
alle verhoudingen beheerschen. Hij zal dus priester worden. Weliswaar heeft hij een
afkeer van alle huichelarij, en heeft een oudoom, de eenige die zich het gehate kind
aantrok, hem zijn gloeiende soldatenvereering voor Napoléon overgedragen, maar
deze ziel is verbitterd en gekneusd voor zij het daglicht zag: zij vroeg slechts argeloos
te mogen ontbloeien en zij ziet zich, zonder te weten wat zij misdeed, vanaf haar
vroegste bewustzijn reeds omringd van wreedheid en vijandigheid. Doch de
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levensdrang, de drang tot daad en liefde en schoonheid is in deze ziel smartelijk en
hevig. Wat blijft haar dus anders over, dan ieder wapen aan te grijpen, dat zich
aanbiedt? Het
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meest natuurlijke zelfbehoud dringt ze hem in de hand, doch met geen ander doel,
dan om de wreede huichelaars rond hem ermede te verslaan en hen machteloos te
maken. Want wat bij minder sterke en doelbewuste zielen niet mogelijk zou zijn:
geen oogenblik verliest hij in dezen wreeden strijd zijn drang naar waarheid.... Doch
bij zijn eerste schrede in de wereld komt hem een liefde tegen, zoo groot en zoo
zuiver als eenig mensch slechts droomen kan: die van Mme de Rénal, de moeder
van de kinderen die hij als onderwijzer op moet voeden. Hij echter weet deze liefde
niet te verstaan. Zijn ziel is samengetrokken door wantrouwen en gekwetsten
hoogmoed en eerzucht. Toch verovert hij haar, doch slechts omdat zulk een verovering
deel uitmaakt van het programma, dat hij zich voorgenomen heeft om uit te voeren.
Dat hij desniettemin in deze vrouw het geluk van zijn leven smaakt, komt, omdat
Julien, als Stendhal, immer weder door het leven bedrogen wordt, en de vloed van
zijn eigen, oorspronkelijk gemoed hem immer weder overstroomt en alle berekening
mede sleurt.
Julien Sorel brengt het ver. Zijn opgang voltrekt zich met waarlijk Napoléontisch
tempo. De liefde die hem en Mme de Rénal verbindt, wordt ontdekt, en de
geestelijkheid verwijdert hem naar het Seminarium. Na een korten tijd van foltering
maakt het toeval hem sekretaris van een ‘pair van Frankrijk’, in Parijs, den Markies
De la Mole. Hij is er spoedig onmisbaar, en wordt gebruikt in politieke zendingen
en intrigen. Een vreemde liefdesverhouding begint zich te ontwikkelen tusschen hem
en de dochter van den markies, Mathilde de la Mole. Zij is, terecht, een ‘vrouwelijke
Julien’ genoemd. Ook zij is vol dorst naar leven en grootheid, en heeft tot voorbeeld
gekozen de helden van haar eigen geslacht en van de oorlogen der Ligue en der
Fronde. Doch hare aristocratische trots sluit haar van de wereld af, en in deze rust
verveelt zij zich. In deze verveling wordt zij onweerstaanbaar getrokken door den
raadselachtigen, somberen sekretaris van haar vader, de eenige der jonge lieden in
wiens oogen zij geen onderworpenheid of aanbidding leest, doch veeleer koude laat.
Zij werpt zich letterlijk in zijn armen, en overstelpt hem den volgenden dag met hare
snijdende verachting voor ‘den lakei van haar vader’, aan wien zij zich gegeven heeft.
Julien, die deze liefde aanvankelijk uit ijdelheid en berekening en wraakzucht
aangenomen heeft, wordt door deze verachting tot waanzinnigen hartstocht
opgezweept. Hun verhouding heeft de uitwerking van een moorddadigen haat; weinig schrijvers vermochten, het innerlijk van een liefde te ontleden, die zich
openbaart in de verfijndste wederzijdsche folteringen die slechts door plotselinge
vlagen van even pijnvol hevigen hartstocht onderbroken worden. Met ontzaglijke
zelfbeheersching, hoewel verscheurd van liefde, weet Julien dezen trots te breken.
De Markies de la Mole moet zich in het verschrikkelijke schikken: zijn dochter aan
een plebejer uit te huwelijken. Eenige jaren nadat Julien het huis van zijn vader
verliet, is hij de toekomstige schoonzoon van een der grootste Fransche edellieden,
geadeld en geridderd, en met een groote rol in het wereldleven in het naaste verschiet.
Het eerste, zwaarste gedeelte van den weg is afgelegd. Dan treft het noodlot dezen
Napoléon van 1830. De eerste minnares van Julien, die in hare verlatenheid langzaam
aan haar liefde sterft, schrijft onder den invloed van jaloersche priesters een
aanklagende brief. In een razernij van woede reist Julien naar het kleine stadje en
schiet haar neer, in de kerk, gedurende den dienst.
Als de kerkerdeuren achter hem dichtvallen komt een groote en diepe verademing
over hem, een rust die reeds des doods is. Het leven was schoon en groot, doch zwaar,
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en het loonde zooveel inspanning en koortsachtig streven niet. De innerlijkste
waarheid van het leven onthult zich aan hem, in de stilte en op den drempel van den
dood. Het was alles slechts een spel voor een oogenblik en ook de hartstocht voor
Mathilde de
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la Mole behoorde tot dit leven. Zij was hevig, maar woedde aan de oppervlakte. Zij
verzinkt spoorloos. Maar onweerhoudbaar stijgt in hem op de eerste en eenige liefde
die in zijn leven geweest is, de liefde van en voor de vrouw die hij heeft willen dooden
en die hij slechts licht gewond heeft. Zij was diep, eenvoudig, grenzeloos en helder
als de zee, een liefde voor dood en leven. Daar, in den de stilte en in de waarheid, in
de waarachtigheid, was het geluk dat hij zoo koortsig in den strijd en het groote leven
zocht. In zijn kerker komt Mevrouw de Rénal hem opzoeken. En welk een wonder:
de zoetste dagen van hun liefde leven zij in het aangezicht van den dood, de dood
die de schoone kroon op hun arme, aardsche liefde wordt. Door een uitdagende rede
brengt Julien het doodvonnis over zich. Drie dagen na zijn terechtstelling sterft
Mevrouw de Rénal hem na. Doch Mathilde de la Mole laat de grot in de bergen,
waar het lichaam van den afgetobden strijder rust, met prachtige marmerwerken
versieren. Met dezen snijdenden trek karakteriseert Stendhal het verschil tusschen
twee vrouwen en twee liefden.
De roem en het begrip van Stendhals werken zijn bijna een halve eeuw lang gestuit
op twee vooroordeelen: op de immoraliteit van Stendhal en op de, zoogenaamde,
koude objectiviteit, waarmede hij zijn groote werken heet geschreven te hebben.
Eerst thans heeft zich zijne waarachtige grootheid onthuld, gelijk ook de grootheid
van den anderen 19de eeuwer, Gustave Flaubert, eerst in onze dagen begint te worden
begrepen. Deze immoraliteit van Stendhal is een optisch bedrog, dat weliswaar door
het karakter van zijn genie zelve begunstigd werd. De eenige verklaring ervan is: hij
ging verder dan iemand anders in de duistere gebieden der ziel. Hij en zijn
hoofdfiguren, zij zijn niet boozer, zij zijn eerlijker met zichzelf en met de wereld.
De ontoereikendheid der ziel, die vóór hem de moralisten, als Pascal en La
Rochefoucault, reeds hadden begrepen en aangewezen, toont zich eerst bij hem in
het levende Fransche kunstwerk. Al wat deze groote kenners der ziel in hun
onsterfelijke maximen hebben onthuld en vastgesteld, is bij Stendhal eerst als 't ware
levend opgestaan, het wordt door levende menschen gedragen; het zijn de motieven
van hun daden en de geheime kwalen hunner ziel.
Doch geen kwalen van uitzonderlijke boosaardigheid. Ieder mensch heeft slechts
diep in zich zelven neder te stijgen, om ze in zich zelf te vinden, sluimerend of
wakend, maar altijd aanwezig. De mensch kan aan zich zelf niet wennen, en bedriegt
zich omtrent zichzelven met verzachtende leugens. Maar juist dit zelfbedrog, dit
gemis aan bewustzijn van de zwakheid der algemeen-menschelijke natuur, is de
eigenlijke grond tot deze beschuldiging van immoraliteit. Wie Stendhal niet eerlijk
vindt, is niet eerlijk met zich zelven.
‘Voir clair dans ce qui est’, was de eenige aesthetiek en het eenig beginsel van
dezen schrijver. En deze klare blik ‘in wat is’, wat is in een mensch, blijft immer nog
een bange verrassing. Het gaat er slechts om deze eerste verrassing te overwinnen.
‘Er is geen motief in den mensch’, schreven wij elders, ‘dat het klaarste daglicht
onverlet verdragen kan’. Stendhal schroomt dit daglicht niet, en hij treedt de schimmen
van het kwaad in zichzelf, dat aller kwaad is, koelbloedig onder de oogen. De
tegenstelling tusschen Julien Sorel, die in het priëel in den avond, de hand van Mme
de Rénal gegrepen heeft, en dit doet bij wijze van onaangename en koudvervulde
plicht, en de arme en naïeve vrouw zelve, die verscheurd wordt door liefde en
ontzetting en berouw, is voorzeker schriklijk, maar zij is zoo. Er is meer van het
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leven in, dan in duizend verzachte, van hun lagere diepten onbewust gebleven
liefdesgeschiedenissen. Wanneer Mathilde de la Mole het hoofd van haar minnaar
opneemt, het voor zich op tafel zet en het kust, zoo schijnt dit de geweldige uiting
van de meest verheven en onvermengd tragische
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smart. Stendhal laat ons het geloof niet aan deze onvermengdheid en dit zuiver
tragische leven. Koelbloedig geeft hij de ook daar ingeslopen leugen aan. In haar
geslacht was eenmaal een De la Mole, die onthoofd werd en wiens hoofd door zijne
minnares werd opgeëischt! Zij wil eenvoudig voor deze groote voorgangster niet
onderdoen! En deze innerlijke leugen in alle groote dingen en daden is een tragiek
i n de tragiek: een machtiger, hartomklemmender tragiek nog dan die der groote
daden zelf. Stendhal is ook de eerste geweest, die het wezen van den veldslag, het
nuchter-afgrijselijke wezen van den veldslag, dat wij thans allen kennen, uit den
gouden nevel van legende en poëzie heeft weten te onderscheiden. Mérimée en later
Tolstoy, hebben hem dit onderscheid en deze werkelijkheidsafbeelding te danken.
Wanneer Juliaan met levensgevaar, na lange afwezigheid, de kamer van Mme de
Rénal binnendringt, en de gefolterde vrouw hem in berouw en angst voor haar God
tracht terug te stooten, is zijn smart, na zoolang van alle liefde en zachtheid verstoken
te zijn, bittermenschelijk en oprecht. Maar plotseling schiet de gedachte in hem op:
..ik maak mij belachelijk als ik deze vrouw niet overwin’. Dan zegt Stendhal: ‘de ce
moment, tout ce qu'il y avait de céleste dans la position de Julien disparait rapidement
de son coeur’. En als zijn liefde overwint: ‘un peu plus tôt arrivés, le retour aux
sentiments tendres, l'éclipse des remords chez Mme. de Rénal eussent été un bonheur
divin, a i n s i o b t e n u s a v e c a r t , c e n e f u t p l u s q u ' u n p l a i s i r ’.
Snijdende woorden waarin Stendhal zelve de innerlijke wraak der onwaarachtigheid
heeft te samen gevat. De gedrongenheid en de snijdende kortheid van de psychologie
van Stendhal is mede een der wonderbaarlijkste eigenschappen van den schrijver.
Door hun volte van geest en handeling, zijn zijn beide romans gelijk aan het
veeldeelige levenswerk van andere, even groote schrijvers. Zij omvatten een volledige
conceptie van den mensch en den tijd. Juist daardoor worden zij tot romans in den
wijdsten, meest representatieven zin des woords. Dikwerf is enkel de bouw van zijn
zinsnede reeds een opgelost probleem. In enkele woorden soms, stelt hij het gevoel
dat de mensch meent te hebben, en het gevoel dat hem werkelijk bezit, tegenover
elkander. Hij spreekt van ‘une douleur, qui était de la colère’, hij geeft van Mme. de
Rênal deze definitie: ‘cet être affaibli par un malheur trop constant. C e m a l h e u r
é t a i t l ' a b s e n c e d e J u l i e n ; e l l e l ' a p p e l a i t , e l l e , l e r e m o r d s ’.
De oude wereld en de overoude beschaving rusten in werkelijkheid op rhetoriek.
Zij is de overal ingeslopen ziekte van onwaarachtigheid, waartegen geen mensch
zich afdoend kan verweren, omdat geen mensch haar omvang bewust kan worden.
Reeds in de prilste kinderjaren leert de Europeesche mensch de vaste woorden, de
vaste gevoelens, het ontzaglijk aantal cliché's kennen, waarnaar hij zijn leven te
richten heeft en richten zal. Stendhal is een der menschen, die deze rhetoriek het
verst heeft overwonnen, die terwille van den schoonen naam der dingen, het schoone
of afzichtelijke wezen der dingen nimmer uit het oog verloren heeft. Dit maakt hem
tot een der grootste realisten van het innerlijk die ooit geleefd hebben.
En toch is de indruk zijner werken levenwekkend en verrukkend. Zij die Stendhal
kennen, kennen de lichte levensdronkenschap die uit deze lectuur ontstaat, als uit
het drinken van de edelste champagne. De oorzaak daarvan ligt juist in dezelfde
zoogenaamde immoraliteit, die in werkelijkheid een ongekende oprechtheid is en
een verrukkende innerlijke moed. Want deze oprechtheid zou ijzingwekkend zijn,
ware het niet, dat deze berekende, deze koude en terughoudende helden toch altijd
nog de kunstenaars blijven van het levensgeluk. De woorden ‘fou de bonheur’, ‘fou
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de douleur’ komen nergens meer voor, dan juist in deze boeken. Al hebben zij hun
deel aan de algemeene menschelijke onwaarachtigheid die zichzelve straft, door
gemis aan geluk nl., wanneer zij
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zich overgeven, geven zij zich heviger en hartstochtelijk over dan welke andere
figuren ook. Zij zijn menschen, doch onder de menschen, en naar menschelijke maat
gemeten, behooren zij tot de edelsten en zuiversten. Zij dragen een ziel die als een
storm zich baan kan breken. En wat kan men van den mensch meer verlangen, dan
juist deze grootste der gaven? En heeft hij woorden gevonden van de schrikkelijkste
ironie en haat, hij heeft daarnevens ook woorden gevonden van de oneindigste
teederheid en de kinderlijkste argeloosheid. Voor deze oneindige teederheid en deze
verrukking van geluk en leven is slechts éen vroegere, moderne naam in vergelijking
te noemen: die van Shakespeare. En door de tegenstelling bereiken deze teederheid
en levensverrukking een ongeëvenaarde, een bijna bedwelmende kracht. Juist omdat
deze analyse iedere onzuiverheid van te voren heeft aangewezen en onthuld, juist
daarom zijn het geluk en de liefde, waar zij doorbreken kunnen, van te zuiverder
gehalte en stralender verschijning. En het ware verkeerd te meenen, gelijk dikwerf
geschiedt, dat het instrument dier analyse louter werkt uit lust tot vernielen en
ontleden. Het is onverbiddelijk, zelfs tegenover zijn beste helden, doch waar de
hoogste schoonheid des levens zich openbaart, weet zij te zwijgen en terug te treden,
‘voller Scham’, om met Nietzsche te spreken, ‘vor den Heimlichkeiten der groszen
Leidenschaft und der tiefen Seelen’. Deze hoogste schoonheid des levens vond
Stendhal in de vrouw, de bijna bovenmenschelijk schoone figuur der zuivere vrouw,
die in zijn werken optreedt. Als jong meisje heet deze vrouw Armance en Cletia
Conti, als rijpe, beproefde en rampzalig gehuwde vrouw Madame de Rénal. Deze
vrouwen zijn elementen van liefde en grenzelooze trouw. Zij zijn eenvoudig met den
hoogsten eenvoud, met den eenvoud der Evangeliën. Zij zijn onwetend en schuw,
doch zij hebben de feillooze wijsheid en den mateloozen moed hunner liefde. Aan
hen, in dit levende en doorzichtige kristal van zuiverheid, dat hun ziel is, vond de
schrikkelijk doordringende analyse van Stendhal geen schuld en geen vlek meer van
lage menschelijkheid. De schepping dezer goddelijke minnaressen en martelaressen
der liefde is het hoogtepunt van Stendhals kunst, en tevens hare innerlijke
rechtvaardiging. Want wie zoo verstommen kan tegenover de hoogste schoonheid
der menschelijke ziel, haat niet terwille van den haat en zoekt het kwade niet ter wille
van het kwade, en zelfs de roekelooste pose kan ons niet meer bedriegen. Wie deze
verblindende hoogtepunten van menschelijke zuiverheid in zichzelf en de wereld
heeft ontdekt, ontleent daaraan het recht, om over de menschelijke natuur en hare
ontoereikendheid te glimlachen.
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Late liefde,
door Amélie de Man.
I.
De lucht was vol bedreiging. De langzaam rijzende en dunner zich uitspreidende
wolkmassa in het Zuiden, tot de zon opgeklommen, had het licht versomberd en
scheen een sinistre uitdrukking te geven aan het strand en aan de zee. Die leek grauw
geworden, en ondoorschijnend, onrustig rolde het water aan, licht ruischend en
krullend tot vuilwit schuim. Een booze wind begon te waaien en rukte flapperend
aan de op het strand gespannen zeilen waarachter de badgasten zich voor de zon
verscholen hadden. Ook uit het Noorden kwam onweer opzetten, de grauwe lucht
vereenigde zich in het verschiet met het donkere water. In het Noordwesten, aan den
horizon, lag de havenpier van Rimini in lichte zonnekleuren, schel in de donkere
dreiging, als tot ondergang gedoemde vroolijkheid. Alleen het Oosten was rustig, en
onbevreesd stonden, klein in de verte, een, twee, drie zeilen, oranje driehoeken met
roode vlekteekening, tegen dunne grijsvertrokken lucht.
Feller rukte de wind aan de strandschermen, die met witte vlekken het strand
overdekten, tot waar in het Oosten de donkere terreinmuur van een hooggelegen villa
aan het water reikte. Daarachter, wat verder, stak de havenpier uit, een verwarring
van masten en touwen en gedempt saffraangeel van zeilen en sepia en fluweel bruin.
En rechtop, aan het uiterste einde de kleine witte vuurtoren met zijn breeden top.
In de verte had zich een strandscherm van den grond los gerukt en waaide aan de
hooge paal warrelend op. Vrouwen en kinderen vluchtten, een man sleepte een stoel
mee. Hier en daar trokken de badgasten naar de huttenrij terug, den hoed met de eene
hand op het hoofd gedrukt, met de andere een stoel door het zand trekkend. De
vrouwen pakten het handwerk in de tasschen. Somber stonden de rechtgelijnde villa's
tegen de donkere Zuiderlucht.
De Varini's kwamen ook in beweging, Giulia het eerst.
- Zullen we maar naar huis gaan?’ vroeg ze. ‘Er komt een onweer’.
Bianca zag om zich heen. ‘We kunnen voor de hut gaan zitten, zoo gauw zal het
niet regenen’.
- Ik ga naar huis’, verklaarde Guilia halsstarrig. ‘Ik moet toch gaan zien wat de
meiden uitvoeren’.
Waggelend nu naar de eene, dan naar de andere zijde van haar breede heupen, bij
iederen stap eenigszins vooroverbuigend om de inspanning van het loopen door het
mulle zand en het meetrekken van haar vouwstoel, haar kort breed lichaam dwaas
onder een kinderlijken hoed van wit borduursel met rose lint, zeulde ze heen.
Gina was opgestaan. De buste vooruit, streek zij de rok glad over de heupen.
- Ga jullie mee?’ vroeg ze.
Bianca, de mond ernstig dichtgeknepen, werkte nog even door, toen stond ze op.
Een windvlaag rukte aan het scherm. In de verte rommelde de donder.
Ida had haar werktasch al aan den arm gehangen en greep bedrijvig de stoelen
aan, om ze naar de hut te sleepen. Bezorgd zagen haar bolle oogen achter de bril naar
de zwarte lucht in het Zuiden, die tot hoog aan den hemel reikte. Haar groote, door
werken verruwde handen hielden de stoelleuningen in stevige greep en met lange
moeizame passen stapte zij door het zand.
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Gina en Bianca richtten het zich behaaglijk in op de planken vloer voor de hut,
een stoel in het midden, om gemakkelijker te werken. Ida bleef staan. Zoekend zag
ze rond.
- Ik ga zien waar de kinderen zijn, zei ze ‘Het zal beter zijn dat ze in huis komen.’
- Die zullen wel naar huis zijn gegaan na het bad’, verzekerde Bianca. ‘De mijnen
tenminste.’
- Ik ga toch liever kijken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

50
Om haar zusters niet te storen liep ze rond de hut en kwam zoo op het pad van
vloertegels dat naar de villa leidde.
Ida stapte voort, met lange onbevallige schreden, haar mager hoekig lichaam,
verborgen in de stijve plooien van haar slecht gemaakte kleeren, overgelaten in de
onverschilligheid van wie weet nooit te kunnen behagen.
De bel tinkte rinkelend toen ze het hek opende en weer sloot. Binnen, in het
huisportaal, zal Adele te borduren, het stemmige bleeke nonnengezicht over haar
werk gebogen.
- Zijn de meisjes hier?’ vroeg Ida.
Adele zag op, even verstrooid, toen wendde zij het hoofd naar het binnenhuis.
- Ze zijn hier gekomen’, antwoordde ze. ‘Ze moeten in de rommelkamer zijn’.
Langzaam steeg Ida de trap op, trede na trede. Haar beenen wogen zwaar, ze voelde
zich niet goed in den laatsten tijd. Vreemd, ze was altijd gezond geweest en sterk,
zonder ooit last te hebben van ziekte.... Ze begreep niet wat haar nu scheelde.... Het
werk, de zorg voor het huishouden viel haar zwaar, als een dagelijks weerkeerende
onaangename last. De ergernis over de meiden, kleine geschillen met Giulia
prikkelden haar, hielden haar heele dagen bezig met boos gepeins en slechte luim.
Vroeger was ze toch zoo niet geweest. Iedereen noemde haar goed, ‘die goede Ida’
heette het altijd. Ze voelde nu soms haat tegen Giulia, die zoo eigenzinnig en
zelfzuchtig haar weg ging, haat tegen haar zuster, dat was toch heel slecht. Hoe kwam
ze zoo?
Ze trad haar kamer binnen en naderde het raam, om te zien of het al regende. De
zee leek hoog, grijs groen, en rolde schuimend op den oever. De lucht was grauw
eentonig, zonder onmiddellijke dreiging. De schermen waren weggenomen en
eenzaam stonden de leege palen langs het kale strand. Menschen zaten op stoelen
bijeen, witte en gekleurde figuren in badmantels liepen in groepen. Kinderen in
badtricots sprongen spelend rond. Misschien dreef het onweer wel over.
Zij schonk water en waschte zich de handen. Toen trad zij voor den spiegel om
zich het haar in orde te brengen dat door den wind wat verward was geraakt. Nog
even bleef zij staan en bekeek haar spiegelbeeld. Zij zag er slecht uit, mager en geel....
Het leek wel of ze oud werd.... Nu, het deed er niet veel toe, leelijker kon ze moeilijk
worden....
Ze liep heen, de trap weer af, de keuken binnen.
- 't Is dadelijk klaar, Signorina’, verzekerde de keukenmeid met weltevreden
glimlach. Ida antwoordde niet. Zij hoorde de zusters binnenkomen, kibbelende
kinderstemmen in de rommelkamer, maar zij had geen lust om tusschenbeide te
komen. Daar kwam haar vader naar beneden, voorover gebogen, de eene hand zwaar
op de trapleuning, het patriarchenhoofd met de lange witte baard en de krans van wit
haar om de kale schedel, naar voren hangend.
- Is het klaar?’ vroeg hij in 't voorbijgaan.
- Dadelijk, Papa’, antwoordde Ida onderworpen. En in de keuken teruggetreden,
vermaande zij halfluid:
- Gauw wat, daar is de padrone!
Weer klonken de kinderstemmen, luid en heftig, en geschrei van Leonora. Ida liep
er zuchtend heen.
- Wat is er? vroeg ze, en keek vorschend rond. De kinderen zagen elkaar aan.
- Zij wil Livio's wagentje hebben, zei Maria eindelijk.
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Ida vatte de hand van Leonora, die nog hijgend snikte, met tot een grimas
vertrokken huilgezicht.
- Kom mee, dan mag jij de hoorn blazen, 't eten is klaar.
Getroost liep het kind mee, naar de eetkamer waar de lange witgedekte tafel stond.
Ida zette haar op een stoel en gaf haar de hoorn in de handen. Het kind blies dat het
getoet weerklonk, nog eens, en nog eens.
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- Nu is 't genoeg, zei Ida, en nam haar de hoorn af. Toen zette zij het kind in de hooge
stoel en begon haar het servetje voor te binden. Giulia kwam uit de keuken aanloopen,
een dampende schotel voor zich uitdragend, waaruit zij de borden begon vol te
scheppen. De meiden kwamen binnen, dom lachende gezichten, de eene achter de
andere, vatten de volle borden aan en droegen ze naar de tafel. Buiten de kamer
liepen de kinderen dooreen om zich de handen te gaan wasschen. Gina kwam binnen,
haar arm om Bianca heen, en Luigi, vaag starend uit zijn bolle brille-oogen, Adele
met het stille zelfverloocheningsglimlachje op haar bleek lijderessengezicht, en
Odoardo, in wit zomerpak, glimlachend, met Livio die aan zijn hand meesprong.
Daar kwam Grootvader, langzaam, gebogen, met die ietwat starre, als wezenlooze
uitdrukking van ouderdom op zijn gegroefd gezicht. Hij nam zijn plaats in, en nu
ging iedereen zitten. De meiden, met slordige haren, hielden zich terzijde, ieder aan
een kant van de tafel. Clara kwam, strak ernstig haar lang bruin gezicht met de
achterdochtige kleine donkere oogjes onder het in 't midden gescheiden gladde zwarte
haar, groot en forsch in haar korte kinderjurk. Ook de kleintjes waren er nu, de stoere
donkere Teresa, breed glimlachend in onverstoorbare tevredenheid, en de stugschuwe
Iolanda, samen met Maria, het kleine blonde brutaaltje met haar gladgestreken haar,
en de magere Carlo, klein, geel, oud gezichtje, die ongemerkt naar zijn plaats sloop.
Ida zat tusschen haar pleegkinderen Maria en Iolanda. Het maal begon, met druk
bewegen van handen en vorken naar de vooruit gestoken hoofden. Niemand sprak.
Grootvader begon, langzaam en nadrukkelijk pratend, tegen Odoardo een gesprek
over aandeelen en grondbezit. Odoardo redeneerde, knippend met de kleine
rimpeloogjes achter zijn bril. Ook Luigi sprak mee, droefgeestig en gewichtig. Gina
zat te glimlachen rechtop het hoofd wat opzijde, een donker lijntje van knevelhaartjes
op de bovenlip. Bianca, in haar onderwijzeressentoon, sprak Fransch tegen Clara,
die kwijnend antwoordde met haar stem van verveling. Ida zweeg. Voor haar heen
praatten en lachten de beide meisjes, schertsende antwoorden wisselend met Teresa,
die tusschen haar moeder en Clara zat. Ida hoorde het als uit de verte. Lusteloos at
zij haar bord leeg, de laatste, en toch was haar portie zoo klein geweest. Het eten
smaakte haar niet. En zoodra het maal voorbij was, zou ze weer moeten nadenken
en orders geven voor het avondeten. En zoo ging het, dag in, dag uit. Hoe doelloos
leek het haar! Vaag verwonderd zag ze naar de anderen die tevreden schenen en
belangstellend, - verbaasd over zich zelve zich afvragend wat haar toch scheelde.
Haar hoofd was moe, ze wilde na het eten wat gaan rusten. Het kwam misschien
ook door het onweer, dat ze zich zoo loom en prikkelbaar voelde. En dan met zooveel
menschen in een kleine kamer, en het raam dicht omdat Papa geen tocht kon velen....
Gelukkig waren ze aan de vruchten toe, en nu moesten de kinderen weer bediend
worden. De eene wilde dit en de andere dat, zij verloor er haar geduld bij.
Eindelijk werd de koffie binnengebracht en stonden de kinderen op. Ida schonk
de kopjes vol en reikte ze de tafel rond. Gina sprak tegen Bianca over Clara, die zoo
was achteruitgegaan in dat jaar op de Duitsche kostschool en al haar latijn vergeten
was. Adele stond op en ging heen, Ida volgde haar. Zij was nu vrij, want na het eten
zat Adele op het terras en hield toezicht op de kinderen, tot een uur of vier. Langzaam
steeg zij de trap op, dof en zonder belangstelling zag zij naar beneden, waar Papa
met Odoardo en Luigi de eetkamer uitkwamen, Giulia langzaam waggelend er achter,
een schotel in iedere hand. Alles was haar onverschillig. Met trage stap liep zij haar
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kamer binnen en trad voor het raam. Het strand was verlaten. Drie kinderen in tricot
speelden soldaatje. Een boot met slaphangend bruin-rood zeil, dat soms even op-
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bolde, lag vlak bij den oever te dansen op het hoog aanrollende grijs-groene water.
Andere zeilen leken rustig in de verte tegen de donkere horizon. Ook niemand was
er op de kale strandbreedte tusschen het huis en de huttenrij. Een bootman liep er,
krom, met hangende armen.
Ida wendde zich af, maakte haar kleeren los en legde zich te bed. Zij voelde zich
tot schreiens toe ontmoedigd. Het scheen haar wel alsof het gezicht van de
eenzaamheid daarbuiten haar nog meer had ontstemd. In de laatste maanden was die
treurigheid over haar gekomen. Vroeger was ze altijd vroolijk geweest, vol lust in
het leven. Als jong meisje wist ze zich leelijk, maar door haar opgewektheid werd
ze gezocht en vond overal vriendschap. Wel voelde ze haar gemis, doch haar
natuurlijke blijheid en levenslust hielpen haar zich daarin te schikken en er zich niet
door te laten verbitteren. Eigenlijk had ze het ook altijd te druk gehad om er veel
over te denken. Eene van de oudsten thuis, moest ze al vroeg met Adele haar moeder
helpen om voor de kleinen te zorgen, voor Gina en Giulia, Bianca en Peppina en de
broers Mario en Checco. Peppina en Bianca waren getrouwd, en toen was de nieuwe
zorg gekomen voor de nichtjes en neefjes, een taak die weinig voldoening schonk.
Bianca en Peppina lieten de zorg voor haar kinderen grootendeels over aan de
ongetrouwde zusters, die toch niets te doen hadden, zooals zij beweerden. Die beiden
eischten allerlei diensten, die zij als van zelve sprekend beschouwden en waarop zij
recht meenden te hebben. In de stad ging het nog, hoewel Ida bijna geheel de zorg
voor Maria op zich had genomen, na eerst jaren lang de ziekelijke Iolanda verpleegd
te hebben. Maar hier aan zee werd het al te druk, en dit jaar, nu haar gezondheid
minder goed was, vermoeide het haar te zeer. Peppina had niet mee kunnen komen,
en nu het kleintje geboren was, bleef zij in de stad tot de anderen terugkwamen.
Bianca zorgde voor haar drietal en Giulia, die niet van kinderen hield, trok zich van
Peppina's kleinen weinig aan, die met haar spotten of haar schuw uit den weg liepen.
Zoo rustte de zorg voor Peppina's vier kinderen voornamelijk op Ida en Gina. Maria
sliep bij Ida op de kamer en Candida deelde met de twee jongens een van de kamers
boven. Maar aan die meid kon ze niets overlaten, altijd moest ze nazien, overal aan
denken. Nooit was ze er zoo moe van geweest als dit jaar. Kwam het, doordat de
kinderen grooter werden, of verkeerde zij in een ongewonen toestand? Zij verlangde
dikwijls, weg te kunnen gaan, zich voor goed aan al die zorgen te onttrekken, vrij te
zijn.... Waarom moest zij meer zijn gebonden door huiselijke zorgen en plichten dan
haar getrouwde zusters? Was zij dan ook maar getrouwd en ware het tenminste haar
eigen huishouden en haar eigen kinderen waarvoor zij zorgde! Eens was zij verloofd
geweest, lang geleden.. Iemand had om haar gevraagd - om haar geld eigenlijk en
dat begreep zij destijds ook wel, ofschoon zij het voor zich zelve niet wilde erkennen.
Zij nam het aanbod aan, blij, dat zich iemand opdeed, en haar vader stemde toe - met
tegenzin, doch overwegend de onwaarschijnlijkheid dat de kans zich ooit weer zou
opdoen, en voor een dochter die moeilijk te plaatsen was, mocht men immers niet
te kieskeurig zijn. Zij deed haar best zich tevreden te stellen met haar verloofde, die
in zijn middelmatigheid haar dikwijls belachelijk voorkwam, en de verloving duurde
een half jaar. Toen maakte zij er een eind aan. Liever ongetrouwd blijven dan
gebonden aan zulk een man haar leven doorbrengen. Sedert had zij berust in het
vooruitzicht een oude vrijster te worden. Nog eens was heimelijk de hoop in haar
herleefd, toen Luigi Lazzarini hun huis begon te bezoeken. Doch al spoedig bleek
dat het hem om Bianca te doen was, een van ‘de kleinen’, en hij had haar getrouwd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Nu was Ida bijna veertig jaar. Zij had ondervonden hoe moeilijk het huiselijk leven
is tusschen ouders en volwassen kinderen, tusschen zusters, wier humeur verscherpt
is
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door het vruchteloos wachten op een huwelijk. Giulia, de mooie - nu was ze te dik!
- had wel drie aanzoeken uit grilligheid afgeslagen. En nu had ze spijt. Toen Mama
nog leefde was er ten minste vrede in huis want naar haar luisterde Papa. Maar nu
hield niets hem tegen. Altijd dreef hij onwrikbaar zijn wil door, en eischte dezelfde
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, als toen zijn kinderen nog jong en ontoerekenbaar
waren. Dan kwam nog op Ida de taak neer, de eigenzinnige Giulia te sussen en
geschillen tusschen vader en dochter te voorkomen. Zij moest het zichzelve bekennen;
zij benijdde haar getrouwde zusters, die een eigen thuis bezaten.... Nooit hadden de
moeilijkheden en onaangename zijden van haar leven haar zoo gedrukt als in den
laatsten tijd. Stellig, zij werd oud.... Veertig jaar - dat beduidde naderende ouderdom....
Zij zou oud worden, zonder ooit geleefd te hebben.
Onrustig opende zij de oogen, en wendde zich op de andere zijde. Hoe donker was
het in de kamer! Zeker kwam het onweer nu opzetten. Even overdacht zij of ze de
ramen zou sluiten, doch ze voelde zich te loom en bleef liggen. Dat kon nog wel, als
de wind opstak. Daar rommelde de donder, bolderend, vlak boven het huis. Verschrikt
sprong zij op, en maakte haar kleeren vast, ondertusschen naar buiten ziende. Woest
rolde de zee aan, luid bruisend, grauw groen en hoog gezwollen tegen de donkere
lucht. Daar! Blauwachtig weerlicht had de kamer doorflitst, en onmiddellijk knetterde
de donder, en barstte ratelend uiteen en rolde weg in de verte. Verschrikt snelde zij
naar het raam en maakte de luiken los, haar haren fladderend in den plotselingen
stormwind, die gierde en floot om het huis. Met moeite, het gezicht vertrokken van
inspanning en verzet tegen den wind, maakte zij de luiken vast en sloot de ramen,
het eene na het andere. Toen liep zij heen, de trap af, om naar de kinderen te zien.
De meiden, met onnoozel blijde gezichten, als gold het een pretje, kwamen langzaam
naar boven om de vensters te sluiten. Ida vermaande ze tot haast maken en er geen
te vergeten. Beneden zaten de kinderen in het huisportaal, met Adele en Bianca. Stil
zaten zij, zoet en gedrukt door angst. De zusters waren werkeloos in het
schemerdonker, weinige gedempte woorden wisselend.
Telkens lichtte het bleekblauw en violet door de ruimte, dat de kinderen zich de
oogen dicht drukten, en dan de ooren om den donder niet te hooren, die ratelend
uitbarstte, of rollend bolderde en gromde. Gierend suisde en floot de wind en dof
zwaar klonk het gebruis van de woedende zee. Nu plaste de regen neer, kletterend
aangezwiept tegen de vensterruiten.
Ida had Livio op haar knieën genomen, en dicht zat het kind tegen haar aangedrukt.
Langzamerhand verflauwde de hevigheid van het bliksemflitsen. Vager volgde
de donder, en verder weg. Het gieren van den wind verstierf. Nog klonk het geplas
van den regen, het geruisch van de zee en soms, uit de verte, dondergerommel.
De kinderen hadden weer moed gevat en waren een voor een heen geloopen naar
de speelkamer, vanwaar hun stemmen klonken. De laatste, liet Livio zich van Ida's
schoot glijden en draafde weg.
De regen bleef zoetjes doorvallen, dien heelen grauwen middag. Eerst tegen den
avond brak de lucht en liet stukken bleek blauw open. Het strand lag in rossen schijn
van den westerhemel.
Luigi kwam de zusters zoeken die in het voorportaal bijeenzaten.
- Ga jullie mee naar den zonsondergang zien? riep hij. De uitdrukkinglooze doffe
briloogen in zijn strak ernstig gezicht zagen hen aan en hij wees naar het Westen.
Zij traden naar buiten, waar de avondhemel wijduit kleurde in bloedigen purperbrand,
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die hen allen ongewoon verlichtte met rooden weerschijn, waarin zij elkaar vreemd
voorkwamen.
Clara had haar vaders arm gevat. Ida en Gina voegden zich bij hen.
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Carlo, Livio en Teresa, Leonora onhandig op haar korte beentjes achteraan, renden
de grooten vooruit, naar het strand toe.
Daar gloeide de kilroode pracht, doorstreept met smalle blauwzwarte wolken,
hoogerop verflauwend tot rozerood en boven wegstervend in bleekrose tusschen
wit-wollige wolken. De zon, dofgloeiend, bolrood, hing groot en plat rond tusschen
de loodzwarte wolkstrepen. De bloedbrand kleurde met roodigen weerschijn de zee
die groenachtig glansde, als van inwendig licht. Het strand, met de verlaten huttenrij,
lag in ros onheilspellend schijnsel, waarin de villa's tragisch stonden, als bij een
wereldeinde. Een schaar wilde eenden, klein en zwart in de hooge lucht, vluchtte
weg over de zee naar den donkeren horizon.
- Is het niet mooi? vroeg Luigi, terwijl zij voortliepen over het gladde zand langs
het water. ‘Zooiets krijgen we niet dikwijls te zien’.
Ida liep zwijgend met de anderen mee. Een beklemming was over haar gekomen,
een onbestemde angst, die haar scheen te dringen tot vluchten voor een zware ramp.
Het hing over het land en over de zee, het groote onheil dat komen ging, en nergens
veilig licht, nergens uitkomst, niets dan die sombere dreigende roode gloed. Was dit
het strand dat zoo vroolijk gelegen had, flikkerend van licht, in de zengende zon,
zoo menige morgen? Het scheen haar toe, als kon het nu nooit weer zoo zijn. Wat
beduidde die angst, de onrust die zij voelde? Werd die haar ingegeven door de
tragische suggestieve zonsondergang? De anderen schenen dien invloed niet te
ondervinden. Die praatten rustig, zij wist niet eens waarover.... Was zij dan zoo
zenuwachtig gevoelig geworden?
- Zullen we teruggaan? stelde zij voor. - Het wordt laat en vochtig voor de kinderen.
Even bleven zij staan, als viel het hun zwaar den rug te wenden aan die grootsch
sombere, onverschillig vijandige pracht, die begon te verdooven nu de zon onder
den horizon gezonken was. Toen keerden zij om.
Hoe duister leek het strand, nu de roode gloed achter hen was en de weerschijn
verflauwde. Er liepen menschen, hier en daar, twee of drie te zamen, wandelaars
zooals zij Het kwam Ida voor, als waren die allen veel gelukkiger dan zij, veilig en
benijdbaar in intiem genoeglijk samenleven. Niemand was zoo eenzaam als zij, zoo
bedreigd, omringd door vijandigheid. Eens was zij geweest als de anderen, een van
die allen, doch nu voelde zij zich uitgesloten. Vrede en vroolijkheid waren voor goed
voorbij, en nu wachtte haar.... Maar wat wachtte haar dan? Wat vreesde zij met dit
vreemde bange voorgevoelen? Ongeduldig trok zij met de schouders. Hoe zwak was
zij geworden! Zij liet zich beheerschen door haar zenuwen, door ziekelijke
zenuwindrukken.
- Heb je 't koud, Ida? vroeg Luigi.
- Ja, en ze huiverde weer. - Het is zoo vochtig hier.
- Laten we wat vlugger loopen, stelde hij voor.
De lijnen der badhutten begonnen al weg te duisteren in de dichtende schemering.
Ida verwonderde zich even dat zij al bij hun eigen hut gekomen waren en nu op de
villa afgingen.
Toen Ida dien avond boven kwam, trad zij zachtjes haar kamer binnen, om Maria
niet te wekken. Het kind lag half bloot gewoeld, de handen vastgegrepen in de
beddelakens, prevelend in haar slaap. Ida maakte met moeite de dichtgeklemde
vingers los en dekte haar toe. Toen ontkleedde zij zich en legde zich te bed.
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Doch de slaap kwam niet. Vroeger was zij gewend éen slaap te maken van het
oogenblik dat zij zich neerlegde tot het uur van opstaan. Ook dat was voorbij.
Herhaaldelijk wendde zij zich van de eene op de andere zijde, waarbij de stalen
veeren van het bed piepend kraakten. Zij hoorde het bruisen van de zee en stelde
zich voor hoe zwart die nu zijn moest en ondoordringbaar geheim-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

55
zinnig in de duisternis.... Maria kreunde en mompelde onverstaanbare woorden.

II.
Den volgenden morgen scheen de zon, dat bemerkte Ida, met een instinctief gevoel
van blijheid, zoodra zij wakker was. En toen zij de luiken opende, lag daar de zee,
vlak, rein blauw, zwakjes rimpelend op het zand dat nog donker zag en vochtig van
den regen Fel kleurden in het vroolijke morgenlicht oranje driehoekige zeilen met
de donkere topvlek. Verderweg, grootere zeilen, dubbel, bruinrood, van
visschersbooten, gleden langzaam voort, twee, drie, vier dicht bijeen. In het Oosten
hing als een nevel van licht, Links, in de verte lagen de kleurige huizen en boomen
van Riccione onderscheidbaar in de klare lucht, en verderop, aan het einde van de
bocht, klein duidelijk aan de damplooze horizon, Rimini. De lucht was bleek blauw,
hier en daar een enkel klein wit donzig wolkje.
Aan het strand stonden mannen bezig de schermen aan de palen op te hijschen.
Waar zij voorbij waren, hingen de witte zeilen gespannen, zacht wapperend in de
morgenwind. Aan den oever lag een boot, het gele, zwart gevlekte zeil opbollend en
weer neervallend, nauw wiegend op het kalme water. Op de loopplank zat de bootman
en rookte. Daar was de majoor Peiroli, lang magere figuur met witte pet, de dunne
bloote beenen uit een korte linnen broek, aan het visschen met zijn zoon, lange jongen
in het wit, het donkere hoofd bloot, ieder een eind houdend van het net dat zij tusschen
zich voorttrokken. Een troepje belangstellende kleine jongens volgde langs het strand.
Ida dacht aan den rooden zonsondergang en verwonderde zich over de rustige
blijde schoonheid van den morgen. Onwillig dacht zij terug aan haar stemming van
den vorigen avond.
Aan het strand was het goed zitten dien morgen. Ida ging wat later dan de anderen,
na zich eerst verzekerd te hebben dat het werk in huis vlotte. Zij vond de anderen te
samen geschoven in de schaduw van het scherm. Bianca zat te borduren, een witte
linnen hoed rond het gewild-vastberaden gezicht, verweerd door zon en zeelucht.
Luigi, dof en neerslachtig, zat te lezen. Odoardo, in panama en wit strandpak, lag
half verborgen achter een uitgespreide krant in den eenigen luierstoel, opzettelijk
voor hem van de villa gebracht, - want hij was een erfoom voor de kinderen en werd
door de zusters ontzien. Giulia met den hoed van wit borduursel en het rose lint, zat
te haken, haar dikke vormen uitpuilend op de kleine vouwstoel, rustig het mooie
donkere profiel, als een romeinsche medaille.
Achter ieder scherm in het rond vescholen zich menschengroepen. Zij zaten op
stoelen of lagen op het zand, in lichte nonchalante strandkleeding, de dames met
grillige mutsjes en kappen en hoeden, of blootshoofds, of in badmantel, of
badcostuum. Ook voor de hutten zaten menschen in de schaduw. En zoover het strand
reikte, naar rechts en naar links, de witte schermen als groote vlinders, en overal de
kleurige menschenstippen krioelend door elkaar in de zonneschijn. Ook de zee aan
den rand was vol met kleurige vlekken, de badenden die plasten en joelden, en zich
verderop verspreidden. In de verte liep er een enkele, hier en daar, vanaf de knieën
boven het ondiepe water uit.
Langs het water liepen badenden in peignoirs, de puntkap over het hoofd, of op
den rug, wit of kleurig gestreept, een enkele blauw of zacht groen of paars, twee aan
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twee, achter elkaar of in rijen. Venters, mannen en vrouwen, zwierven rond, de mand
aan den arm, hun waar uitschreeuwend! ‘Crocchanti! Mandorle! Canditi!’ Anderen
torsten zwarte doozen, kanten aanbiedend, of wollen waren, of borduursel, en waar
zij gehoor vonden, zetten zij de doozen in het zand, maakten ze open en spreidden
hun waar uit, die door de dames werd betast en kritisch bekeken en waarover dan
lang onderhandeld werd.
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Ida was op een stoel gaan zitten, een boek op haar knieën.
Daar kwam Leonora aangedraafd, in zwart tricotje, het gezicht huilerig vertrokken,
proestend van het water dat uit haar korte haren droop, Gina er achter, correct in haar
elegance-houding.
- Gauw, gauw, Nonora! vermaande Ida. Gehoorzaam trachtte het kind op haar
korte beentjes nog wat sneller voort te komen. Ida stond op om toezicht op de kinderen
te houden, nu Gina daar niet was. Glimlachend zag zij aan, hoe Maria en Iolanda, in
lakroode tricots, bruine caoutchouc mutsen op, elkaar nadraafden door het spattende
water, gillend van pret. Teresa, ook in het rood, was aan het zwemmen. Toen zij de
grenspaal bereikt had, ging zij staan en riep en wenkte juichend, met blij, voldaan
lachend gezicht.
Ida ging weer naar haar plaats terug. De beide roode kinderfiguren draafden voorbij,
waterdruppels spattend in het rond.
Ida's aandacht was gevestigd op een tengere jonge man met donkerrossigen knevel,
in licht gestreept strandcostuum, een grijze vilthoed op. Langzaam kwam hij van
tusschen de huttenrij uit, kijkend naar iets achter haar, de oogen nimmer afgewend,
het gezicht vreemd strak. Ida zag om, Daar zat een meisje, blozend, ontroerd, de
groote blauwe oogen in antwoord gericht naar die oogen daarginds....
Ida voelde zich het bloed heet naar het hoofd stijgen. De jonge man verdween
achter een van de schermen, dat van de Peiroli's. Hij was de broer van de Signora
Peiroli - ze wist het van Gina, die bij alle groepen in 't rond bezoeken aflegde en
inlichtingen verzamelde. Het vorige jaar had zij hem ook al hier gezien, samen met
dat aardige meisje, zijn verloofde. Nu was hij getrouwd en zijn vrouw verwachtte
een kindje en had niet mee kunnen komen en daarom was hij een dag of acht alleen
hier. Dit had Gina verteld, na een bezoek aan de majoorsvrouw. Zoo waren de
mannen! Hoe schandelijk! Dat arme vrouwtje, zoo lief en aanvallig als een man maar
wenschen kon, alleen met haar moeder, verlangend naar haar kindje en naar haar
man, en hij ondertusschen.... Het meisje was een vreemdelinge, in betrekking bij de
contessa Martinenghi, die in de villa naast hen woonde, die zware zwartharige,
donkergebruinde vrouw, met het witte kanten kapje op, die daar zat te borduren. Ze
was mooi, dat zei iedereen. Alle mannen keken naar haar, zoo frisch was ze, een
bloem, - blank en rose, met blauwe oogen en blond krulhaar, lang en slank en lenig,
toch rond van vormen, - juist zooals zij zelve zou willen zijn, dacht Ida met spijt.
Zij gevoelde lust haar ontdekking aan de zusters mee te deelen. Toch zweeg zij.
De jonge man lag nu in het zand, met een witte badmantel om, een zwart
fotografietoestel in de handen, waaraan hij iets in orde scheen te brengen. Van tijd
tot tijd hief hij het hoofd op en keek.... Dat was vorschend vragen, dringend, als een
eisch.... Eens zag Ida hem glimlachen, met verlangende oogen.... Zij voelde haar
oogen branden, terwijl zij naar hem keek, en een benauwing drukte haar borst, die
haar den adem scheen te benemen....
Zij tuurde weer in haar boek, doch zonder iets te begrijpen van wat zij las. De pas
gedane ontdekking vervulde haar met ontroering. Die jonge man, nog geen jaar
getrouwd, zijn zwangere vrouw thuis, en die tot een andere met de oogen van liefde
sprak.... Dat strak gezicht, die vaste aanhoudende blik, als in hevig verlangen, gaf
haar een smartelijke gewaarwording van pijn....
- Ah!’ zei Giulia plotseling. ‘De majoor Peiroli vindt zich zoo mooi in badcostuum,
dat hij zich laat fotografeeren, met de Signora erbij’.
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Ida zag op. Daar stond de lange majoor aan den waterkant, stokkig mager in zijn
zwart tricot, zijn kale schedel glimmend in de zon, zijn vrouw naast hem, in 't rood
gekleed, een groene sluier om het donkere hoofd
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gewonden. Op eenigen afstand voór hen stond de jonge man en richtte zijn toestel,
wenkend en instructies roepend, die zij opvolgden, hun houding veranderend, zich
verschikkend, nu naar links, dan naar rechts. Eindelijk was de opname gedaan. De
majoor en zijn vrouw wendden zich om en praatten lachend met de omstanders, de
jonge man liep heen met zijn toestel. Een oogenblik later zag Ida hem naar het bad
gaan, de handen op de heupen, het donker blonde hoofd opgericht, zonder omzien,
recht voor zich uit door het water wadend. Zij keek naar het meisje. Die zat te haken
en praatte onderwijl met de contessa. Nu zag zij op en tuurde, met glanzende oogen,
naar een punt in de zee....
Toen Ida om twaalf uur op haar kamer kwam, liep zij naar het raam en tuurde door
de spleet der halfgesloten luiken. Daar lagen de badenden, tegen de achterkant der
huttenrij, tot groepen vereenigd, in hun witte badmantels met de puntkap over het
hoofd, behagelijk uitgestrekt, zich te koesteren in de heete zon. Ida herkende de wit
met blauw gestreepte badmantel van den majoor. Ernaast lag een kleinere witte
figuur. Was hij dat? Daar zag zij hoe hij zich oprichtte en, met de hand de oogen
overschaduwend, tuurde, omhoog, naar de naaste villa.... Zij hijgde even, als stokte
haar de adem, intens haar aandacht gevestigd op die witte figuur daar beneden in het
zand. Zeker zag hij het meisje aan een van de ramen, het meisje dat hem zocht....
Onbeweeglijk zat hij, en keek, in de schaduw van zijn hand.... Toen wendde hij zich
om, voorover leunend op de ellebogen.
Op het raamkozijn geleund, bleef Ida naar hem kijken. Zeker dacht hij nu aan het
meisje, verlangde naar haar.... Oh! zoo zou zij zelve verlangd willen worden, zooals
hij verlangde naar dat mooie meisje, dat gelukkige mooie meisje! Zij was jaloersch
van haar, jaloersch van haar schoonheid, zij die alles miste, die nooit begeerd was!
Dit was liefde, dit was geluk, dit was het leven, maar voor haar was er niets van dat
alles!
Zij drukte zich de handen voor de brandende oogen. Toen richtte zij zich op en
ging heen. Terwijl zij den spiegel voorbij ging, keek zij met verwoede oogen naar
haar eigen beeld. Hoe leelijk was zij, hoe misdeeld, hoe diep ongelukkig!....
Op de trap bedacht zij, dat er nog tijd zou zijn, om wat piano te spelen, eer het
eten klaar was. Zoo ging zij dan het kleine salon binnen en sloot de deur, om niet
gestoord te worden. Muziek was een genot voor haar en zij wist dat zij goed speelde.
Zij opende de piano, overdacht wat zij spelen zou, toen koos zij de Balladen van
Chopin, de eerste. Vast sloeg zij het forsche begin aan, toen zachter, langzamerhand
haar eigen stemming vereenigend met de muziek, haar hartstocht, het smartelijk
treuren om haar gemis uitzingend in de weeke, wellustig droevige melodie, teeder
eerst, dan later zich hartstochtelijk herbalend. Zelfvoldaan, genoot zij van haar eigen
spel, als getroost en opgeheven door de schoone vertolking van haar gevoelens. Toen
zij eindelijk, na een waterval van octaven, zweeg met eenige accoorden, stond zij op
en trad naar het raam. Hij had zich omgewend in de richting van het raam en zat
rechtop, met gebogen hoofd, in luisterende houding, als ondervond hij nog den indruk
van de laatste tonen.... Ida beefde van verrassing, van blijheid. Zou hij werkelijk naar
haar geluisterd hebben? Had hij haar verstaan? Doch onmiddellijk bedacht zij met
bittere spijt, dat hij dan daarbij toch aan dat meisje zou gedacht hebben. Misschien
had zij met haar spel zijn hartstocht voor die andere aangewakkerd!
Daar klonk de hoorn, het signaal voor het eten. Zij sloot de piano en ging heen.
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Zoodra de kinderen van tafel opstonden en zij haar koffie gedronken had, haastte
Ida zich naar boven, om alleen te zijn. Zij wierp zich voorover op haar bed neer, haar
gezicht in het kussen, en schreide zacht en wanhopig. Zij schreide om haar eenzaam-
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heid, en omdat niemand haar liefhad.... Zij schreide omdat haar jeugd voorbij was,
die alle hoop met zich mee had genomen, en omdat ouderdom nu komen ging, waarin
geen vreugde haar meer wachtte.... Zij schreide van verlangen, van smartelijk hopeloos
verlangen.... En hoe meer zij schreide, hoe ongelukkiger zij zich voelde, totdat zij
schokkend snikte, kreunend van ondraaglijke pijn, haar mond in het kussen, opdat
niemand haar zou hooren....
Later op het rustige middagstrand, waar achter de zeilschermen, in de gewone
groepen, de bekende badgasten bijeen zaten, en spelende kinderen rondliepen, - de
meesten, jongens en meisjes dooreen, zaten in het zand gehurkt rond de schommel
der Peiroli's, ieder zijn beurt afwachtend, - zag Ida hem staan, buiten het scherm, aan
den waterkant. Zijn gezicht strak, de mond vast gesloten onder den donkerrossigen
knevel, zijn grijze oogen zwart en somber, stond hij daar, en Ida wist naar wie hij
keek en het kneep haar de keel dicht. Iemand sprak tot hem van achter het scherm,
hij wendde het hoofd terzijde, en lachte gedwongen, het leek een grijns, alleen zijn
mond lachte mee. Toen weer keerde hij zich af en stond daar opnieuw, de oogen
donker.
Bianca stelde voor een wandeling te doen. Ida was veel liever daar gebleven, doch
zij durfde het niet te zeggen, uit vrees dat de zusters iets zouden vermoeden.... Zoo
stonden zij dan op, sleepten de stoelen naar de hut, waar zij ze wegborgen en gingen
heen. Zij liepen langs het meisje, dat vluchtig zonder belangstelling naar hen keek.
Ida zag een glans in de blauwe oogen, een weeke uitdrukking van lust en verlangen,
die haar benauwde....
Twee aan twee, Bianca arm in arm met Clara, Ida met Gina, de dikke Giulia
waggelend achter de anderen aan, liepen zij over het vochtige zand aan het water,
langs de menschengroepen, tusschen andere wandelaars door, die hen in het
voorbijgaan even bekeken. Ida praatte rustig. Doch onderwijl keek zij naar de
grijs-groene zee, die reeds begon te blinken van den glans uit het Westen, en wenschte
nog daarginds te zijn.
Toen zij aan het einde van de huttenrij kwamen, waar de lage kale zandheuvels
begonnen, bedacht Gina zich, dat zij naar het dorp moest, om met de strijkster te
spreken. Zoo gingen zij dan allen, door de nieuwe zandige straten, met aan
weerskanten de popperige haastig opgetrokken huurvillatjes, naar het dorp. Lusteloos
liep Ida mee door de kwalijk riekende dorpsstraten, langzaam en loom de steilte op,
tusschen de vruchtenstalletjes, en langs het café, dan terug, naar huis. Toen zij weer
aan de open vlakte kwamen, stond de Westerhemel al rood gekleurd. Ida was graag
naar het strand terug gegaan, maar de anderen wilden naar huis, en zij volgde. Op
het terras zat Papa, met Adele en Luigi. Bianca, Gina en Ida sleepten de groote
vouwstoelen aan uit het voorportaal en zetten zich bij hen.
Langzamerhand begonnen de badgasten van het strand weg te trekken. Ida zag ze
komen, in groepen, wadend door het mulle zand, dan een voor een op het smalle pad
achter elkaar. Daar kwam de contessa Martinenghi, met het meisje. Met bitteren nijd
keek Ida naar haar. Met roode wangen en nog-ontroerde oogen lachte en schertste
zij met twee donker gebruinde zwartoogige jongens, die trachtten haar werktasch af
te grijpen. De contessa boog groetend in het voorbijgaan. Ook de Varini's groetten,
lief glimlachend.
Een oogenblik later zag Ida ook hem komen, - nu het meisje weg was, zoo dacht
zij met spijt. Alleen kwam hij in zijn licht costuum, met den stroohoed, het pad over,
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de straat in die tusschen de beide villa's doorvoerde en waar hij woonde, bij de
Peiroli's. En zoolang hij voorbij ging, bleef zijn hoofd omgewend naar de villa, waar
het meisje nog draalde op het terras....
Dien avond gingen de zusters naar de cinematograaf, doch Ida had geen lust. Zij
bleef met Bianca en Luigi op het terras zit-
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ten. Luigi redeneerde met eentonige stem, Bianca sprak hem tegen, en Ida voegde
er nu en dan eenige woorden bij, om te doen gelooven, dat zij aan het gesprek
deelnam. Zij staarde voor zich uit in de duisternis, onder den donkeren sterrenhemel,
waar van tijd tot tijd, bliksemsnel, in lichte streep, een ster verschoot. Zij gevoelde
zich angstig gedrukt door de onvermijdelijke zekerheid dat veel leed haar wachtte,
dat zij nog dikwijls zou moeten schreien, zooals vanmiddag, en nog heviger, nog
droeviger.... Zoo kwetsbaar voelde zij zich.... Dit had zij nog niet gekend. Nooit te
voren had het waarnemen van den hartstocht van anderen haar zoo getroffen, zoo
smartelijk haar gewond met het besef van haar gemis. Was zij toenmaals jong, en
hoopte ondanks zich zelve, ofschoon zij ook toen wel wist dat liefde nooit haar deel
zou zijn?
Daar, bij de grauw opdoemende huttenrij, ging een witte mannenfiguur. Was hij
dat, in lichte kleeding blootshoofds? Zou het hartstocht zijn of zelfverwijt, dat hem
zoo deed ronddolen? Het bovenlijf voorovergebogen, tuurde zij, haar bijziende oogen
inspannend in het donker. Een wijde bocht makend, verdween hij, zij kon hem niet
meer zien. Stond hij nu te kijken naar dat raam daar boven? Een wreede
nieuwsgierigheid drong haar te gaan zien, te bespieden, zekerheid te hebben.... Doch
zij moest daar blijven zitten, terwijl Luigi zeurig voortpraatte.... Na eenigen tijd zag
zij de witte schim het pad afkomen, voorbij gaan en verdwijnen langs het hek van
hun terras.
Toen zij te bed lag, woelde zij lang van de eene zijde op de andere, zonder den
slaap te kunnen vatten. Toch leed zij geen pijn zooals zij verwacht had. Zij dacht aan
morgen, hoe hij daar weer zijn zou, hoe zij zou toezien.... Het scheen haar, als vond
haar verlangen voldoening in den aanblik van dien hartstocht.
Toen zij den volgenden morgen de luiken opende, zag zij hem op het strand. Zoo
welbekend kwam hij haar reeds voor! Hij stond met een binocle voor de oogen den
horizon te bestudeeren. Daar wendde hij zich om, en richtte de binocle eenigszins
omhoog, naar de naaste villa. Ida voelde een plotselinge woede tegen dien
schaamtelooze, die zoo openlijk zijn plichten vergat, - tegen alle mannen, zelfzuchtige
bedriegers en leugenaars! Nu had hij zich opgesteld in de overdekte doorgang tusschen
de badhutten en hield zijn binocle onbeweeglijk op het raam van het meisje gericht....
Verontwaardiging en jaloersche spijt hielden Ida zoozeer bezig, dat zij behoefte
gevoelde aan de zusters te vertellen wat zij gezien had. Doch toen zij beneden kwam,
scheen niemand gestemd om naar haar te luisteren. Giulia bromde en mopperde op
de meiden, die nooit de ontbijttafel in orde brachten. Gina was nog op haar kamer
en Bianca druk fransch sprekend, zocht met de traag helpende meisjes naar
weggeraakte boeken, om aan het strand te studeeren.
Dien morgen scheen er oneenigheid te zijn tusschen de verliefden. Ida zag den
jongen man rondloopen met zijn fotografietoestel, pratend met zijn zuster, met den
majoor, met bekenden. Doch hij keek niet naar het meisje.
Gina wilde een bezoek brengen aan de majoorsvrouw, Ida gevoelde lust om mee
te gaan. Maar zij schrok terug bij het vooruitzicht zich te vertoonen aan dien man,
dien zij bespiedde, zonder dat hij het vermoedde, met hem te spreken misschien....
En zij liet Gina alleen gaan. Hij stond te praten met een strandbuurman, zijn rug naar
het meisje toegewend, een lange tijd, en Ida dacht met voldoening dat haar zuster
evenmin met hem spreken zou als zij zelve.
Gina kwam terug, nog glimlachend van de gewisselde lievigheden.
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- Zij gaan Vrijdag weg, zoo vertelde zij. Vrijdagmorgen om zes uur.
Ida schrok als bij een onverwachte mededeeling. Toch wist zij dit al lang. De
Peiroli's waren immers voor een maand gekomen....
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Ida luisterde niet meer. De jonge man was uit de hut gekomen, na het bad, en stond
daar in zijn witte mantel, koel en rustig voor zich uit te zien. Toen ging hij heen,
tusschen de hutten door. Zij gevoelde zich verruimd. Zoo was het goed. Hij had zich
overwonnen, en alles was voorbij. Nu zou alles weer gewoon worden, en rustig zooals
vroeger. Hoe blij was ze! Nu was het goed.
Even keek zij naar net meisje. Die zat te haken, de oogen neergeslagen, gebogen
over haar werk. Toch was Ida overtuigd, dat zij gezien had....
Doch toen zij het hoofd weer omwendde, stond hij daar opnieuw; ernstig en
dringend naar het meisje te zien. En die hield haar gezicht, ontroerd van smeeking
en overgave, naar hem toe gewend....
Ida voelde zich rood en heet. Hoe laf was hij! Niets dan verliefde spijt was het
geweest dien morgen. Hij kon haar niet met rust laten en zoo was hij teruggekomen,
vragend om een blik.... Machteloos wenschte zij ook zoo een man aan zich te kunnen
binden, een slaaf van verlangen.
Vroeger dan gewoonlijk ging zij naar huis om te spelen, verlangend zijn aandacht
te trekken, - dwaas verlangen waaraan zij niet kon weerstaan. Ook ditmaal koos zij
Chopin, de derde Ballade, die eens haar successtuk was geweest, vroeger, toen de
pianostudie nog haar voornaamste bezigheid uitmaakte, doch die zij in lang niet had
gespeeld. Het spel vlotte, beter dan zij had durven hopen, en toen zij ophield, voldaan,
rood van hitte en inspanning, sloop zij naar het raam en gluurde tusschen de luiken
door. De groep het dichtst bij het venster, waarbij hij was, zat stil, als luisterend en
hij had de kap van zijn badmantel van het hoofd geschoven en zat roerloos, voorover
gebogen. Bang om gezien te worden, trok Ida zich van het raam terug. Zij hijgde, de
hand op haar borst gedrukt. Het was dus waar! Hij luisterde naar haar muziek, en
vond er genoegen in! Zij had hem genoegen gedaan, zij!
Nog even sloop zij naar het raam terug. Hij was opgestaan en liep langzaam heen,
de kap weer over het hoofd getrokken.
Dien middag sliep Ida. Verwonderd werd zij wakker, zonder dadelijk te begrijpen
het uur van den dag. Het hoofd zwaar en loom bleef zij nog eenigen tijd liggen,
zonder gedachten. Nog toen zij beneden de kinderen aan melk en brood hielp, voelde
zij zich versuft, niet in staat tot denken of hevig voelen.
Toen zij aan het strand kwamen, zag zij de plaatsen van de contessa en het meisje
leeg. Bianca volgde haar blik.
- Ah! de contessa is er niet’, merkte zij op.
- Die maken een rijtoer naar het kasteel van Gradara, informeerde Gina die alles
wist.
De jonge man was daar, ook met de Peiroli's. Rustig en ongestoord kon Ida zoo
naar hem kijken. Zij merkte op hoe blank zijn handen waren, en dat zijn gezicht
sproeten had, en dat zijn oogen grijs waren, en ietwat bleek, in kalmte.... Er was in
zijn persoon, zijn gebaren, zijn manieren, een aangename distinctie van ras en
opvoeding. Zij dacht zich hem intelligent en trotsch, een van die delicate,
intellectueel-nerveus-gevoelige mannennaturen, die zich hun dubbele superieuriteit
bewust zijn.... Met spijt stond zij op voor de avondwandeling, waartoe Bianca iederen
dag de zusters drong, tot bestrijding van de luiheid van het strandleven, zoo beweerde
zij.
Dien avond, na het eten, ging Ida met de zusters mee, in het donker, het dorp in,
waar vele badgasten, op zoek naar afleiding, elkaar ontmoetten. Op den hoek van
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een straat stond de majoorsvrouw met haar broer. Zij groette glimlachend. Hij, ernstig,
met haastig gebaar, lichtte zijn hoed op. Wat verder zagen zij den majoor uit een
winkel komen, en glimlachend groeten, met breeden zwaai van zijn pet.
Rustig liep Ida met de zusters mee, stil blij dat zij niet thuis gebleven was. Nog
eenige dagen van dit vreemde, nieuwe leven, van verlangen en lijden, - een pijn die
haar
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lief was geworden. Dan zou alles voorbij zijn en bleef haar niets dan de herinnering..
Den volgenden morgen opende zij al vroeg de luiken. Hij stond daar, den rug naar
haar toegewend, te samen met den majoor. Ook de signora was er bij. Daar zag zij
hoe hij, als aangetrokken, zich half omwendde.... Zeker voelde hij dat het meisje
haar raam open deed, dacht Ida met zelfkwelling. En met door belangstelling
verscherpt begrijpen, merkte zij op de lichte verwondering bij dat plotseling gebaar,
van den majoor die even het hoofd ophief en naar dat raam keek. Ook de signora,
als geërgerd, keek even vluchtig daarheen....
Die wisten het dus! Iedereen wist het! Zij voelde het als een persoonlijke schande..
Toen zij op het strand kwam, was hij er niet. Maar een oogenblik later zag zij hem
komen, tusschen de hutten uit, en naar het meisje kijken, zijn gezicht ontroerd vai
verlangen.... Ida kromp ineen van schrijnende pijn, als reet zich plotseling een wond
open.... Zij wendde zich om, zij wilde aan het meisje toonen dat zij opmerkte, en zoo
die martelende oogenspraak verhinderen. Doch het meisje lette niet op haar, die
beantwoordde zijn blik, met oogen van belofte.
Ida wist niet wat er om haar heen gesproken werd, wat er voorviel.... Zij wist niets
van de kinderen, of die in het bad waren.... Het kon haar ook niet scheien. Al het
belang van haar leven was daar voor haar. Zij verwonderde zich over haar zusters,
die er zoo tevreden uitzagen en rustig praatten.. Was zij zoo verschillend van de
anderen? Zij dacht aan den tijd toen Gina haar de geheimen en teleurstellingen van
haar meisjes-verliefdheden toevertrouwde. Gina zou nog graag trouwen, dat wist zij,
en zich niet moeilijk toonen ook, als zich een kans voor deed. Van Giulia wist ze
niets, doch ze achtte deze te dom om haar gevoelens te kunnen verbergen. En Bianca,
met haar leelijke, vervelende man, zou die tevreden zijn, de koele, intellectueele, die
alle coquetterie beneden zich achtte? Zij gevoelde zich een vreemde en schaamde
zich in deze omgeving van gemoedsrust. Nooit, nooit mochten de zusters iets
vermoeden van wat in haar omging! Liever wilde zij sterven!
De jonge man, in zijn witte badmantel, kwam uit de hut en zette zich op een stoel,
aan de tafel, bij zijn zuster. Met het hoofd op de hand geleund zat hij daar, als diep
terneergeslagen. Ida zag ontroerd toe, haar eenigszins sentimenteel
rechtvaardigheidsgevoel had sympathie voor dien strijd.... Doch daar zag zij, hoe hij
in de schaduw van zijn hand glimlachte tegen het meisje. Zij klemde de tanden opeen,
met woedende oogen. Hoe laf was hij! Wat een huichelaar! Zij zou hem aan willen
vatten, hem neerwerpen in het zand, hem vernederen met harde beleedigende
woorden.... Nu stond hij op, deed zijn mantel af. spreidde die uit op het zand in de
zon, en liep heen, het water in.
Hij was zoo onbereikbaar, zoo hopeloos onverschillig voor haar bestaan.... Zij was
niets voor hem, en kon nooit iets voor hem zijn.... Als hij eens wist, hoe hij haar deed
lijden.... Hij zou er om lachen.
Het was al laat en het bad duurde kort. Weldra kwam hij terug, nam zijn mantel
op en ging de hut in. Ida hield haar oogen op de deur gevestigd. Daar kwam hij eruit.
Een lange, veel beduidende blik naar het meisje, en hij ging heen.
Ida stond op.
- Ik ben niet wel, zei ze, ik ga naar huis.
Bianca zag even naar haar op.
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- Neem morgenochtend eens een glas Ianoswater, Ida, zei ze vriendschappelijk.
Dat zal je goed doen.
Ida sleepte haar stoel naar de hut en ging heen, het hoofd gebogen, met haar
onverschillige sloffe stap, naar huis.
Adele zag verwonderd op, toen zij binnenkwam.
- Is het al zoo laat? vroeg ze.
- Neen, antwoordde Ida dof. Ik heb hoofdpijn, het licht hindert me.
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Even bleef zij staan en bekeek de brieven die op het tafeltje lagen.
- Niets voor mij?’ Toen ging ze verder.
Met strakke starende oogen steeg ze de trap op, ging haar kamer binnen en sloot
de deur. Toen trad zij naar het raam.
Die blauw gestreepte badmantel was de majoor, en die kleinere witte, dat was hij.
Zij zonk op de knieën neer, met het gezicht op haar armen, en snikte en kreunde. Zij
klemde de handen ineen en wiegde heen en weer, het gezicht vertrokken tot een
masker van pijn. Oh, dat gezicht, dat gezicht van hem! Zij wilde dat hij haar zou
nemen, haar schudden, haar verpletteren en verbrijzelen, vernietigen met dien
hartstocht! Zij verlangde hem, zij verlangde hem! Zij zou waanzinnig worden!
Zij stond strompelend op en liep door de kamer, de handen wringend, dan weer
radeloos haar hoofd vast grijpend, zacht kermend, de stomme meubels aanziend met
vertwijfelde oogen. Toen liep zij weer naar het raam terug. Hij had zich omgewend,
en lag voorover, steunend op de ellebogen. Oh, zij wist wel, waarnaar hij keek! En
zij balde haar vuist tegen hem, woedend om haar machteloosheid. Toen liet zij zich
in een stoel neer, de ellebogen op de knieën, de kin in de handen, en staarde naar
hem, onafgewend, hem in zich opnemend met verlangende oogen.... Nooit zou zij
weer worden als vroeger, voor zij hem gezien had, die vervloekte, die dit vergif had
gebracht in haar bloed, dit vergif dat haar verteerde! Nooit zou zij genezen!
Daar kwam haar vader aan langs het hek, voorovergebogen, op zijn stok geleund.
Naast hem Luigi, de handen op den rug. Zij gingen het hek binnen, de bel rinkelde.
Nu kwamen ook de zusters aan, achter elkaar over het pad. Het moest bijna tijd zijn
voor het eten, zij kon zoo niet aan tafel komen, ze moest nu bedaren. En zij drukte
den natten zakdoek tegen de oogen, de tranen van haar behuilde wangen vegend.
Even liep zij naar den spiegel, om te zien hoe zij er uit zag. Nog wat leelijker dan
gewoonlijk, dacht zij bitter, en met oogen van haat zag zij naar haar spiegelbeeld.
Waarom moest zij zoo leelijk zijn? Laatst, toen zij een zwart fluweelen lint om haar
hals droeg, had Maria gezegd: - Tante Ida, ik dacht dat je een geel lint om hadt, maar
het is je hals die boven je blouse uitkomt.
Toen zij beneden kwam, keken de kinderen schuw verwonderd naar haar, doch
niemand zei iets. Ida hoorde het tafelgesprek, het rumoerig gepraat der kinderen als
uit de verte. Zij trachtte te eten, doch zij kon niet.
- Ida, je bent niet wel? zei Adele medelijdend. Ida haalde de schouders op. Het
eten smaakt mij niet, zei ze.
- Er zijn zooveel zieken, vertelde Gina. Dat komt van het zitten op het vochtige
zand achter de schermen. Het is een verkeerd systeem, zeggen de dokters.
Eindelijk kwam de koffie en kon Ida opstaan. Eenige woorden tot verklaring
mompelend, ging zij heen.
- Laat haar maar gaan, hoorde zij Giulia zeggen. Zij is zoo eenzelvig, als haar iets
scheelt.
Boven gekomen deed zij de deur op slot. De kamer kwam haar voor als een
gevangenis, de meubels hatelijk koele getuigen van haar eenzaam verdriet. Zij legde
zich op haar bed neer en schreide opnieuw, voldoening vindend in die tranen, waarin
haar leed zich scheen op te lossen.... Ook was het, als troostte haar eenigszins de
gedachte, dat de middag nog komen moest, en morgen nog een heele dag.... Hoopte
zij dan misschien, dwaas die zij was?
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Doch dien middag bleef de plaats der Peiroli's leeg. Die waren een uitstapje gaan
maken, vertelde Gina. Ida zat bij de anderen op het verlaten strand en staarde over
de golvende, flikkerende zee. Toen, rusteloos, stond zij op en ging naar huis terug.
Doch in haar kamer vond zij evenmin vrede en zij liep heen, naar het terras in de
keuken, trachtte piano te spelen. De middag duurde zoo lang....
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Na het eten, toen de kinderen naar bed gebracht waren, zat Ida alleen op het terras.
Zij leunde achterover in haar stoel, het hoofd moe en zwaar, als versuft van de
ondervonden emoties.... Zij was zich slechts bewust van een zwaren druk van leed,
en van diep-ongelukkig zijn....
Van het strand naderde zwaaiend een licht, en zingende meisjesstemmen. Het
waren de Malaguti's, vriendinnetjes van de meisjes Peiroli, die in hetzelfde huis
woonden. Ida zag ze aankomen over het pad, eene voorop met het licht, de beide
anderen er achter, luid zingend een pervers liedje: ‘La povera Laurina fu.... tradita....’
Nu gingen ze langs het hek van het terras, steeds verder en zwakker klonken de
stemmen.
Met het hoofd op de handen geleund staarde Ida in de duisternis, die voor haar
gewende oogen vormen en tinten had gekregen. In haar herinnering klonk de weeke
melodie van de eerste Ballade van Chopin, als een smachtend vragen en beloven van
liefde.... Toen de derde Ballade, het beginmotief aan het eind herhaald als een
stervensdroef herinneren en weer oproepen van een lang vervlogen gelukkige tijd,
dan nog eens breed uitklinkend, verreind en vermooid, als een laatste afscheid....
Tranen welden op in haar strakke oogen. In de verte, aan den kant van Rimini,
schoot een vuurpijl omhoog, en barstte uit in vurige kruimels, die langzaam vielen.
Aan den horizon, in lichten boog, verschoot een ster....
Dien nacht ontwaakte Ida uit haar eersten slaap, angstig, benauwd.... Was Maria
uit het bed gesprongen? Verschrikt wendde zij zich om. Het kind lag rustig te slapen.
Had zij zelve geroepen, gesproken in haar slaap? Als zij zich eens verraden had! Met
ingehouden adem luisterde zij, of zich iemand roerde, of Gina in de naaste kamer
haar gehoord had.... Alles was stil. Zij veegde zich het zweet van het gezicht. Had
zij misschien de koorts? Nu herinnerde zij zich haar droom. Zij stond ten toon gesteld
voor een menigte, in het duister, bij fakkellicht, en hij was daar ook en vertelde, en
allen lachten.... Met wijd open ontdane oogen lag zij voor zich uit te staren. Zoo zou
het zijn, als de menschen wisten.... Niemand mocht ooit iets vermoeden, nooit, nooit....
Het duurde lang eer zij weer in slaap viel en vroeg in den morgen ontwaakte zij.
De laatste dag.... Het hoofd moe, met brandende oogen, woelde zij nog eenigen tijd
heen en weer. Toen stond zij op, voorzichtig, om Maria niet te storen.
Hij was de eerste op het strand dien morgen en zij merkte op, dat hij zijn binocle
bij zich had. Toen zij weer uitkeek zag zij hoe hij zat te praten met twee dames, en
van tijd tot tijd afwachtend naar dat raam keek.... Een oogenblik later stond hij in
den doorgang waar zij hem al meer had gezien, de binocle voor de oogen....
De majoor had een boot gehuurd dien morgen en noodigde het naburige gezelschap
tot een zeiltochtje uit. Een voor een stapten allen over de loopplank in de boot, - hij
het laatst, met zijn fotografietoestel, - tot die diep in het water lag. Nu ging het van
wal. Ida volgde met de oogen, droevig dat hij dien laatsten morgen zoo ver uit haar
gezicht ging. Al verder gleed de boot. Hem onderscheidde zij nog het laatst. Toen
werd alles een enkel voorwerp, en eindelijk zag zij alleen nog het bruingele zeil met
den rooden topvlek.... Doelloos bleef zij zitten. Toen bedacht zij dat zij liever naar
haar kamer ging. Van uit haar raam kon zij beter uitkijken, en rustiger. Zij stond op,
mompelde iets van naar de meiden gaan zien en liep heen.
Op haar kamer gekomen, opende zij een van de luiken, zette zich op een stoel en
keek uit. Daar was het zeil, ginds in de verte. Zij rekte het hoofd vooruit, de oogen
onafgewend op dat kleurige verre stipje gericht. Daar, in die boot, was al haar
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wenschen en verlangen, alles en het eenige wat in het leven belang voor haar had.
Op de gansche
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wereld bestond er niets voor haar dan die boot, daar ginds.... Zij was geheel
afhankelijk van dien man, zij leefde en leed van zijn tegenwoordigheid, - zonder dat
hij er iets van vermoedde.... Oh, zij wist wel aan wie hij dacht, en wie hij verlangde....
Zou het meisje weten dat hij wegging morgen? Zou hij aan haar geschreven hebben,
zou hij.... De wreede gedachte doorschokte haar plotseling. Maar neen, dat was te
schandelijk, dat zou hij niet durven! Onrustig stond zij op en liep door de kamer, de
gedachte terug dringend die haar benauwde. Neen, neen, dat zou hij niet doen, zoo
slecht zou hij niet zijn.
De boot naderde nu weer. Zij zag het zeil grooter worden, begon te onderscheiden,
de witte vrouwenfiguren, toen hem ook. Nu waren ze aan den wal en stapten uit, de
een na de ander en liepen heen. Hij bleef bij zijn zuster aan de tafel achter het scherm.
Ida zag den majoor in zijn zwart tricot het water ingaan, met zijn zoon, doch hij ging
niet mee. Zij zag hem staan de handen in de zakken, en verwonderde zich wat haar
zoo hevig in hem aantrok. Klein was hij, zoo nietig leek hij op dat wijde strand.
De majoor kwam terug, sprak hem toe in 't voorbijgaan. Twee jonge meisjes in
badmantels naderden de signora. Hij boog, de hoed in de hand. Nog meer bekenden
naderden, er werd gegroet, handen gereikt. Nu ging de majoorsvrouw heen, hij volgde.
Even kon Ida hen niet meer zien. Nu kwamen zij uit den doorgang, waar hij dien
morgen gestaan had, en hielden zich op bij de groep in badmantels, waar ook de
majoor lag. De signora ging heen, hij bleef. Ida zag hoe hij praatte, en gesticuleerde,
terwijl de anderen luisterend naar hem opzagen. Nu nam hij den hoed af en boog.
Een koor van vroolijke afscheidsgroeten klonk op, en volgde hem nog, toen hij zich
al had omgewend.
Ida sloot het eene luik opdat niemand van de groep haar kon zien. Zoo wachtte zij
tot hij beneden langs het hek voorbijging en half verborgen in de schaduw, rekte zij
het hoofd voor over, zich geheel naar hem toewendend, de hand op haar mond gedrukt,
in een wanhopige kus.... Even hief hij het hoofd op, keek toen weer voor zich en was
voorbij.
Als had hij haar geslagen, zoo zonk Ida ineen op haar stoel. Zij wist wel dat hij
tevergeefs naar dat andere raam had opgezien, zonder iets van haar tegenwoordigheid
of van haar gebaar te vermoeden. Doch het was haar als had zij zich aangeboden en
was versmaad geworden.... Lang bleef zij zitten, de handen voor het gezicht. Toch
werd zij een vreemde voldoening gewaar, als troostte het haar zich geopenbaard te
hebben, en als verheugde haar het gevoel van een door hem aangedane vernedering.
Spiedend van uit haar raam zag zij hoe er dien middag niemand van de Peiroli's
op het strand was. Na lang rond gedraald te hebben, op het terras en in haar kamer,
zette zij zich eindelijk met haar borduurwerk bij Adele terzijde van het huis, vanwaar
zij niet missen kon hem te zien, als hij naar het strand ging. Lang zat zij daar en
wachtte vergeefs. Het begon al avond te worden. Eindelijk kwam de majoor voorbij,
in donkerblauw stadspak, zooals zij hem nooit gezien had. Een oogenblik later kwam
ook hij, in donker gekleed, en ging voorbij met zijn lichte lenige tred. Het zien van
die beide mannen in stadskleeding deed Ida pijnlijk aan, als was het aanstaand vertrek
nu pas zekerheid geworden. Nog even bleef zij zitten, dan liep zij heen, het huis in,
waar zij voor den schijn eenige oogenblikken draalde, toen naar het strand. Gina en
Giulia zaten daar. De zon stond laag aan den hemel, omsluierd door grauwe wolken.
In het Oosten tegen de bleek blauwe lucht, stonden een rij geel grijze zeilen roerloos
op de paarlmoer getinte zee.
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Hij zat schrijlings op een stoel aan den waterkant, een krant voor zich uitgespreid.
De majoor en zijn vrouw stonden te praten in een groep bekenden. Nu vouwde hij
de krant op, stak die in zijn zak, wendde zich
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met zijn stoel naar het Westen en zat met zijn armen op de leuning.
Ida bemerkte hoe Gina naar haar keek. Zou zij zich verraden hebben?
- Die zeilen daar ginds bewegen volstrekt niet, zei ze rustig. Er schijnt heelemaal
geen wind te zijn.
Nu stond hij op en deed eenige passen, de handen in de zakken. Een bekende sprak
hem aan, hij bleef staan praten. De majoor en zijn vrouw gingen ondertusschen van
groep tot groep om afscheid te nemen. Het werd donker.
- Zullen we naar huis gaan? vroeg Gina. Het begint vochtig te worden.
Giulia stond op.
- Ja, laten we gaan. Ik heb het koud.
Ida draalde nog even, toen volgde zij. De laatste, bleef zij staan in de hut, en zag
naar hem, tot afscheid, in het schemerdonker.... Toen sloot zij de deur.
Dien avond wachtte zij totdat de zusters het dorp ingegaan waren en zette zich
toen op het terras. Bianca vond het gelukkig te vochtig en was binnen gebleven. Lang
zat zij daar en wachtte, de duisternis bespiedend. Eindelijk zag zij een donkere gestalte
gaan, en omzien, nog eens en nog eens. Dat moest hij zijn, zij kende zijn stap. Zij
stond op en stelde zich op aan het hek, dicht bij het pad. Daar wilde zij wachten. De
lantaarn in de straat naast de villa reikte met schijnsel tot voor haar uit. Zij begreep,
dat haar silhouet zichtbaar moest zijn tegen dat licht. Toch bleef zij staan. Zij wilde
hem nog eens zien.
Het duurde lang. Waarom bleef hij zoo lang op het strand? Plotseling stak haar
achterdochtig vermoeden en zij zag om, naar de naaste villa. Toen tuurde zij in de
duisternis als wilde zij overal doorheen zien. Zij zou wachten tot het laatst, zij moest
zien wie er terug kwam. Aan het Casino werd bengaalsch vuur afgestoken, een
plotseling ros schijnsel, waarin de hutten zwart zichtbaar werden, toen was alles weer
donker.
Stappen naderden in het huisportaal, Adele verscheen aan de deur.
- Ida, ben je hier?’ riep zij zacht.
Ida antwoordde niet. Adele kon haar blijkbaar niet zien in het duister en ging weer
heen.
Daar klonken naderende stemmen. Hij kwam met een man. Ida ademde diep, als
verlicht. Doch nu beving haar angst om gezien te worden. Zij trad terug en zette zich
op de steenen treden van de huisdeur. De beide mannen bleven staan aan den ingang
van de straat. Zij hoorde hun stemgeluid. Plotseling klonk gelach. Ida kromp ineen.
Het was haar als gold dat lachen haar. Voorover, als gebogen onder smaad, zat zij
roerloos en luisterde. De stemmen verwijderden zich. Zij stond op, en in de schaduw
van het huis, sloop zij den hoek om. Daar zag ze hem gaan, in het lantaarnlicht, langs
de lage huizen, door de open deur naar binnen. Toen keerde zij om en sloop weer
heen.
Het was tegen vijf uur, den volgenden morgen, toen zij ontwaakte, onder den
doffen last van drukkend verdriet. Terstond herinnerde zij zich.... Ook begreep zij
dat zij niet meer zou slapen, dat de dag van leed begonnen was.... Zij borg haar
gezicht in het kussen, gebroken, zonder moed, niets vragend dan te vergeten, niets
meer te voelen, niet meer te lijden....
Toen bedacht zij dat hij nu ook niet meer zou rusten, alles in beweging in dat
huis.... Zij stond op, deed een kamerjapon aan, en zachtjes, om Maria niet te wekken
en door deze gestoord te worden, opende zij het raam dat op de straat uitzag en
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waarvan zij de luiken gewoonlijk gesloten hield. Daar zette zij zich neer en luisterde,
met de hoop geruchten van vertrek te hooren, een rijtuig, geluid van stemmen....
Het strand en de zee lagen in dat koel, onvolkomen licht van voor zonsopgang. In
het Oosten was de lucht zacht rood. Het zand leek donker. Kil, grijs-groen,
geruischloos, golfde de zee aan.
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De geluiden klonken luid, beteekenisvol in de stilte, de stemmen van twee vrouwen
die beneden voorbij liepen.... De vensters van de andere villa hadden alle de luiken
dicht, als gesloten slapende oogen.
Ida zag hoe daar de tuinman, een grooten stroohoed op, bezig was de bloemen te
begieten, met de langzame, bedaarde bewegingen van wien het onverschillig is, of
hij vroeger of later klaar komt. Zij hoorde het blikachtig metaalgerinkel van de leege
wateremmers op het steenen plaveisel. Verwonderd zag zij toe hoe die man daar
rustig zijn werk deed, voor wien dit een gewone dag was, als iedere andere,
onbelangrijk, zonder emoties, terwijl haar alles geducht toescheen en vol beteekenis....
Daar hoorde zij het gerol van een rijtuig, dat stilhield in de straat. Ook stemmen
meende zij te hooren.... Voorover gebogen zat zij, heel haar wezen ingespannen tot
luisteren.... Dit duurde eenigen tijd. Toen rolde het rijtuig weg, al verder en zwakker..
Zij bleef luisteren totdat zij niets meer hoorde.
Zij ging niet naar het strand dien morgen. Toen de zusters heen waren en het huis
rustig achterbleef, ging zij naar haar kamer en zette zich op de gewone plaats, voor
het raam. Haar zakdoek op den mond gedrukt, schreide zij. Het was als had zij
nauwelijks kunnen afwachten alleen te zijn, zoo wrong het opgekropte leed haar de
keel toe. Zij schreide en schreide, de tranen welden op en vulden haar de oogen en
verblindden haar. Al de gesmoorde wanhoop der laatste dagen scheen zich te uiten
nu alles voorbij was. Zij martelde zich telkens weer met deze gedachte, dat alles
voorbij was, dat zij hem niet weer zou zien.... De handen samengeklemd, het gezicht
verwrongen, zag zij hulpeloos in de kamer om, als vroeg zij troost en verlichting aan
de bevriende ruimte. Zij voelde haar gezicht nat van tranen, die langs haar wangen
afdruppelden.
Buiten was het somber. Grijs, en bruin en geelgroen golfde de zee onder een
grauwe zwartgeplekte wolkenlucht en schuimde op het donkere zand. Alles was nu
voorbij, de zomer was voorbij, het leek, als zou de zon nooit meer schijnen. Verlaten
lag het strand, waar de schermen niet waren gespannen - het strand dat gisteren nog
zoo vroolijk en levendig was, en vol menschen-beweging. Zij zag naar de plek waar
hij gewoon was geweest te liggen in zijn badmantel, na het bad, wanneer hij luisterde
naar haar pianospel.... En heviger schreide zij, en wiegde zich heen en weer van pijn.
Daar was de doorgang waar hij 's morgens met de binocle had gestaan.... Ook de
andere zou hem nu missen, ook die zou hem niet meer zien! Of had hij haar
geschreven, en dan.... Zij sprong op en balde de vuist, sissend tusschen haar
opeengeklemde tanden: Neen, dat niet! Zij zou de andere vermoorden, als hij dat
deed! Rusteloos liep zij heen en weer, rukkend aan haar doorweekte zakdoek.
Toen ging zij weer zitten, leunde het hoofd achterover en sloot de oogen. Zoo moe
was zij, uitgeput, - de laatste nachten had zij slechts weinige uren geslapen, en zij
had nauwelijks gegeten, nu al dagen lang. Verwarde droomvoorstellingen kwamen
in haar op, waaruit zij opschrikte, en zich dan weer heen liet glijden. Eindelijk stond
zij op, waschte zich de nog eenigszins gezwollen oogen en ging naar beneden, naar
het strand. Doelloos drentelde zij rond, waar de kinderen speelden, die een groote
boot in het zand uitgroeven, glimlachend om hun opgetogenheid, met belangstelling
tot hen sprekend over hun werk. Toen liep zij weer heen, om op het eten toe te zien.
Het zitten aan tafel viel haar te zwaar. Het druk gebabbel en gewoel der beide
kinderen naast haar, het gelach en onverschillig gepraat der anderen, scheen op haar
aan te dringen met een ontzettende benauwing. Eenigen tijd verzette zij zich, de
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brandende tranen terug werend, die naar haar oogen opdrongen. Toen stond zij op,
mompelde eenige woorden van verontschuldiging en ging heen, naar boven. Zij sloot
de deur van haar kamer, wierp zich op haar bed, en
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schreide opnieuw, de handen om het kussen geklemd, ontzet door het besef van de
leegte in haar leven, gemarteld door pijn van betreuren en terugverlangen.... En als
een verfijnde kwelling vergezelde aldoor haar gedachten het aan 't eind herhaalde
beginmotief van de derde Ballade, dat voor haar doodsdroef herinneren beduidde....
Plotseling, zij wist niet van waar, kwam de gedachte bij haar op, te schrijven over
haar verdriet, zooals zij als jong meisje haar gevoelens wel in een dagboek had geuit.
Een blijde vondst leek haar deze bezigheid, die hem betrof. Zij stond op en zette zich
aan de tafel. Na eenig overdenken begon zij. Weldra schreef zij vlugger, bladzijde
na bladzijden, hem vermeldend met verliefde woorden, haar waarnemingen en
gevoelens vertellend als biechtte zij aan een vertrouwde vriendin, de verloopen dagen
nog eens doorlevend in het neerschrijven van wat zij had ondervonden. Zij eindigde
met een verslag van haar luisteren, dien morgen, voor het open raam, en de
verzekering dat zij hem nooit zou vergeten. Toen vouwde zij de papieren te samen,
en sloot ze in een enveloppe, die zij dichtlakte en in haar schrijftafel borg. Zij schreide
nu niet meer, haar oogen waren droog. Voor de eerste maal gevoelde zij zich
bevoorrecht en dankbaar lief te hebben, te lijden door liefde.... Beter te sterven van
verdriet, dan te leven in onwetende rust....
Zij kleedde zich voor den middag en ging naar beneden. Buiten viel een zachte
zoele regen, en allen zaten binnenshuis bijeen. Ida opende de piano en speelde liedjes
waarbij de kinderen zongen. Zij verlangde zich met hen bezig te houden, als had zij
hen lang verwaarloosd.... Zij zongen met onzekere stemmetjes, ieder voor zich zelve,
aarzelend bij de hooge noten, dat het schril klonk. Eindelijk kwam Bianca zeggen,
dat de regen had opgehouden en dat zij allen naar de havenpier gingen om de
visschersbooten te zien thuiskomen. Ida sloot de piano en volgde de anderen. Langs
het strand liep zij, de laatste van allen, over het vochtige zand, waar de zee gebroken
schelpjes en doode krabben en wier aangespoeld had, kijkend naar de roodbruine en
geelzwarte zeilen, die in een rij zachtjes, nauw merkbaar, den havenmond naderden.
Achter de anderen aan klom zij over de ruwe steenen naar de pier op, waar zij
voorzichtig voortliepen de een na de ander, over de verweerde wiegende planken
naar het verbreede uiteinde.
Ida zette zich op den rand en keek in het doorschijnende lichtgroene water. In het
Westen hing de roode zon laag boven de heuvels van Rimini. De zee had daar
paarlmoerlinten van teerrood en zacht blauw en vaalgroen en bleek violet.... Zij dacht
aan dien noodlottigen rooden zonsondergang, een week geleden.... Verwonderd bleef
zij die gedachte aanstaren: een week geleden. In eene korte week was dat alles
gebeurd....
Achter haar gleed de eerste boot statig het havenkanaal binnen, onder het geroep
der manoeuvreerende visschers. Nieuwsgierig drongen de anderen naar dien kant.
- Su! venite! klonk de harde stem van Giulia. Ik wil zien of ze veel visch
meegebracht hebben!
R o m e , Januari 1914.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Ina Boudier-Bakker, De Ongeweten Dingen, Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon, zonder jaartal.
De ongeweten ‘dingen’. Dat zijn de innerlijke ‘dingen’, de geheimen die de menschen
in zich dragen en die hun eigenlijke, van ieder ander ‘ongeweten’ beweegredenen
zijn. Maar neen.... beweegredenen is hier toch ook niet het zuivere woord. Want het
doet aan uiterlijk bewegen denken, aan daden. Terwijl soms, vooral bij ons,
hollandsche menschen, juist het daadwerkelijk bewegen vaak mindert en zich verstilt,
naarmate wij diep innerlijk meer en heftiger bewogen worden. De ongeweten
beroeringen dan? Voldoet ook niet geheel.... Deze ‘dingen’, ze hebben inderdaad
geen naam....
De groote daad, de zich krachtig uitlevende hartstocht zal wel nooit het object van
Ina Boudiers kunst worden. Daarvoor heeft zij te weinig levens-lust,
levens-bewondering. Haar natuur is een sceptische en pessimistische; zij gelooft wel
aan geluksmomenten, niet aan langdurig geluk; het is het genieten van de fijnheid,
de brooze mooiheid der stille, ongeweten intensiefheden die haar het leven de moeite
waard maken. Maar die fijne en diepe ‘dingen’, het zijn dan toch gewoonlijk dingen
van hartstocht, van gesmoorde heftigheid, sterk verlangen, dat verstikt blijven moet.
Het gevoel door haar werk gewekt is sterker en grooter dan weemoed. Het is
smartelijke erkenning van 's levens noodlottige ontoereikendheid, het is een wijd en
ernstig verdriet, dat toch lafenis brengt aan de ziel, lafenis als van alle werkelijk
ernstige ‘dingen’ komt, lafenis door bewustheid van eigen schoon.
Ik houd veel, en van ganscher harte, van dit karakteristieke en welgeslaagde werk
eener fijn-teedere en bizondere tijdgenoote. Ik zou er nog veel meer van houden, zoo
deze fijne en bizondere vrouw tevens een krachtiger litterair artiest was. Maar als
een wénsch komt deze gedachte toch eigenlijk niet bij mij op, want ik weet dat de
combinatie sceptisch-pessimiste vrouwenatuur met schitterend kunstenaarschap van
het woord niet mogelijk is. Plezier in fonkeling van woord-juweelen noch dat grooter,
edeler genot, 't welk door een sterken en muzikalen stijl ontstaat, kan men van zulk
een natuur verwachten. Haar doel is louter en alleen: de zuivere mededeeling harer
altijd gevoel-bewogen gedachten, mededeeling zonder meer, mededeeling, zoo juist
en zoo eenvoudig als maar mogelijk is. Een onzuiverheid in die mededeeling zal
haar doen lijden, een leelijkheid niet. Zij weet trouwens niet van litteraire leelijkheid;
als het maar echt en waar, als het maar precies en scherp juist is, dan vindt zij het
goed. Hiermede nu schijnt het mij zóó gelegen te zijn: ware mevrouw Ina
Boudier-Bakker een nóg fijner, edeler, een gróóter vrouw dan zij is, haar eenvoud
nog kinderlijker, de gedachte aan litteratuur nóg verder van haar af - dan zou er niets
op haar werk zijn aan te merken. Want dan zou de schoonheid van haar wezen al
hare uitingen dermate doorgloeien, dat ook wij, bij de lezing, naar niets anders meer
vragen zouden. Echter, het valt moeilijk te zeggen wat het leven verder nog van
mevrouw Boudier-Bakker maken zal, maar bij het schrijven van deze schetsen was
zij - naar mijne ondervinding - nog niét zoo hoog gestegen. Bij het lezen begeeft ons
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nog niet alle gedachte aan litteratuur; wij stooten ons nog aan haar hoekigheid, wij
letten nog op haar nonchalance1).
Eén uitzondering meen ik te moeten ma-

1) Nonchalance, of eenvoudig gemis aan stijl-zin, hoe moet ik de oorzaak noemen van het
kunnen schrijven, en laten staan, van b.v. een zin als deze (blz. 125). ‘Was er dan werkelijk
dat andere, dat oudere en meer ervaren menschen, die het leven kenden haar hadden
voorgepraat - die ze niet geloofd had in de minachtende zekerheid, dat die nooit van zoo'n
groote liefde als de hare eenig begrip hadden gehad, noch van de grenzelooze vertwijfeling
daarna.’
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ken. Het is voor het allerkleinste der kleine opstellen die deze bundel bevat. ‘Een
Pleit’ heet dat stukje. Het verhaal is niets dan dit: Een oude vrouw zit voor een raam
en luistert naar het gesprek dat gaat tusschen haar ongetrouwde dochter en een
getrouwde neef. De neef wil de dochter bewegen het kind van in Indië gestorven
familieleden in huis te nemen. De oude vrouw hoopt sterk dat hem dit zal gelukken
- een kind in huis, de gedachte opent haar een onverwacht nieuw verschiet! - maar
zij durft er niets van te zeggen. Zij weet immers hoe dit kenbaar maken van haar
wenschen Jeannet kan prikkelen tot verzet. De neef intusschen legt het onhandig aan.
‘Och heer!’ dacht de oude vrouw en luisterde niet. Haar voet, ongeduldig, glipte
van de stoof. Láát hij nu weggaan! Jeannet kon er nooit tegen als hij zoo vriendelijk
en hartelijk deed - dan werd ze er kribbig en kwaad tegen in. Och, dat vroolijke,
fleurige huishouden bij Dora en Koen, ze deed altijd maar of ze niets merkte dat
Jeannet, als ze daar geweest was, dagen lang verbitterder en stiller werd dan ooit.
En daarom - dééd ze 't maar. Een vrouw moet wat hebben om te vertroetelen en te
verzorgen - een oude moeder, dat was 't niet’.
Nu gaat Koen dan toch weg. En Jeannet mee naar de voordeur om hem uit te laten.
De oude vrouw hoopt en wacht ongeduldig. ‘En ze bezon omzichtig en lang.... zou
zij er over beginnen.... maar als zij mistastte, zooals dien keer....
Zwaar hing de stilte in de kamer tusschen de twee vrouwen - de stilte waarin het
vreemde kind op weg naar hen toe, pleitte, hartstochtelijk en dringend.... 't kind, dat
het zwijgen breken zou - dat altijd wat te vertellen zou hebben - dat hun aandacht en
zorgen zou eischen, en bedelen zou om een liefkoozing....
Daar kwam plotseling uit de kamer Jeannets stem - de stem die de moeder vreesde,
nerveus hijgend, overslaand van drift!
Koen zei me nog even aan de voordeur, Dora had 't eigenlijk bedacht - van - dat
kind hier. Dat 't zoo aardig en zoo goed voor mij zou zijn. - 't Was een attentie van
Dora voor mij!!
“Nu is 't uit - nu is 't mis -” dacht de oude vrouw. Zij had geen kracht daartegen
in te gaan, dat kon ze niet - maar nu was alles voorgoed uit....
Opnieuw duurde het zwijgen.
Toen waagde nog eenmaal de oude vrouw en haar stem beefde:
't Zou m i j niet hinderen....
Er kwam geen antwoord’.
Zie nu, van dit miniem verhaaltje zou ik niet weten te zeggen hoe het geschreven
is. Is het wel geschreven! Het lijkt als spinrag zoo fijn en gesponnen van een loutere,
mysterievolle menschelijkheid, die mij te beleven gegeven werd, ik weet niet hoe.
Hierbij dacht ik in 't geheel niet aan litteratuur - hetgeen zeggen wil dat hier een
teederheid werd bereikt (en dat van zelf!) die mijn aandacht zoo absoluut in beslag
nam, dat mijn critische geest in 't geheel niet werkte.
Doch er zijn meer zéér mooie dingen in dezen bundel. H a g a r , het eerste verhaal,
behoort tot het psychologisch-fijnste dat mevrouw Boudier geschreven heeft. Die
twee drama's tegenover elkaar, hier de jaloersche moeder met het achterlijke kind,
daar de man (die nooit uitsluitend-vader wordt) en het jonge, levenslustige vrouwtje,
dat de warmte bracht in zijn huis, en de onrust in zijn hart - het is prachtig van vinding
en hoogst delicaat van behandeling. Ook D e a n d e r e We g , ofschoon aanvankelijk
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minder frisch van visie schijnend, bezit verderop verrassende wendingen. En te
zeggen dat E e r s t e Av o n t u u r ,
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S l a c h t o f f e r en E e n L e u g e n zich waardig bij het genoemde drietal aansluiten
is lofs genoeg. Mevrouw Boudiers ‘uitbeelding’ geschiedt geheel van binnen uit.
Aan plastiek, beschrijving van uiterlijk, doet zij bijna niet. Toch geeft soms de
aanduiding van een enkel gebaar, een enkele beweging ons ook in dat opzicht
volkomen voldoende. Ik denk b.v. aan dat zinnetje in E e r s t e Av o n t u u r : ‘Nu,
haar oogen neer, haar mond mokkend scheef getrokken, bleek en stil, vond hij er
niets aardigs meer aan, vond hij haar vooral zoo'n k i n d , zoo niets geen meisje om
mee voor den dag te komen’. Een typisch zinnetje! Litterair, logisch, misschien zelfs
grammaticaal, niét te verdedigen. Maar van puntige psychologie prachtig. Men ziet
het meisje met dien scheefgetrokken mond, en den onhandigen, verlegen zichzelf
bepratenden jongen er naast.
Ik zou wel eens willen weten, hoe een volbloed Nieuwe-Gidser, in den jare 1885
of '86, over dit werk zou hebben geoordeeld. Niet heel gunstig, vermoed ik. Zou hij
het niet verworpen hebben, om de taal? Nu nog neemt b.v. ‘De Beweging’ van
mevrouw Boudiers en anderer soortgelijke praestaties eenvoudig geen notitie. Heel
consequent; maar ik voor mij, ik geef tien drama's van Frederik van Eeden - drama's
à la De heks van Haarlem - en nog een stuk of wat symbolische romans van Nine
van der Schaaf op den koop toe, voor één zoo'n bundel als deze ‘Ongeweten Dingen’.
Daarentegen - om het iets meer benaderend uit te drukken - het zeer litteraire P r o z a
en de F e e s t e n van Jac. van Looy vind ik nog ontzaglijk veel mooier. Wat ik dáár
al niet voor cadeau zou willen geven, zal ik maar niet beginnen op te noemen!
H.R.

G.F. Haspels, Wisselend Uitzicht, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
zonder jaartal.
De heer Haspels heeft het ditmaal met mij niet getroffen. Gelezen terstond na Ina
Boudier-Bakker kwam zijn werk het danig af te leggen. Misschien wel vooral door
de deftige onnoozelheid waarmee deze nieuwe bundel ingezet werd. De
‘Medeplichtige’, het voorst-geplaatste verhaal in ‘Wisselend Uitzicht’ heeft mij
verwonderd, en dat niet op de wenschelijke wijze. Hoe is het mogelijk, dacht ik, ons
deze lievigheid voor te zetten bij wijze van ‘entrée’! Is de schrijver soms van meening
dat ook een litterair diner met soep hoort te beginnen? Nu dan heb ik liever iets
kruidigers dan deze potage à la crème.
Werkelijk, deze ‘Medeplichtige’ is een verhaal voor kinderen. Een uit de
gevangenis gevluchte strooper, voortgeholpen door een braven dominee en zijn
misschien nog edeler en dapperder eega - het is wel iets om jonge hoofden te laten
ontgloeien. Maar oudere hoofden, althans de denkende, blijven gewoonlijk vrij koel
bij zulke ‘gemengde berichten’. Ook behoeft men, naar ik meen, nog geen Nurks te
zijn om luttel behagen te scheppen in zekere al te gemoedelijke grappigheid, die wel
uiterst onschuldig is, maar daarom vooral niet pittiger - die b.v. ontstaat of versterkt
wordt door fonetisch gespeld boerendialect of door de zorgvuldig meegedeelde,
liefdevolle plagerijtjes, waarmee brave echtparen de huiselijke aardigheid erin te
houden plegen. Het is alles een beetje weeïg en ook een beetje kwasi. Het doet het
misschien wel op een Nutslezing, mits dan met charmeerendvroolijk stemgeluid
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voorgedragen, maar zoo gedrukt, met groote letters, in een boek dat diepzinniglijk
W i s s e l e n d U i t z i c h t heet....
E e n M e n s c h is wat meer de moeite waard en in V r i e n d s c h a p is wel iets
fijns. Daarna vallen de Z a t e r d a g a v o n d -h e r i n n e r i n g en D e
G o e v e r n e u r -G e n e r a a l s c h e weer af. Dit laatste is al bizonder ‘fade’,
onbeduidend, flauw.
Ik sprak daar losweg van ‘kwasi’, maar als ik mij nu afvraag, wát dit werk dan
eigenlijk k w a s i zijn moet, dan komt het eerst het
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adjectief d i e p z i n n i g bij mij op. Haspels doet het gaarne voorkomen of achter
zijn gemoedelijke woorden diepe levensinzichten en wonderfijne ontroeringen
verborgen liggen. Het is dikwijls niet na te gaan of zijn toon bedoelt eenvoudig
vriendelijk-vroolijk of wijsgeerig licht-ironisch te zijn. En achter deze onklaarheid
van accent verhult zich de auteur als wijlen Zeus in zijn wolk. Het zou mij niet
verwonderen, of dat is ook zijn bedoeling zoo. Men moet de dingen niet te pijnlijk
bij hun namen noemen, men moet vooral altijd dichterlijk blijven. Ja! Dáár heb je 't
woord! Kwasi-dichterlijk schijnt mij al te vaak het werk van Haspels, nog meer dan
kwasi diepzinnig. Het eene trouwens sluit het andere niet uit. Als gij Haspels een
diepe, dichterlijke natuur wilt noemen, die er nu eenmaal de voorkeur aan geeft, zich
enkel los en elegant-weg, op vroolijken toon en vooral niet gepassioneerd te uiten dan zal hij u waarschijnlijk niet tegenspreken. En dit volkomen te goeder trouw.
Al vroeger heb ik-voor-mij vastgesteld, en mijn overtuiging werd nog versterkt door
het lezen van dezen bundel: Haspels, als schrijver, heeft twee zeer goede
eigenschappen. Ten eerste kan hij beschrijven wat zijn liefde heeft: de zee, het
hollandsche landschap, het werk op het land. Hij doet het op zijn eigen manier, die
alweer een geheel andere is dan de realistische of visionaire van '80 - van Jac. van
Looy, van Ary Prins - hij doet het nooit zonder ethische bijgedachten. Maar zijn
beschrijvingen zijn de eenige momenten in zijn werk waarbij hij gloed vertoont,
artistiek élan, uitstralende zielewarmte. En ziedaar iets dat niet nalaten kan zich mee
te deelen aan den lezer, In ‘Wisselend Uitzicht’ komt maar zeer weinig van deze
beschrijving voor. Ik geloof dat een paar bladzijden ervan in het laatste verhaal: I n
d e n S t a r i n g s k o e p e l o p v i s i t e de beste zijn. Een stukje als de hier volgende
b.v. vind ik zeer goed:
‘Vlak tegenover me gouden hooi-schelven en half gevulde zaadbergen.
Daaroverheen in de verte een strooien dak, en het gewas van verschgeploegde akkers,
purperende heivelden en groenende weiden tegen in den horizon verschietende
boomengroepen. En vlak onder me een gouden roggeakker. Gebukt slaan twee
boerenknechts, in blauw boezeroen, de zeisen in het graan. Met luchtigen armzwaai
laten ze de zeisen door de lucht cirkelen, die even op het blad de zon doen blinken,
en dan het graan bij den grond afbijten; zoodat het flauw neervalt. Zonder opzien
streven zij voort, in den rustigen rhythmus van den arbeid. Wat achter hen bukken
twee bindsters, in witte jakken, zich over het gevelde graan, grijpen een armvol,
bossen het tot een garf, die dan weer neervalt’.
De andere goede eigenschap van onzen auteur waarop ik doelde, is zijn talent, delicate
verhoudingen tusschen menschen op delicate wijze aan te duiden. Laat ik er bij
zeggen dat een en ander mij wel eens ál te delicaat wordt en dat ik méér houdt van
de rustige waarheid, dan van dit aristocratisch doen vermoeden. Maar gaarne erken
ik het talent ervan en wijs ik op de staaltjes van dat talent ook in dezen bundel
gegeven, t.w. in de novellen: V r i e n d s c h a p en Z w a k k e K r a c h t . Wat ik hier
bedoel met citaten aan te toonen, 't lijkt me ondoenlijk. Wie het boek leest zal het
wel vinden.
D e M a a s v o o r R o t t e r d a m en O p H o l l a n d ' s b r e e d e Wa t e r e n
zijn gelegenheidsstukjes, die als zoodanig misschien hun waarde hebben gehad, maar
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nu verder wel rustig in schrijvers portefeuille hadden kunnen blijven. Zij werken niet
mee om de cohaerentie dezer, op dat punt toch al zwakke, verzameling te versterken.
H.R.
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Jos Goudswaard, Uit 't Leven van een Leurder, Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’, 1915.
‘Voor lezers buiten het boekvak het volgende:’ (zegt de schrijver in zijn
‘Verontschuldiging, inleiding en opdracht’). Het te koop aanbieden van koopwaar
rechtstreeks aan den verbruiker noemt men ‘venten’, of in Zuid-Nederland ‘leuren’.
‘De term bestaat voor elk handelsartikel, behalve voor het boek waar het
c o l p o r t e e r e n , d.i. aan den hals ronddragen wordt. Hij die het land afliep met
nieuwstijdingen, almanakken of volksboeken en zijn koopwaar in een bak uitgestald
om den hals droeg, was de “colporteur”. Deze naam wordt in Nederland nog gegeven
aan den reiziger die op stalen of s p e c i m e n boeken tracht te verkoopen, die
gewoonlijk geen enkele boekhandelaar voor eigen rekening durft te bestellen’.
Dit boekje dus behelst gedenkschriften van een colporteur. Een geminacht ras, dat
der colporteurs, niet waar? De onbekende die op alle mogelijke wijzen tot u door te
dringen tracht, en als hij u te pakken heeft bijna niet aflaten wil, of gij moet het dure
boek bestellen dat hij u aanbiedt, dien onbekende heet gij een onbescheidene, een
lastigen indringer. Toch is deze opvatting vooral in haar algemeenheid, onjuist en
onbillijk. In de eerste plaats, gij vorstelijke individualisten, hebt gij allen wel het
recht, u zelf zoo ongenaakbaar te willen maken en boos te zijn als een onbekende u
eenige minuten storen komt? Zijn uw oogenblikken werkelijk zoo kostbaar? In
geestelijke praestatie of alleen in.... geld? In 't laatste geval, schaamt ge u dan niet
een heel klein beetje over uw.... laat ons zeggen: onvrijgevigheid.
Kijk eens, er zijn werkelijk onaangename, zelfs onfatsoenlijke colporteurs. Maar
er zijn er ook die eerlijk en ijverig hun werk verrichten. En dat werk is vaak zeer
góed werk. Er zijn nu eenmaal boeken, van omvang en waarde, die alleen door
colporteurs te verkoopen zijn. Zonder colporteurs dus zouden zulke boeken eenvoudig
niet uitgegeven kunnen worden. Zoudt gij dat een wenschelijke toestand vinden?
Immers neen! Welnu, aanvaard dan den colporteur en stel u zelf niet op zoo'n
‘profijtertje’, dat gij geen vijf minuten missen kunt om te bezien wat hij u aanbiedt
- en gij immers volstrekt niet te koopen behoeft. Of vreest ge uw eigen zwakheid en
zijt ge daarom boos op den.... verleider?
De heer Jos. Goudswaard is wel een zeer bizondere colporteur. Ten eerste kan hij
aardig, levendig schrijven en weet hij verbazend veel mensch-teekenende dingen te
vertellen. Maar ten tweede is bij een man, die een zoo ondankbaar en geminacht vak
als dat van colporteur-met-boeken heeft gekozen uit liefhebberij, wat zeg ik, uit
geestdrift voor het mooie boek. Ziehier een man die - hij vertelt het zonder eenigen
ophef - liever nu en dan hongert dan dat hij zijn verzamelingen van mooie en curieuse
zaken aantasten of het verzamelen opgeven zou. Het met colporteeren zuur verdiende
geld gebruikte hij hoofdzakelijk om zelf dingen te koopen die hem een geestelijke
vreugde bezorgden. Kent ge veel zulke types?
De heer Goudswaard, een Nederlander van origine, placht zijn vak uit te oefenen
in België, in Vlaanderen vooral. Zelfs is hij meer Vlaming geworden dan
Noord-Nederlander gebleven. En nu heeft de oorlog hem uit zijn werk gerukt. Want
om 't zelfde in Nederland te doen, hij is er ongeschikt voor. Wie eenmaal aan de
gemoedelijk-joviale Vlamingen is gewend kan het niet gemakkelijk meer vinden
met de stugge, van zich afbijtende Hollanders. Werkeloos en arm is de heer
Goudswaard geworden (zijn verzamelingen niet te na gesproken!) en is het nu niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

verbazend aardig, dat hij geenszins bij de pakken neerzitten ging, maar, om wat te
verdienen, en misschien ook wel uit leutigen drang, dit grappige boekje schreef. Hij
vertelt er in van ontmoetingen met menschen die ons allen interesseeren, met Guido
Gezelle o.a. Koopt het, stugge Hollanders, en ‘jeunt’ u aan den geest van dezen Belg
par droit de conquête!
H.R.
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De boektitel.
In de tentoonstellingszaal der lettergieterij van de firma Tetterode is thans een
expositie die eenigermate een overzicht geeft van ‘de boektitel’: haar ontstaan, groei,
verwording, wederopbloei en ook decadentie.
De handschriften en ook de oude volksboeken, zij kenden den boektitel nog niet
en met een: ‘hier beghint die historie van....’ opende het verhaal. Later werd de
aantrekkelijkheid verhoogt door de printverbeeldingen. De namen van drukker en
uitgever pareerden dan meestentijds op de laatste pagina, veelal tot een kunstige
puntvorm typografisch gearrangeerd met een drukkersmerk besloten of wel daardoor
vervangen. Of drukker-uitgever met zijn plaats achterin niet meer tevreden was, of
dat andere reden er hem toe noopten, wie zal dat uitmaken, maar feit is, dat naam en
merk des uitgevers naar den titelpagina verhuisden.
Aanvankelijk in een met de letter harmonieerende houtsnee, werd het drukkersmerk
later een kopergravure, die afzonderlijk gedrukt moest worden. Dit afzonderlijk
drukken van het vignet leidde er weder toe dàn maar de heele pagina in koper te
graveeren en er als het ware een illustratie van het boek, een symboliseering van den
inhoud van te maken. De graveur domineerde boven de typograaf, tot dat - is het
zuinigheid of beter inzicht geweest - de zetter zijn plaats herwon en zijn fantasie op
den boektitel liet werken.
Helaas, het gevoel van schoonheid door regelmaat, door eenheid van letter, door
witverdeeling, was verloren gegaan, en de typograaf, nog droomend van 't succes
van zijn collega de graveur, begon met zijn siermateriaal te werken en bouwde er
Grieksche tempels van, of hij etaleerde al zijn verschillende soorten van letters, soms
in twee kleuren, indachtig de smakelijke 16e-eeuwsche Keulsche en Leipziger drukjes,
maar het een noch het ander leidde tot schoonheid
Van al deze phasen, die de boektitel doorloopen heeft, geeft de genoemde expositie
ons meestentijds markante specimina. Wij zien de ‘Mariken van Nieumeghen’ en
de Plantijn-drukken, kenbaar aan het boekmerk met den Passer; de in koper
gegraveerde Elseviertitels en de achttiende-eeuwsche Italianen.
De nieuwere tijd van het boek breekt aan met William Morris, die zich weer
inspireerde op de producten der 15e eeuw, en later.... zie Veldheers
Rembrandt-Kalender, ....inspireerde men zich weer op Morris.
Niet enkel de versierde boektitel, met of zonder omranding keerde weer terug,
maar ook de zuiver typografische en hiermede de moeilijkheid om de regels tot een
mooie pagina te groepeeren, en toch te doen uitkomen, waarop de aandacht gevestigd
dient te worden.
Dat veelheid in deze schaadt, doet zelfs den titel van een ‘prachtwerk’ als de
‘Breitner-uitgave’ zien, waarbij het titelblad een soort reclame voor den inhoud lijkt.
Van grooter eenheid, tenminste wanneer de ontwerpende kunstenaar gevoel voor
vlakverdeeling heeft, kan de geteekende, gelithografeerde, gehoutsnede titelpagina
zijn. De verbindingen van letters, het uitvullen van regels, de groepeering der woorden,
dit al heeft de teekenaar meer in zijn macht dan de zetter, maar.... hij moet zich
volkomen bewust zijn, dat zijn werk dient te blijven in het karakter der volgende
boekpagina's, dat zijn titel zich aansluit bij de verdere typografie, dat zijn letters
l e e s b a a r moeten zijn, kortom dat hij als grafisch kunstenaar volkomen op de
hoogte is van de bijzondere eischen die het boek stelt.
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De tentoonstelling bij de firma Tetterode bedoelt echter niet zoo zeer op het goede
en slechte te wijzen, doch slechts een min of meer historisch overzicht te geven;
maar vanzelf leidt dit tot het critisch beschouwen der verschillende tijdperken en tot
overwegingen de boekkunst van heden betreffende. En als zoodanig zal dan ook de
vakman, zoowel als de kunstenaar, die zich op boekgebied wil begeven, er zijn licht
kunnen opsteken.
R.W.P. Jr.
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Collectie krijtteekeningen door P. Dupont, tijdelijk in het Museum
Boymans*).
Is in den kunstenaar Dupont de teekenaar wel naar waarde geschat? Kent men niet
uitsluitend zijn grafische kunst? Deze gedachte rijst op bij het bezichtigen van de
collectie knappe teekeningen, thans te Rotterdam in Boymans tentoongesteld. Ze
zijn gedeeltelijk in zwart, gedeeltelijk in pastel uitgevoerd, gansch verschillend van
onderwerp en alle even uitvoerig behandeld. In elk der dertig groote teekeningen
bewondert men zijn kracht, zijn doorzetting, zijn vastbewusten wil, die voor niets
stond, die maakte dat hij nergens vluchtig overheen liep, niets verwaarloosde, maar
alles, zelfs het kleinste détail bestudeerde, gemakkelijk doorvoelde en kundig
opbouwde. Daar was geen plooi in de kleeding, geen spier- of peesvertrekking, geen
vorm, dien hij niet volkomen begreep, geen onderdeel uit de omgeving, dat hij over
het hoofd zag. Tot verweg aan den horizont gaf hij alles; zijn klaar oog speurde daar
elke verdeeling van het land, onderscheidde elk gewas, elken boom, elke hooimijt.
En bij al deze uitvoerigheid wist hij een verschiet schier bij alle teekeningen als
a c h t e r g r o n d te houden, bracht hij ruimte in zijn werk, door zijn als smeedwerk
zoo vast gedraaide lijnen van de dingen op het eerste plan. Met een volle, breede
hand teekende hij daar de groote beweging, de groote vormen raak en krachtig. Men
voelt in deze teekeningen den stoeren werkman, die Dupont was; men voelt, in het
karakter van zijn lijn, zijn geaardheid, die het graveerijzer verkoos boven de etsnaald.
In alles speurt men ‘het l o g i s c h arbeidende wezen’, dat Dupont zijn wilde. Hij
drijft nooit op zijn gevoel; nooit is er toevalligheid; alles is helder bewust, met
verstandelijke oogen aangezien en met het verstand opgebouwd.
Slechts een gedeelte van de teekeningen is gedateerd. Deze zijn uit de jaren 1906,
1907 en 1908. Daar Dupont op een-en-veertig-jarigen leeftijd in Februari 1911 is
gestorven, mogen zij dus beschouwd worden, als tot zijn laatste werk te behooren.
De meeste zijn landschappen uit Frankrijk, waar hij lang heeft gewoond. Hij werkte
er zoowel in, als buiten de hoofdstad. We vinden hier twee teekeningen van de
Parijsche boulevards, drie van de Seine-oevers en twee van de Notre Dame, een van
het in- en een van het uitwendige dier kathedraal. De beide laatste zijn tezamen
genomen karakteristiek voor zijn kunst; de eerste, die ongeteekend is, toont aan wat
hij niet kan, toont zijn gemis van gevoel voor stemming, mystiek, kleurschittering.
Er is zelfs geen streven in om de schoonheid uit te drukken van de door het gekleurde
glas heenbrekende lichtstralen, tegen de mysterieuse diepe duisternis, onder de
kerkgewelven. Niets van dit wonderbaarlijke vinden we in deze teekening; alles is
er klaar en helder geboekstaafd, zelfs de vormen van de beelden op het glas ziet men.
Zijn helder begrip vermocht hier niet door te dringen in de geheimen die de ziel
beroeren, er gaat geen aandoening van deze kerk uit.
In de afbeelding van het uitwendige der kathedraal echter triomfeert zijn enorme
techniek. Met zijn helder waarnemingsvermogen bouwt hij haar hier grootsch op.
Alle détails heeft hij met de zelfde nauwgezetheid geteekend. Elk beeld, elke
drakenspuwer, elk bladwerk bijna, alles is los en licht maar raak gedaan en op zichzelf
bekeken. Aan dit machtige lichaam is geen enkele groote, breede of vaste lijn, geen
contourlijn die het geheel omsluit, geen toon die het omhult. Geen vaste toon die
stevigheid geeft aan den bouw op den voorgrond. Maar tòch, niettegenstaande dit,
*) Eigendom van den Heer J.L. Laverge te Rotterdam.
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doet het gebouw zwaar massief aan, staat het daar imposant op het opene plein vóór
de kleine huizen aan den overkant. Langs zijn weg van analyseeren, van begrijpen,
van helder
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kijken, is hij toch tot den grootschen totaalindruk gekomen.
Op de zelfde wijze als hij de kathedraal teekende, zijn de straatgezichten aan den
boulevard gedaan. Als op één plan is alles er nauwkeurig op geschetst. Rijtuig aan
rijtuig sjokt er voort, de bussen zijn tot boven volbeladen, topzwaar, en een wemeling
van menschen is daar achter, honderden, die als één geheel daar voorbij gaan.

RUSTENDE PAARDEN.

(1908).

Een van zijn teekeningen van de Seine is midden in de stad genomen. Hier treft
dezelfde herrie tegen de als één groot blok op elkaar gebouwde hooge huizen. De
andere twee zijn uit een buitenwijk. Op de mooiste, een even karakteristieke als
complete teekening, ziet men de breede rivier met een vlot, door den stroom
heenglijdend passagiersbootje en druk verkeer van laden en lossen aan beide oevers.
Aan den overkant staat een rechte rij huizen, kleine buurtwinkels, café's, fabrieken
en daarvóór wemelt het weer van karren en bussen. Alles is er minutieus geteekend,
men ziet een café-tafel onder een zonnescherm staan. En ondanks deze uitvoerigheid
is de teekening rustig gehouden, wijkt de kade, ligt er wijde ruimte over de rivier.
De zanderige voorgrond, waar gewerkt wordt, staat er stevig voor. Met een breede,
losse, bewegende lijn, is daar een drie-span geteekend, dat, door een man geleid, een
volle kar naar voren trekt. Meesterlijk is deze groep geteekend, zoo raak in de actie;
men ziet er de inspanning van het zware trekken, het klotsen van de hoeven, het
optrekken van de pooten.
De collectie bestaat uit drie soorten van teekeningen. De eerste in wit en zwart,
de tweede op getint papier, zacht-bont-kleurig, en de derde op grijzen ondergrond,
met pastel gekleurd maar geheel in één grauwen toon gehouden. De twee laatste zijn
verweg de belangrijkste. Tot de bonte behooren de paardenteekeningen, waarvan er
hier een gereproduceerd is. Evenwichtig weet Dupont er het geheele vlak te vullen.
Op den getinten ondergrond stipt hij alles even met pastel aan, geeft hij elk brokje
bouwland zijn eigen kleur, harmonisch aansluitend bij het geheel. Zijn paarden
teekent hij met de kleurige lappen en zadels, de boeren met de bonte kielen, en op
den voorgrond de groene planten, de forsch gedraaide beetwortelblaren. Soms op
het gloeiende land een groene streep van pas opgekomenzaad. Met een platte
zwartkrijt-streep drukt hij de voren van pas omgeëgde aarde uit. In zijn korenvelden,
waar de maaiers werken, teekent hij de buigende rijpe aren heel precies, en klaprozen
en korenbloemen er tusschen.
In de collectie zijn ook teekeningen van doode paarden in de slagplaats. Op de
eene ligt een mager stijf dier: het masker dat het de oogen bedekte tijdens den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

doodelijken slag, er naast; een man is bezig de stramme beenen aan een ketting te
bevestigen; waar het aan opgehangen wordt. Op de andere ziet men een mooi bruin
dier op den voorgrond. De tegenstelling van het zwaarbonkige, het massieve hiervan
met het licht
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PLOEGENDE OSSEN.

er achter op de binnenplaats, waar door een geopende deur de straat zichtbaar is,
werd hier knap en zeer gevoelig uitgedrukt.
Een typische bonte paardenmarkt vinden we er, verder ook een uitvoerige boerenstal
met biggen, prachtig van stofuitdrukking, waar de roze snoeten tusschen hekwerk
en brandnetelblaren doorkijken. Een vrij onbelangrijk onderwerp, waaraan niets
picturaals is, geen groote lijnen, geen actie. Alleen Dupont's liefde voor detailleeren,
zijn handigheid om een eigen karakter aan elke stof te geven. Alles is meesterlijk
getypeerd. In een groot monumentaal bruin paard laat hij zich van den anderen kant
kennen. Het beest beslaat het geheele blad, en er onder, tusschen den buik en de
pooten door, teekende hij den rivier-oever in volle bedrijvigheid van karren met
paarden en arbeiders.
Het mooiste echter van de geheele collectie zijn de grijze ossen-teekeningen,
waarvan er hier een gereproduceerd werd. In deze teekening zijn al Dupont's
kwaliteiten vereenigd, alles werkt hier samen tot een hooge kunstuiting. De tint van
het papier geeft den toon van de teekening aan. Ondanks de veelvuldige kleuren,
waarmee zij gedaan werd, gaat alles naar éénzelfde grijs toe, paars-, bruin-grijs. Naar
de kleur van sombere uitgestrekte hei, bij een donkeren dag, waar de erica hier en
daar een paarsen gloed aan den grond geeft en het verschiet aan den horizon blauwig
wijkt, waar een doodsche verlatenheid dicht op het gloeiende land hangt, benauwend,
drukkend.
En als één met den grond, met de omgeploegde aarde, als één met de naargeestige
stemming van het landschap, zwoegen daar, ronkend den adem uitblazend,
zwaarbonkig de bruine ossen aan den ploeg. De grijze dag strijkt over hen heen en
glimmert hier en daar even op de lichte plekken van hun ruig-behaarde huid. Strak
spannen hun stugge pooten en zwaar hangen de balken van hun tuig aan de strak
gespannen kettingen. Een schitterende compositie, waarin karakter èn stemming
vereenigd zijn.
A.O.

Dirk Nijland's vogelskeletten bij Unger & van Mens, Rotterdam.
Het is wel onder uiterst gelukkige omstandigheden dat de jonge Nijland geboren is,
wiens vader, de bekende Hidde Nijland te Dordrecht, de prachtige kunstverzameling
heeft van werken der Grootmeesters onzer schilderkunst. Ook werken van Toorop,
Verster en later de talrijke teekeningen van Vincent van Gogh sieren de wanden van
het ouderlijk huis en Dirk Nijland heeft dan ook den invloed dezer drie
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laatstgenoemden ten volle ondergaan. Volbloed teekenaar zijnde, trok
zwart-en-wit-werk hem steeds het meeste aan en waar Goethe zegt: ‘Selbst
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‘1914’.

das gröszte Genie wurde nicht weit kommen wenn er alles seinem eigenen Innern
verdanken wollte.... und überhaupt was können wir denn unser Eigenes nennen als
die Kraft, die Energie, das wollen?’ daar kan men zeggen dat aan kracht, aan energie
en aan wil het Nijland nimmer heeft ontbroken, Reeds als jongen trof mij dit, wij
zijn beiden te Dordrecht grootgebracht en ik had ontzag voor zijn stoere, stroeve
werkkracht.
Ik kan mij goed herinneren, dat als de schoolmakkers in vrijen tijd het veld in
gingen of op Maas of Merwede gingen zeilen, onze jonge kunstenaar stil op zijn
kamertje of zolder-atelier te vinden was, moeizaam werkend aan een teekening van
doodshoofd, of zandlooper, of een paar oude half vergane boeken, dingen die hem
boeiden. Het stilleven heeft steeds zijn liefde gehad. Met wonderlijke vastberadenheid
zat hij dan uren en dagen achtereen gebogen over het papier met eene aan zijn leeftijd
vreemde haast angstvallige nauwkeurigheid in het weergeven van het stoffelijke
wezen der dingen. Zoo ontstond ook zijn teekening ‘de Tuin’, waarin heel de psyche
vastgelegd is in een door oude muren omgeven stadstuin, waarin alles bijna als
stilleven is gezien. Van hem kan ik, die van jongsaf dezen sympathieken werker met
belangstelling op zijn moeilijk pad heb gevolgd, getuigen dat hij van den beginne af
aan vast heeft geweten wat hij wilde en dat heel zijn ontwikkelingsgang zich langs
een vaste lijn heeft bewogen.
Geboren in 1881 ging hij onder Derkinderen werken, in 1896 en was dus juist....
vijftien jaar oud. Hij was ook nog heel jong toen de ‘Tuin’ ontstond en later maakte
hij ‘de molens’, ‘de wilgen’ en na zijn verblijf in Brussel en Parijs (1900 en 1902)
de ‘krotten te St. Gilles’; ‘Rumoer’ (een teekening van een spoorbaan) en het groote
‘Gezicht op Brussel’, dat nog steeds gerekend mag worden tot een der beste stalen
van zijn kunst. Daarna vestigde hij zich in Holland, trok naar Monnikendam, toen
naar Katwijk en v o n d later Rhoon. Ik zeg hier ‘vond’ want ook dit is weer teekenend
voor een die zijn eigen weg wil gaan. Niet als anderen gaat hij, waar anderen reeds
werkten, neen, zelve zoekt hij een hem passend oord en Rhoon met het water en de
plassen, dicht bij Rotterdam dat hem boeit als handelsstad en waar later ook de
teekeningen van het werk van Brusse's ‘Boefje’ ontstonden, trok hem aan en daar
woont hij nu sedert een achttal jaren. In deze stad waren zijn laatste werken
geëxposeerd, waartoe de ‘Vogelskeletten’ behooren, die het onderwerp van dit artikel
vormen. Op mijn vraag hoe deze teekeningen ontstonden schreef Nijland mij:
‘Ze kwamen, die vogels uit 'n schoorsteen,
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die wellicht in een eeuw niet had gerookt, schoorsteen van ons oude mooie kasteeltje
te Rhoon, romantisch als in een novelle gelegen tusschen hoog opgaand iepenhout,
midden in een vijver. Belgische vluchtelingen er onder dak gebracht, slapend in 18e
eeuwsche ledikanten met echte “hemels” kregen het in den laten herfst koud. Er
moest gestookt worden, de schoorsteen bleek niet te willen trekken en.... ziedaar de
kraaien en uilen mummies. Ziedaar hoe ik er aan kwam, doodeenvoudig en toch vol
van een zekere stemming althans voor mij. Geen wonder dat zij in dezen tijd als
oorlogsdingen in je hoofd kwamen, niet waar?’

DOODSTRIJD.

Hij heeft dan ook een der grootste teekeningen betiteld met ‘1914’ en daar is ook
een ‘Strijd in de lucht’ en ‘doodstrijd’ waaraan waarlijk de gedachte aan dezen
gruwelijken tijd niet vreemd is. Ook in de titels voelt men de neiging tot het maken
van wat men in de beeldende kunst noemt: ‘litérair’ werk. Nijlands werk is veelal
zoodanig en dan worden afbeeldingen als ‘1914’ tot grillige heksen-sabbath's of tot
een duivelachtig droombeeld van strijd in de lucht. - Niet dus het ‘nuchtere beeld’
alleen, maar wat daar aan vast zit zocht Nijland weer te geven. Hij is, ik zeide het
reeds, een hardnekkig werker, wien niets afschrikt en die in een wereld leeft van
nieuw wisselende aandoening en stemmingen. Nu zijn deze vogelskeletten hem tot
een ‘vondst’ geworden en men voelt welk een rijkdom van beelden en gedachten
hem gevoerd hebben tot het symbolisme van een aantal in wonderlijke warreling van
verwrongen lijnen in stuiptrekking gestorven vogels.
Nijlands voorliefde is altijd uitgegaan tot het ongemeene. Hij schuwt al wat
konventioneel is; datgene wat ‘bizarre’ is heeft hem steeds getrokken en dit heeft
hem ook geleid tot het maken van deze ‘Vogelskeletten’. Evenzeer als zijn vroegere
werken ‘de Eierkloppers’; ‘de Petroleumstellen’ en ‘de Petroleumlampen’, treedt het
‘ongewone’ van het sujet op den voorgrond, maar Nijland weet hier ‘waar’ te zijn
zonder ‘gezocht’ te worden. Zijn oog heeft zich steeds gewend tot de dingen, die het
meest nabij waren, hem wordt ten slotte evenals bij Van Gogh alles tot ‘sujet’ en al
wat men ‘schilderachtig’ noemt is in dien zin hem vreemd. En deze werken getuigen
weder van de vaardigheid en van het talent van dezen kunstenaar, die zich in de eerste
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plaats moet blijven kennen als ‘teekenaar’ want ziet men zijn teekeningen naast zijn
schilderwerk, dan voelt men toch dat hij het gelukkigst is en zich het gelukkigst
gevoelt met een onnoozel fleschje indische inkt, een simpel teekenrietje of een kantig
pijpje zwart krijt om daarmede vast te leggen wat zijn waarlijk geestig gemoed hem
te zeggen geeft.
Een enkele maal releveert hij zijn teekening met wat kleur, zooals op ‘Doodstrijd’
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waar een weinig oker in pointillé is aangebracht en ook bij ‘de jonge kraai’, waar dit
geel een oud perkament-toon geeft.
Vooral in ‘doodstrijd’ is het japansch karakter opmerkelijk evenals in vroegere
teekeningen van enkel riet en plassen. Het is alles grillig-grotesk gezien en nevens
kleine tekortkomingen, zooals hier en daar een ietwat minder gelukkige plaatsing
der figuren op de studiebladen, getuigt dit werk van durf en kunnen, geheel buiten
het alledaagsche vallend en boven het gewone verheven, mannelijk en vrij van
dilettantisme en is ook dit werk weder een belofte voor de toekomst.
OTTO VAN TUSSENBROEK.

12 silhouet-briefkaarten door Nelly Bodenheim. (S.L. van Looy,
Amsterdam).
De wijze van uitgaaf van deze nieuwe kinderrijm-illustraties van Nelly Bodenheim
is meer up-to-date dan in stijl, dunkt me. Er is gebruik gemaakt van de huidige mode
onder de kinderen, om ‘anzichten’ te verzamelen, en deze anzichten zijn stellig heel
wat mooier dan de meeste die de collecties zullen bevatten, ook circuleert deze
aardige kunst op deze wijze meer dan misschien anders het geval zou zijn, maar men
ziet dit werk liefst aan als een eenheid, en wat is op typografisch en grafisch gebied
een mooier eenheid dan een boek? Laat ons het boek hooghouden, ook tegenover de
jeugd, het is en blijft te verkiezen boven een groepje losse prentjes, vooral wanneer
tusschen die prentjes toch een zeker verband bestaat, een geestelijk verband, zooals
hier.
Het is Nelly Bodenheim niet na te doen, dat genoegelijk, als in ernst illustreeren
van deze meestal nonsensicale oud-hollandsche rijmpjes. Zij heeft een geheel eigen
vernuft dat de onsamenhangende gegevens in zoo'n klink-klank versje elk voor zich
tot picturale expressie brengt en de beelden bindt tot een schijnbaar vanzelfsprekend
geheel.
Elk van die silhouetjes zou het levendig en mooi decoratief hoofd kunnen zijn van
een bladzijde, of ook een kernachtige afsluiting kunnen vormen. Ze zijn hier, als
altijd, goed vol gedrukt, de versjes in een calligrafisch geteekende letter; ik verbeeld
mij dat ze het tegen een flinke drukletter zeer goed zouden doen en eigenschappen
hebben die juist aan de boekillustratie, vaak nog zoo slap opgevat, te stade zouden
kunnen komen.
Het is opmerkelijk, dat de zwarte prentjes van Nelly Bodenheim een zoo eigen
karakter verkregen, en eigenlijk in het geheel niet meer doen denken aan de geknipte
schaduwbeelden, waarop deze manier van teekenen ongetwijfeld geïnspireerd is.
Veeleer denkt men aan met vaste en geestige bewegingen gerichte en verspreide
inktplekken; de omtrekken zijn zelden of nooit scherp, alles loopt rond uit; het
bijzondere ligt dan ook niet, als bij de silhouetten van Ko Doncker (die werkelijk
geknipt, of gesneden zijn) in de bewegelijkheid, de hoekigheid van vormen en de
snedigheid der lijnen, doch in een zekere rust, een saamgehoudenheid, die in zich
rijk genoeg is. De methode waarnaar sommige der prentjes gemaakt zijn, is
gemakkelijk na te gaan; in het midden scheidt een boom het geheel in twee en spreidt
zijn bladerdos over de uit een smal voetstuk rijzende beeldjes, er is veel wit gelaten,
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en dat vele wit accentueert het gebeuren en geeft illusie van buiten-achtigheid. De
koets met paarden biedt een nog knapper compositie, zij is evenwichtig en toch is
er beweging naar links toe, geestig sluit de bedelaar het aan aardige trekjes rijke,
gracelijke geheel af. De soldatengroep is evenzeer vol spirit. ‘Besje keek in het
knekelhuis’ is niet zoo duidelijk, dit prentje heeft ook niet het bijna dramatische van
het eenzame hutje in ‘klop, klop, hamertje’, waar de boomen al zeer expressief zijn.
Zeer fraai lijkt mij de pittoreske groep, die een zigeunerkamp sober voorstelt in
‘Moeder, Moeder, de beer is los’. Dat prentje is áf, volmaakt áf, en het is van zulk
een geheel eigen vinding en geest.
Dit nieuwe werk van Nelly Bodenheim doet als altijd verlangen naar meer.
C.V.
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‘De onafhankelijken’.
Wat deze menschen heeft saamgebracht, het is geloof ik alleen
het-jury-vrij-mogen-inzenden. Hierin alleen toch bestaat, voor zoover mij bekend,
hun onafhankelijkheid. Of bij het toetreden tot 't lidmaatschap proeven van
bekwaamheid geëischt worden is mij niet bekend, maar veel is het zeker niet, want
zeer uiteenloopend zijn de kwaliteiten in het werk der verschillende exposanten.
Toch is het hyper-excentrieke, de schilderijen uit naturaliën samengesteld, de
beelden uit blikafval, ditmaal achterwege gebleven, en resten de werken die ons
inziens met even veel reden van bestaan een onderkomen in Lucas, de Moderne
Kunstkring, zelfs wel in Arti gevonden zouden kunnen hebben. Slechts enkelen
buitennissigheden, die men hier toloreerde, zou dààr een plaats (en misschien niet
ten onrechte) ontzegd zijn.
Als gebeurtenis behoeven wij deze tentoonstelling dan ook niet te boeken, toch
geeft zij wel aanleiding tot eenige bespreking. Het is n.l. zeer opmerkelijk dat zich
uit de nieuwere schilderkunst weder een decoratieve gaat manifesteeren, sterker zelfs:
dat zij heen voert naar een zuivere versieringskunst, naar louter toegepaste kunst.
Ziet, daar zijn kussens door Mej. Dekker ontworpen en geborduurd, er is
kunstnaaldwerk van Mej. de Boer en van Mej. van Zeegen, er zijn teekeningen van
Djurre Duursma die voor plakaatkunst bij uitstek geschikt zijn, er zijn gebatikte
schelpen en spaansche peper van mevrouw Van der Hoef-van Rossum, waarvan, èn
door de kleur èn door de opvatting en deels ook door de techniek die een bepaalde
wijze van behandeling voorschrijft, een zeer sterke decoratieve werking uitgaat. En
dragen niet Smorenberg's ‘Korenvelden’ en ‘Vondelpark’ door hun eenvoud, door
hun kleurmassa's, de beginselen eener muurschildering in zich; en beproeft de heer
Van Schoonhoven van Beurden, van wien wij nog niet lang geleden stillevens zagen
het thans met decoratieve fantasiën, die hij ‘Verleiding, Twijfel, Pronkzucht’ etc.
noemt. Zoo zouden wij voort kunnen gaan en wijzen op velerhanden kunst die zich
losmaakt van het zuiver picturale en naar de versierende kunsten toeneigt.
Zoo ook Mej. Elsa Berg, die Kandinskyt, en den heer van Kuyk wiens zelfportret
hem doet kennen als iemand met een neus gelijk een kaars en oogen eens uils, en
wiens teekenstudies alleronsmakelijkst de lijnen van het vrouwelijk schoon trachten
weer te geven.
Dank zij de jury-vrijheid hangen hier ook werken van A.J. Korteweg, die in
onderwerp aandoenlijk overeenkomst vertoonen met Vincent van Gogh o.a., doch
in uitvoering, door het waarschijnlijk weer zeer nieuwe procedé, er nog al vanaf
geraakt zijn. Een rouwende Petrus, wien een zonderlinge kip komt bezoeken, en een
Hieronymus die een paard of ezel ontmoet, getuigen van eigen vinding.
Als merkwaardigheid is op deze expositie werk van een slechts vijftienjarig meisje,
dat reeds een geroutineerde vastheid van toets verraad. Wij zouden deze jeugdige
schilderes den raad willen geven niet te veel op die gemakkelijke manier van doen
voort te bouwen, maar haar vlotte schilderwijze wat te beperken, en zich te dwingen
tot rustiger studie.
Het is mijn bedoeling niet hier een tentoonstellingsverslag te geven, zooals men
in een dagblad verwachten kan, doch slechts enkele grepen, en als ik dan mijn
herinnering na ga, zie ik den zoo goed gelijkenden, gepolichromeerden kop van den
schilder Van Raalte door Mej. v. Dantzig, het stilleven van Hofs, en diens juffrouw
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in de paarse kimono voor den spiegel, en het groote schilderij van Van Oosterhoudt,
een oud huis met knotwilgen ervoor in den dampigen morgen.
Ook Stamkarts: ‘Val van Lucifer’ een groote expressieve houtskoolteekening en
de romantische verbeeldingen van wijlen Zürcher zijn mij bij gebleven.
Al kenmerkt deze tentoonstelling zich dan ook niet door een of andere saillante
verschijning, zij liet wel werk zien van kunstenaars die wij elders niet ontmoeten.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

t.o. 81

CLAIR-OBSCUUR DOOR H. GOLTZIUS (EIGENDOM VAN DR. N.G. VAN HUFFEL).
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De houtsnede,
door dr. N.G. van Huffel.
Voor den natuurkundige, den vertrouwde met de geheimnissen van het laboratorium
is het bijzonder aantrekkelijk zich te verdiepen in de geschiedenis van uitvinden en
ontdekken.
Eene ontdekking toch, zoo goed als eene uitvinding, ze behooren beide tot de
geesten waarmede men het geheimzinnig halfduister van het laboratorium gevuld
voelt, en die zich plotseling als magisch materialiseeren.
Want er is iets tooverachtigs in die geboorte van het nieuwe, het voorheen
ondenkbare, dat, moge al achteraf beschouwd het logisch verband met het
voorafgaande niet ontbreken, op het oogenblik van zijn ontstaan eensklaps het
wereldbeeld geheel kan wijzigen.

SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS BLADZ.

8, BLOKDRUK. 15E EEUW.

Dat doet dan velen duizelen, als zij voelen hoe zij soms langen tijd in de
onmiddellijke nabijheid van de onbekende, die zich op eenmaal manifesteert, hebben
geleefd, en zoo maken velen aanspraak op eenzelfde uitvinding, eenzelfde ontdekking.
Doch dat doet tevens uitvinding en ontdekking uitkomen als de logische consequentie
van het reeds bestaande, en somtijds bij nauwkeurige beschouwing geheel los worden
van bepaalde personen.
Ontdekken is bewust waarnemen, uitvinden is combineeren van waargenomen
verschijnselen, die geleidelijk in oneindige verscheidenheid van vorm zich voordoen
naarmate de geschiedenis voortschrijdt, en het levens-mechanisme van een volk
ingewikkelder wordt als gevolg der uitvindingen en der ontdekkingen. Ziet daar de
continuïteit die in het schijnbaar plotselinge schuilt.
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In de geschiedenis der Grafische Kunsten ontbreekt somtijds iedere gelegenheid
om een uitvinding te koppelen aan den naam van een bepaalden persoon, en veelal
is er strijd over den uitvindersnaam.
Maar ligt dat niet voor de hand daar men toch is op een terrein waar de uitvinding
en de ontdekking niet het overweldigende hebben van een natuurverschijnsel. De
ontdekking van het Radium door Mevrouw Curie maakte op den dag zelven der
openbaarmaking een overweldigenden indruk,
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omdat het Radiumatoom als ontplofbaar stelsel van electronen, een einde maakte
aan de heerschappij van het ondeelbare atoom en de geheele daarop gebaseerde
natuurbeschouwing.

FRAGMENT VAN EEN KOSTERDRUK (BIBL. DER R.U. UTRECHT).

Eene uitvinding echter maakt zelden dadelijk grooten indruk, en meestal moet de
uitvinder strijden om het nieuwe ingang te doen vinden, omdat iets nieuws nimmer
kan voorzien in een gevoelde behoefte, daar de behoefte, zich pas doet gevoelen door
vergelijking van het nieuwe met het bestaande, terwijl de uitvinder de eerste is die
daartoe in de gelegenheid is, doch dan ook alleen staat in zijne beoordeeling. Geeft
de groote massa blijk van waardeering, dan gaat de uitvinding er in, een geheel
nieuwe factor die zeer sterk medetelt in de geschiedenis der uitvindingen, en een
geheel ander licht werpt op het aandeel dat bepaalde personen daaraan hebben.
Wel duidelijk treedt dat op den voorgrond bij de beschouwing van de uitvinding
der boekdrukkunst.
Om eenig houdvast te verkrijgen heeft men deze uitvinding reeds teruggebracht
tot het drukken met losse letters, omdat voor de blokdrukken geen uitvinder was aan
te wijzen.
Wat wonder! het bedrukken van katoen met houtblokken schijnt overoud te zijn,
ouder dan onze jaartelling, en het gebruik van schablonen en drukblokken voor
allerlei doeleinden was onder de Romeinen zeer verbreid. In de middeneeuwen
gebruikte men stampilien om de hoofdletters in de manuskripten aan te brengen,
zooals een werk in het klooster Rottenbach toont, en dan komt geleidelijk de houtsnede
in zwang, onder meer voor het vervaardigen van speelkaarten omstreeks 1300.
Deze kaarten werden uit de hand beschilderd en waren somtijds buitengewoon
fraai, zooals het voor Karel VII door Gringonneur geschilderde spel dat van 1392
is.
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In Nurnberg werd het kaartspel reeds in 1388 verboden, toen was de speelkaart
dus alreeds algemeen verspreid handelsartikel, en in dienzelfden tijd begon de
blokdruk en zelfs het blokboek ingang te vinden, bestaande uit geïllustreerde of niet
geïllustreerde van één enkel houtblok gedrukte bladzijden.
Wie heeft de drukpers uitgevonden?
De schroef dateert vermoedelijk uit den jare 385 voor de geboorte van Christus,
en de Griek Archytas heeft dan de eer der uitvinding: de drukpers met de schroef be-
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stond dan ook al voor allerlei doeleinden, wijnpersen, oliepersen en andere bedrijven,
vóór de vervaardiging van prenten en boeken hare diensten begon te eischen.
De wals, de plaatdrukpers was eveneens reeds eeuwen lang vóór dat de eerste
gravure gedrukt werd een instrument in handen van den metaalbewerker.
En hoe staat 't nu met het papier?

15E EEUWSCHE BOEKDRUK, TECHNISCH REEDS ZEER GOED. (BIBL. DER R.U. TE UTRECHT).

Wel, de Chineezen hadden natuurlijk al papier, lang vóór onze geschiedenis; wat
hadden de Chineezen toen al niet? Een Arabier Josef Amru zou het dan omstreeks
700 geschikt gemaakt hebben om op te schrijven, gelijmd dus, en zoo moet het dan
in de 11e eeuw naar Italië zijn gekomen.
In de 13e eeuw werd het reeds regelmatig uit lompen vervaardigd, doch het bleef
duur en tot enkele streken der aarde beperkt, zoodat in de dagen toen Koster en
Gutenberg boeken gingen drukken, de blokdruk zich nog handhaafde, omdat de
zorgvuldig op maat gesneden velletjes aan den eigenaar der blokken gelegenheid
gaven zoo goedkoop mogelijk dat drukwerk, de blokdrukken te vervaardigen.
En vóór de uitvinding der boekdrukkunst, de kunst om losse gegoten letters samen
te stellen tot eene bladzijde druks, was de blokdruk de eenige wijze van
vermenigvuldiging der van korten tekst voorziene voorstellingen in het houtblok
gesneden, en was dus de vraag naar papier behalve voor schrijven bestemd, nog
betrekkelijk gering.
Het geschikt maken van papier om er op te kunnen schrijven, zonder dat de inkt
vloeit is wel een zeer merkwaardige vinding, en de bereiding van olieachtige drukinkt
en de wijze om daarmede op vochtig papier te drukken zonder dat de scherpe
contouren van het afgedrukte als olievlek zouden uitvloeien niet minder.
Zoo hangt de geheele ontwikkelings-geschiedenis van elk belangrijk bedrijf aan
elkaar van tallooze kleinigheden, uitvindingen waaraan geen uitvindersnaam is
verbonden, een celsgewijze opbouw van een lichaam, dat geleidelijk vorm gaat
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aannemen, totdat ten slotte bijvoorbeeld de boekdrukkunst er is als bedrijf waarvan
de herkomst eigenlijk niet meer precies is na te gaan.
Het gaat dus niet aan om de uitvinding der boekdrukkunst te beschouwen als een
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toornooi tusschen Laurens Janszoon Koster en Gutenberg.
Wij kunnen ook de geschiedenis van het papier, of beter nog van de papierindustrie
niet verwaarloozen zonder gevaar te loopen een schakel te missen in de
ontwikkelingsgeschiedenis der drukkunst. De eerste Duitsche papiermolen werd
opgericht door den Nurnberger Raadsheer Ulman Stromer, spoedig te Freiburg
gevolgd door de bouw van een molen in 1411, terwijl in 1440 Zwitserland reeds vele
molens telde die merkwaardig genoeg nog heden ten dage bestaan.
In die oude dagen was de geheele opbrengst der papiermolens waar de lompenbrei
door zware houten hamers werd gestampt in een soort ronddraaiende kuip, dat alles
door een waterrad bewogen, bestemd voor de kloosters en kerkregeeringen, doch
spoedig vond een deel ook zijn weg naar de Frankforter- en Leipziger Messe, en van
Bazel uit langs den Rijn naar ons land.
In die tijden kochten de stedelijke besturen hun papiervoorraad in de marktplaatsen
waar de gelegenheid de beste was, en zoo kocht Haarlem bijvoorbeeld altijd Fransche
en Vlaamsche papieren blijkens de watermerken die voorkomen in oud Haarlemsche
archiefstukken.

BOEKTITEL

15E EEUW. (BIBLIOTHEEK DER R.U. TE UTRECHT).

De pittige opbloei van het maatschappelijk leven onder Prins Maurits, toen de
groote plassen in Noord-Holland werden leeggemalen en overal gestreefd werd naar
het brengen van orde in den chaos van dat geheel nieuw en frisch gedoe, moest wel
medebrengen de zucht om alles zelf te doen wat tot dusverre aan anderen was
overgelaten.
En hoewel het gemis aan waterbeweegkracht, de belangrijke factor die de
Zwitsersche en Schwarzwalder papiermolens begunstigde, hier voelbaar was, de
molenmaker Jan Adriaansz. Leeghwater bouwde molen op molen bewogen door de
winden, die als symbool van 't voorjaars-ontluiken van Nederlands grootheid over
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de - zooeven drooggemalen - velden wuifden en de ranke wieken in steeds groeiend
aantal dienstbaar maakten aan de vervaardiging van materialen van allerlei aard.
En zoo verkregen Jan Jacobsz. en Aelbert Nannigh op 3 Maart 1594 een octrooi
op een papiermolen, die bij Alkmaar werd gesticht, en zij motiveerden hun verlangen
om bescherming door octrooi, door te wijzen op de moeielijkheid om bekwame
arbeiders voor hun bedrijf te kweeken en de kosten daaraan verbonden.
Zoo schrijven zij dus ‘voornoemde neringe
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in deze landen is onbekend en qualyk bequame arbeiders daartoe souden syn te
bekomen’.

15E EEUWSCHE BOEKILLUSTRATIE. (BIBL. DER R.U. TE UTRECHT). (PASSIONAEL MITTEN MARTIROLOGIO).

Wanneer wij nu bedenken dat de eerste Koster-drukken dateeren uit ongeveer
1460, en wij zien dan pas 140 jaren later eene dan ook spoedig in bloei toenemende
papierindustrie ontstaan, zoo verschijnt de aan Koster en Gutenberg toegeschreven
uitvinding in een geheel ander daglicht, dan proeven wij uit deze simpele
geschiedkundige data hoe dwaas het is om de namen dier beide mannen te verbinden
aan een uitvinding waardoor banden werden geslaakt, waardoor de volkeren verrezen
zouden zijn uit eene geestelijke duisternis.
Wat toch is de boekdrukkunst als industrie waard zonder een evenredig daaraan
in de behoefte voorzienende papierindustrie? Wij zullen dan ook weldra zien hoe
het karakter der drukwerken uit de 15e eeuw nog geheel wijst op een uiterst langzaam,
zeer geleidelijk inburgeren der boekdruk-industrie, niet als stimulans voor
ontwikkeling, maar als gevolg van eene evolutie, waarvan de oorzaken dieper liggen.
Aan den strijd over Koster en Gutenberg zullen we dus niet veel woorden besteden,
te minder omdat in Korea reeds in de 14e eeuw de losse verplaatsbare gegoten letter
werd gebruikt, de letterzetterij dus reeds bestond, zoodat de Hollander en de Duitscher,
van welken laatsten zelfs het bestaan als zelfstandig drukker wel eens betwijfeld
wordt, moeten beschouwd worden als industrieelen, oprichters van bedrijven, die
hen in de geschiedenis een plaats waardig maken als energieke menschen, al moeten
zij dan de aureool van geestelijke hervormers missen.
Ongetwijfeld is dus de organisatie der drukkerij met losse letters een zeer
belangrijke onder de tallooze technische verbeteringen, die van blokdruk tot de
hedendaagsche boekdrukkunst hebben geleid, maar niet de eenige, en noch van
hollandschen, noch duitschen oorsprong.
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Wil men, hetgeen gemakshalve ook niet verwerpelijk is, de namen van personen
altijd zoo doenlijk aan zekere belangrijke momenten in de evolutie van het
maatschappelijk leven verbinden, dan kunnen de namen Koster en Gutenberg
gevoegelijk naast elkaar blijven prijken als de oudst bekende Hollandsche en Duitsche
drukkers, zonder dat het eenige beteekenis heeft om te trachten de prioriteit als
uitvinder van een van beiden te bewijzen.
De onderlinge onafhankelijkheid van Kos-
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ter en Gutenberg blijkt wel het best uit hun alphabet, dat geen overeenkomst vertoont,
geconstrueerd dus door volkomen onafhankelijke kunstenaars.

UIT DE HAND GEKLEURDE RANDVERSIERING. (BIBL. DER N.U. TE UTRECHT).

Ik sprak reeds bij het noemen van de verschillende factoren, die van zoo groot
belang zijn geweest voor het ontstaan van het gedrukte boek, over de druk- of
drukkersinkt.
In verband daarmede is het van belang te vermelden, dat men Jan van Eyck houdt
voor den uitvinder van het schilderen met olieverf en wel omstreeks 1410, dus heel
lang voor het drukken op papier met oliehoudende drukinkt ingang vond.
Hier staan wij ook alweer voor eene belangrijke vinding, het gebruik maken van
een brok empyrische kennis, waarvan de geschiedenis geen uitvinders-naam kent
voor het belangrijkst moment, namelijk het koken der lijnolie, en wel met menie,
waardoor de olie een zekere ontleding ondergaat, die haar aan de lucht uitgebreid
snel doet drogen en zoo hard worden als wij van verflagen gewoon zijn.
Vermoedelijk heeft Jan van Eyck partij getrokken van dat toen reeds bekende en
zoo belangrijke verschijnsel waarvan de eerste bewuste waarnemer niet bekend is.
Wat nu is belangrijker dan dat ook het gedrukte niet door vocht uitwischbaar is?
Is dit niet een even belangrijke zoo niet belangrijker vinding dan wat men gemeenlijk
de boekdrukkunst noemt?
En is dus niet het drukken met oliehoudende inkt op vochtig papier, waardoor de
fijnste gravure en de teerste ets zonder olievlekken op 't papier komt te staan ook
alweer niet een vinding van de allergrootste beteekenis?
Zoo wijst de geschiedenis der techniek op alle gebied een ontelbaar aantal min of
meer belangrijke momenten aan. De oudste bekende houtsneden, als boekillustratie
bedoeld, zijn te vinden in de blokdrukken, die vermoedelijk in Vlaanderen in het
begin van de 15e eeuw tot een industrie hebben geleid, een industrie die in het eind
van die eeuw nog in wezen was en toen door de boekdrukkunst nog geenszins
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verdrongen. Een stel gesneden houtblokken, tekst en prent op één blok, wat papier
dat voor den druk vochtig werd gemaakt en wat waterachtige inkt, ziet daar de geheele
inventaris van een blokdrukkerij; geen pers, geen inktrol, niets van dat alles.
‘Unum instrumentum ad imprimendam scripturas et ymagines’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

87
Aldus luidt een nummer van de inventaris van Jean van Hinsberg, Bisschop van Luik
(1419-1455) en diens zuster, een non in het Bethanien-convent bij Mechelen, welke
inventarislijst door den Heer E. van Even is ontdekt.

15E EEUWSCHE HOUTSNEDE VOOR BOEKVERLUCHTING. (DIT IS 'T LEVEN ONS HEEREN JHESU CHRISTI).

Zoo drukten dus de geestelijken zelf, wanneer zij behoefte hadden aan eenvoudige
pakkende afbeeldingen voor bedevaart-gangers of aan 't sterfbed, een velletje papier
op het met de inkt gepenseelde blok leggende en met een eenvoudige dot
aandrukkende op alle deelen, waar de verhevenheden op het hout de figuur en de
letters afteekenden.
Zoo ontstond de Biblia Pauperum, de bijbel der armen en de Ars Moriendi, de
Kunst om te Sterven, een reeks afbeeldingen van de kwalen die den mensch bezoeken
en de kansen om ze te overwinnen, tot versterking van den zieletoestand van den
armen lijder, medegebracht door den troostenden priester of monnik, in die tijden
tevens geneesheer, want de kloostergeneeskunde was welhaast de eenige in die
wondere tijden.
En de bijbel der armen, de serie van veertig bladen bij paren gesneden op 20
blokken, dienende om den priester te helpen bij 't verklaren van de Heilige Schrift,
waarvan zeven stel bekend zijn, zoodat vaststaat dat deze blokken minstens zes malen
gecopieerd zijn met kleine verschillen, en vermoedelijk gemaakt voor verschillende
kloosters zoowel in Zuid-Duitschland als in Vlaanderen.
Wanneer deze blokken zijn gemaakt, wie ze gesneden heeft, dat alles is onbekend,
ze werden echter, ontdaan van den tekst, in het eind van de 15e eeuw nog gebruikt
als boekillustraties, zooals door Peter van Os de Zwolsche drukker, die er in 1487
de Epistelen en Evangelyen mede verluchtte.
En zoo ontstaat het geïllustreerde boek, en in de 15e eeuw geeft Jan Veldener te
Utrecht, afkomstig uit Westfalen, die Leuven verwisselde met Utrecht en na Utrecht
Kuilenburg als woonplaats koos, reeds een Herbarium of Kruidboeck met 150
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houtsneden, copiën van de illustraties van hetzelfde boek gedrukt bij Peter Schoeffher
in Mainz in 1484, hetzelfde jaar waarin Veldener zijn boek drukte.
Aangezien de prenten in Veldeners boek de spiegelbeelden van die uit het Mainzer
boek zijn, is het niet twijfelachtig of Veldener heeft de prentjes uit dat boek gesneden,
op houtblokken geplakt en aldus nagesneden.
De onbekende Zwolsche houtsnijders werkten voor den drukker Peter van Os, die
in datzelfde jaar 1484 de Gesten der Romynen
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uitgaf en in 1490 het Vaderboeck, en vele andere heilige geschriften, doch zij
arbeidden ook voor den drukker Barmentloe in Hasselt.
In 1485 verschenen de fabelen van Aesopus met niet minder dan 192 houtsneden
in Augsburg vervaardigd. G. Leeu te Antwerpen gaf dit werk uit, die ook de Devote
Ghebeden met 68 in Gouda gesneden prenten versierde. Van Veldener is nog
vermeldenswaard de legende van het heilige kruis, H e t b o e c k v a n d e n H o u t e
met 32 vroeger voor blokboeken gebruikte platen, opgesneden om ze van de ruwheden
des ouderdoms te ontdoen en zonder den oorspronkelijken tekst doch tusschen gewone
met de verplaatsbare letters gedrukte tekst ingevoegd.
Te Brugge verscheen in 1484, een rijk jaar, de geïllustreerde Ovidius met 34
illustratiën en in 1498 bij Eckert van Homburg in Delft een kwartyn, het Kaetspeel,
terwijl in Antwerpen in 1500 verscheen een geïllustreerd ‘Boecxken dat seer
profitelyck is voer allen visschers ende vogheleers’, toen het boekje over ‘Die Valuen
van der Munten’ reeds 13 jaren oud was en ‘Dat Scaecspul’ al 17 jaren telde. Ziet
daar dus de wereldlijke boekhandel geboren.
Utrecht, Zwolle, Deventer, Gouda, Delft, Haarlem, Leiden, zijn de
Noord-Nederlandsche steden, waar de eerste houtsnijders werkten voor uitgevers
deels in diezelfde, deels in andere plaatsen gevestigd, waaronder Antwerpen toen
reeds de meest beteekenende was. Van 1450 op 1850, dat is een sprong van 400
jaren, een heele sprong!
Waartoe die vlucht, die een geregeld verhaal uit zijn verband dreigt te rukken?
Hebt geen vrees waarde lezer, hetgeen ik u vertel is geen geschiedenis der
houtsnijkunst of eene beperking daarvan tot de Nederlanden, daartoe zouden
honderden bladzijden noodig zijn, die u lang niet alle tot lezen zouden nooden. De
beschrijving die ik u geef is ook niet op te vatten als een molecule van een
encyclopaedie, waarvan de lezing u gelegenheid geeft de opbouwbare boekenkasten,
zooals ik mij uwe hersencellen voorstel, te vullen met een aantal boekjes, die u echter
meest alle slechts van buiten bekend zouden blijven.
Beschouwt veeleer deze wandeling door bibliotheek en prentencabinet als bedoeld
om een deel van diezelfde hersencellen inplaats van tot geordende magazijnen van
kennis, in te richten tot min of meer luxueus versierde cabinetjes, waarin de
kostbaarheden der vervlogen eeuwen als in sierlijke vitrines met heldere spiegelruiten
gedekt, zijn gerangschikt, en aan de wanden zijn opgehangen, zoodat ten allen tijde
een oogenblik van rustig levensbewustzijn voldoende is om u te doen genieten van
de indrukken van schoonheid, die de geabsorbeerde beelden bij u wekken.
Zoekt dus in deze regelen geen streven naar volledigheid, zelfs geen veelheid, ze
zijn slechts bedoeld om u de oogen te openen voor schatten, die voor een elk
toegankelijk in prentencabinetten en bibliotheken zijn te samen vergaard, en die u,
na mij vergezeld te hebben op de wandeling langs de indrukken die de beschouwing
van veel schoons op mij maakte, misschien zullen doen besluiten eveneens die
schatkameren met minder onverschilligheid voorbij te gaan, en u op den duur zullen
doen besluiten die merkwaardige bladen uit de geschiedenis der boek- en
plaatdrukkunst te gaan bezien; ze zullen u de historie der menschheid in hun eigen
taal verhalen.
Doe ik dus den schijnbaar grooten zijsprong, die mij een oogenblik voert van 1450,
toen Koster begon te drukken, tot 1850, zoo is de oorzaak gelegen in een vraag, die
juist de eerste houtsneden bij ons doen rijzen.
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Wat toch is schooner dan het met goud gehoogde miniatuur, de wondere letters
der op blanke perkamentbladen geschilderde getijdeboeken, en heeft de houtsnijdkunst
niet dadelijk gepoogd deze heerlijkheden van kleur en lijn door kleurendruk te
vermenigvuldigen?
Moest de houtsneekunst, de kunst om
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prentjes te drukken van houtblokken, niet aanstonds lokken tot het vermenigvuldigen
door druk dier wonderbladen der kloosterschriften?
Eerst in 1850, en dan nog wel gedurende zeer korten tijd, feitelijk alleen door den
Engelschman George Baxter en door den kooper van diens methode en Stock,
Abraham le Blond, zijn van houtblokken met olieverven, prentjes gedrukt, die toonen
dat op die wijze de miniaturen der oude handschriften kunnen gereproduceerd worden,
en toen had de lithografie die taak al aanvaard.

UGO DA CARPI.

± 1500. CLAIR-OBSCUR VAN DRIE BLOKKEN. (VERZAMELING DR. N.G. VAN HUFFEL).

Was dan in de jaren omstreeks 1500 de kunst nog niet zoover gevorderd?
Het antwoord op die vraag is niet te geven, omdat men in die tijden eenvoudig
niet heeft beproefd, om in kleuren te drukken. Toch ontbreekt de lust om kleur te
leggen in de houtsneden niet.
Tallooze boeken uit dien tijd hebben uit de hand gekleurde randversieringen en
hoofdletters, die van houtblokken gedrukt waren en Lucien Cranach is vermoedelijk
de eerste die omstreeks 1506 de clair-obscur drukt.
Zoo blijkt dus de sprong van 400 jaren, dien wij even namen, niet zonder
gerechtvaardigde bedoeling, temeer als wij bedenken, dat wij bladeren in de historie
van een kunst, want steeds zal ons juist de grilligheid van den artist, ook als
weerspiegeld in de kunstgeschiedenis treffen.
De tot bloei gerakende kunst, de houtsnijkunst, wilde niet copieeren, ze wilde
scheppen, geen imitaties van oude handschriften, maar nieuwe frissche denkbeelden
tot uiting brengen, en in alle geval in lijn origineel blijven. Hadde men in die dagen
beproefd om van hout in kleuren te drukken op de wijze der miniaturen, men zou tot
op zekere hoogte zijn geslaagd, maar neen, geen spoor daarvan, totdat omstreeks
1510 de forsche clair-obscurs verschijnen, er uitziende als krachtige gewasschen
teekeningen in Sepia en Oost-Indische inkt, somtijds ook gehouden in lichtgroen of
rose.
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Toen had de houtsnede als boek-verluchting op titel, als rand en tusschen den tekst
reeds burgerrecht verworven, en al hebben die voorstellingen en motieven dikwijls
nog wel eens wat van de oude op perkament geschilderde getijdeboeken, wat opvatting
betreft, men stelt zich op het houtblad juist tevreden met de allereenvoudigste lijn,
het geldt voor een deugd, wanneer de houtsneden uit die dagen geen elkaar kruisende
lijnen
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vertoonen, zoo is een Christusfiguur als inleiding tot ‘Dat eerste Capittel’ van ‘Dit
is 't leven ons heeren Jhesu Cristi’ (zie bl. 87) een toonbeeld van nobele eenvoud,
en men staat verbaasd over de geringe hulpmiddelen waarmede de fraaie handen van
den Heiland zijn uitgebeeld.
Vooral in Duitschland kon het volk niet buiten kleur, en aldus zijn de meeste
incunabelen uit die vroege eeuwen uit de hand gekleurd, en wel zoo typisch voor
een bepaalde streek van herkomst dat men spreken kan van de Augsburger of
Schwabische school, levendig van kleur zonder blauw, en een Beiersche school met
fletse kleuren die in Tegernsee en Kaiserheim zetelde, terwijl de frankische school,
die in Neurenberg zijn woonplaats had, veel bruin en rood (menie-rood) gebruikte.

BEWICK, DE GOUDVINK.

18E EEUWSCHE HOUTGRAVURE.

Maar met de teere kleurbehandeling der miniaturen had deze verlevendiging van
de houtsnede geen overeenkomst en men moet zich voorstellen, dat evenals de
houtsnijder blokken sneed, die hijzelf niet afdrukte, de drukker of uitgever in zwart
afdrukte en niet kleurde, terwijl vermoedelijk de behoefte aan kleur den kooper zelf
naar 't penseel deed grijpen of de gekochte prenten door een artist van grooteren of
kleineren naam deed kleuren. Aan geen der aldus gekleurde houtsneden is echter de
naam van een meester in die kunst verbonden, en de resultaten zijn dan ook uit een
oogpunt van kunst vrijwel uitsluitend belangrijk om de verschillen in het gebruikte
kleurengamma als kenmerken voor de plaats van herkomst.
Bij een gewone houtsnede wordt alle hout naast de omtrekken en schaduwlijnen
der figuren weggesneden, zoodat alleen deze lijnen in het vlak van het oorspronkelijke
blok blijven staan als verhoogingen, doch bij een eigenaardig soort houtsneden,
waarvan de afdruk een schrootblad heet (schrotblad, manière criblée), is dat hout
niet weggesneden en uitgestoken met messen en bijteltjes, maar, als hadde men er
met hagel op geschoten, voorzien van tallooze putjes, die in den afdruk dus als witte
puntjes voorkomen en de uitbeelding van de stof, de stofuitdrukking helpen versterken.
Toch vormt deze werkwijze slechts eene zeer voorbijgaande poging om met het
houtblad iets meer te doen dan wat het in de gewone houtsnede geven kan, eene
afdwaling min of meer, een probeersel, niet te vergelijken met de c l a i r -o b s c u r .
Dat is nu reeds de derde maal dat dit woord wordt neergeschreven, en het wordt
tijd er dan ook wat nader over te vertellen, maar wij zouden een te belangrijk deel
van de portefeuille met prenten, die wij in gedachte doorbladeren overslaan wanner
wij nog niet even iets verhaalden van de eerste seriën houtsneden van den beroemden
trits Dürer, Holbein en Lucas van Leyden.
Gaat naar 's Rijks Prentencabinet, waarde lezer, en laat u ‘de groote Passie’ van
Albrecht Dürer voorleggen, vermoedelijk wel niet door hem gesneden maar geteekend
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voor een houtsnijder, wiens naam echter onbekend is, en de doodendans van Hans
Holbein gesneden door Hans Lützelburger en in 1538 te Lyon gedrukt, en geniet
vooral bij het zien van deze serie van 41 prentjes van den supremen eenvoud van
behandeling, waar een stralende zonnebrand den ploegenden landman als verschroeit
bij 't trekken van de diepe voren door de heuvelachtige landouwen, als makker
vergezeld door den
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SLOTVIGNET VAN EEN DER HOOFDSTUKKEN VAN BEWICK, BIRDS.

dood, die de paarden voortdrijft, dat alles uitgedrukt met een gierigheid van lijn, als
ware een streepje te veel een blijk van spilzucht geweest. En als gij om Lucas van
Leyden vraagt, bedenkt dan dat deze meester eigenlijk meester was in de
kopergravure, gij zult bij het bezien der houtsneden nog meer bewondering voor hem
voelen, en niet nalaten om ook de portefeuille met gravures te vragen. In de 16e eeuw
ontstaat d e p r e n t k u n s t , nu worden de prenten van hout en van koper gedrukt,
niet meer alleen voor boekversiering of met bepaalde min of meer huishoudelijke
bedoeling zooals de blokdrukken hadden, maar gelijk schilderijen als kunstproducten.
En van de eerste reeds dadelijk zoo rijpe oogst blijkt een goed deel van italiaanschen
bodem te zijn en uit de clair-obscur der zuidelijke landen spreekt een nieuwe stem,
het geluid der werkelijkheid u aan.
Ziet hoe daar de forsche krijgsman, de Achilles loopt met opgeheven zwaard, ziet
op andere prenten de krijgers in schrikkelijk gewoel en ook de meer realistische
interpretatie der gewijde voorstellingen, en ge voelt hoe geheel anders de 16e eeuw
tot u komt dan de 14e en 15e die in droomerigen eenvoud voortgleden. Reeds de
doodendans van Holbein is een schok, zoo wat voorstelling betreft als uit prentkundig
oogpunt, als vrije realistische afbeelding.

VERGROOTING VAN EEN SLOTVIGNET UIT BEWICK, BIRDS.

Maar grooter zwier spreekt nog uit de clair-obscur, de van drie houtblokken
gedrukte als sepiateekeningen uitziende prenten, soms ook in andere tinten behandeld,
en als de houtsnede begint te wijken voor de kopergravure, dan handhaaft zich de
clair-obscur nog bij een der grootmeesters van die kunst, bij Hendrik Goltzius, den
Haarlemmer, die van 1558 tot omstreeks 1617 de roem was van die zwaar bezochte
stad.
Beziet ge Goltzius, verzuimt dan niet om u ook het werk van Businck te laten
voorleggen, het Rijks Prentencabinet is zoo wel voorzien dat ge zelden te vergeefs
zult aankloppen wanneer ge kennis wilt maken met een of anderen ouden meester.
Geen werk is beter geschikt om de drie houtblokken, waarvan die prenten zijn
gedrukt er uit te visschen dan dat van Businck, het leert u bij aandachtige beschouwing
de kunst geheel doorvoelen, beter dan ik u er van vertellen kan. En hebt ge ze eenmaal
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in u opgenomen, let dan maar eens op bij veilingen en bij de antiquairs, de goede
clair-obscurs ze komen nog menigmaal voor en ze vallen u voor weinig geld in
handen.
Terwijl de Italianen A. da Trento, Boldrini, Ugo da Carpi, Scolari e.a. uitmunten
door gedurfde kleurschakeering, toont het werk van Abraham Bloemaert het
bijzondere, dat de tinten van houtblokken en de omtrekken van een koperen plaat
zijn gedrukt.
Is dat vooruitgang geweest of décadence?
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De Moses en de Aäron van Bloemaert, hoe fraai ook, ze missen de kracht van de
clair-obscur van de Italianen en van Goltzius, Bloemaert heeft dan ook geen navolgers
gevonden van beteekenis.
In de 17e en 18e eeuw moet de houtsnede plaats maken voor kopergravure en ets,
zwarte kunst- en stippelprent. De 17e eeuw kan zich met de eenvoud niet meer
tevreden stellen, de 18e eeuw nog minder.

HOUTSNEDE VAN DALSIEL.

De forsche schets, de Romeinsche krijgsman, de goden uit de mythologie, en veel
meer nog de simpele opvatting der Christen-legende en de geschiedenis der heiligen,
ze voldoen niet meer aan de wenschen van het volk. De 16e eeuw heeft het nieuwe
tijdperk al ingeluid, de Christus aan den volke vertoond zooals Lucas van Leyden
die geeft; de beste vrienden van den graveur, zijne medeburgers staan er als
toeschouwers op uitgebeeld, men gaat zich indenken in de toestanden door ze voor
te stellen als zich afspelende in den tijd van den artist; de handelende personen zijn
gekleed in 16e eeuwsche dracht.
Zoo gaat de zucht naar uitbeelding van de omgeving, van het levende,
overheerschen, zelfs in de wedergave van gebeurtenissen van honderden jaren geleden,
totdat de groote graveerscholen van portret- en historieschilders ontstaan, de
minutieuze wedergave van gelaat en kleedij, waarop geen moedervlekje vergeten
wordt ook al is 't ontsierend en geen kantje, geen parel wordt verwaarloosd.
Om dat uit te drukken is het houtblok niet bij machte, de koperplaat, de burin en
de etsnaald, de berceau en het polijststaal, het puntige hamertje en de poncoen gaan
aan den arbeid en men slooft zich uit om het staal van 't harnas, het fluweel van des
edelmans kleed, de satijnen gewaden en kanten versierselen in prent te brengen.
En de houtsnijkunst wordt verwaarloosd en daalt af tot de nederige taak om ruwe
kinderprenten te leveren en slordige illustratie van goedkoope boekjes. Maar stel u
voor, dat ge u in 17e of 18e eeuw tot een uitgever hadde gewend met het voorstel
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om een boek het licht te doen zien niet ‘versierd met koperen platen’ maar met
houtsneden, hij zou u hebben uitgelachen
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en spoedig aan 't verstand hebben gebracht, dat zijn eer zoo iets niet duldde.
Wonderlijker iets is in de geschiedenis wel moeielijk te vinden, want de voordeelen
van houtsnede boven gravure of ets zijn zeer groot. De houtsnede toch behoort tot
den hoogdruk, kopergravure en ets zijn de resultaten van diepdruk, voor de
vervaardiging waarvan dus voor elken afdruk de koperen plaat opnieuw moet worden
ingevuld met inkt, en onder de walspers afgedrukt.

FACSIMILÉ HOUTSNEDE UIT L'ILLUSTRATION

1850, NAAR GAVARNI.

Het houtblok echter kan eenvoudig tusschen de gewone boekletters ingevoegd
worden en tegelijk daarmede worden gedrukt op de boekdrukkerspers, gelijk de 16e
eeuwsche boeken dan ook toonen. Maar neen, terwijl de 17e eeuwsche boektitel
geheel in koper gegraveerd is, heeft de 18e eeuwsche een vignet gedrukt van een
gegraveerde koperplaat tusschen de in zwart en rood op de gewone wijze gedrukte
letters, zoodat elke titel drie bewerkingen moest ondergaan.
Neem 't eerste 't beste 18e eeuwsche boek, gansch niet als luxe uitgave bedoeld,
bijvoorbeeld het Woordenboek der Wiskunde, Sterrekunde, enz., van Joan Levinus
Stammetz te Amsterdam gedrukt bij Steven van Esveldt te Amsterdam in 1758, een
zuiver gebruiksboek dus, en ge vindt er dien titel, met een allerliefst vignet van
Besoet, een geleerde in zijn studeerkamer voorstellende, van koper gedrukt tusschen
de in rood en zwart geconstrueerde boekdruk. Toch zou de 18e eeuw nog de reactie
brengen, niet uit lang gevoelde behoefte, maar als iets gedurfds, iets dat moeite zou
hebben zich in te burgeren om ten slotte in de geïllustreerde bladen, in l'Illustration,
Graphic en London News te triumpheeren.
De pionier die de mogelijkheid van goede boekillustratie met houtsneden heeft
aangetoond is Thomas Bewick geweest.
Bewick moet men werkelijk zorgvuldig analyseeren om hem naar volle waarde
te schatten, een waarde die niet gering is. Geboren in 1758 stichtte hij een school
van houtsnijders te Newcastle on Tyne, die reeds in 1779 eenig werk leverde doch
eerst in 1790 de beroemde ‘British Quadrupeds’ en in 1797 de ‘British Birds’ uitgaf,
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‘Printed by Hodgson For Bechby & Bewick, sold by them and C.G. and J. Robinson,
London. The figures engraved on wood by T. Bewick. Price 10 s. 6 d.’, een fijn
boekje in geheel kalfsleder gebonden, 335 bladzijden tellende, telkens de beschreven
vogel als hoofd van de pagina en een geestig vignet aan 't slot der beschrijving. De
Quadrupeds beleefden toen reeds een derde uitgave.
De prentjes in ‘de Engelsche vogels’ lokken uit tot het maken van eene vergelijking
met een ongeveer te zelfder tijd verschenen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

94
fransch prachtwerk getiteld ‘Oiseaux Mouches et Colibris’ met in kleuren gedrukt
en met goud verhoogde kopergravures, in zekeren zin een unicum uit de Imprimerie
Langlois.
Wij kunnen ons hier niet verdiepen in de overigens schaarsche in kleuren gedrukte
boekverluchting der 18e eeuw, die vrijwel beperkt is tot afbeelding van anatomische
praeparaten, doch alleen wijzen op het merkwaardige, dat de vogels hierboven
genoemd in de Imprimerie Langlois, gedrukt zijn op de wijze, zooals slechts de
Nijmegenaar Teyler omstreeks 1680 in kleuren drukte, terwijl overigens de
gegraveerde plaat zoo goed als nimmer in kleuren is behandeld, evenmin als de
geëtste, doch alleen de zwarte-kunstplaat en de gestippelde.
Toch toonen juist de in kleuren gedrukte ‘oiseaux mouches’, hoe dit procédé voor
dat doel als geknipt is, en de vogels van Bewick maken meer den indruk van een
slecht verband tusschen onderwerp en wijze van drukken. Maar de prijs! het heele
boekje van Bewick met 100 prentjes voor amper zeven guldens! De vogels van
Bewick, zooals al zijn houtsneden, danken hun karakter aan het feit, dat hij en zijne
leerlingen nimmer twee zwarte lijnen laten kruisen, somtijds zelfs de geheel figuur
opbouwen uit dikkere en dunnere lijnen in één richting (zie bl. 90).
Dat geeft, hoezeer de stofuitdrukking ook gebrekkig moge zijn, aan Bewicks
afbeeldingen iets pittigs, en natuurlijks, ze doen u de boekjes waar men ze in vindt
dan ook niet als ontzag inboezemende prachtwerken beschouwen, doch de
afbeeldingen trekken door eenvoud en waarheid van vorm en door allergelukkigste
plaatsing in een brokje natuur.
Maar Bewick's groote kracht ligt toch in de slotvignetten, die men niet moede
wordt te bekijken, met het vergrootglas, want 't zijn miniaturen, nauwelijks enkele
vierkante centimeters groot, van een eenvoud van bouw die bewondering afdwingt.
Beziet bijvoorbeeld de paarden in den regen (bl. 91), is dat geen meesterstukje?
en stijgt uwe bewondering niet bij het aanschouwen der vergrooting, waarin duidelijk
te bespeuren is hoe die geheele droefgeestige natte weide met een molen en wat
boomen, nauw zichtbaar door de druilende luchten is opgebouwd uit louter horizontale
sneden, terwijl het vlagende van den regen slechts door enkele schuine groefjes over
het reeds voltooide houtblok is weergegeven?
Waarlijk, dat is ‘een Bewick’, en alleen om dat prentje is het eenvoudige boekje
mij lief, al mag men de wedergave der vogels door houtsnede alleen in zooverre
bewonderen, dat ze in eene zooveel goedkooper te bewerken uitgave de veel duurdere
kopergravuren nabij streven. Van de vignetten wil ik nog noemen de kleine uil, het
slotprentje van de havik, de wegwerker, het sneeuwlandschapje en de jager, keurige
tafereeltjes, waarin de stofuitdrukking oneindig hooger slaat dan in de pluimage der
vogels.
Door de kopergravuren in de werken van Buffon van Sepp en anderen was dan
ook op het gebied der stofuitdrukking van gevederte en niet minder van de vleugelen
der insecten en vlinders iets geleverd dat althans door de houtsnede niet te overtreffen
was, doch vergelijkt men Bewicks geestige vignetten met de in koper gegraveerde
of gepointilleerde producten zijner tijdgenooten en voorgangers, dan blijken zij niet
alleen den toets dezer vergelijkende kritiek te kunnen doorstaan, maar zelfs een eigen
karakter te toonen, dat de groote massa der in koper gegraveerde vignetten als stijf
en smakeloos doet verschijnen.
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Mogen wij Bewick dus beschouwen als iemand die de oogen zijner tijdgenooten
heeft geopend voor een kunstuiting van lang vervlogen tijden, die het menschdom
erop heeft gewezen, dat er eens een Hans Holbein had bestaan, die de Doodendans
teekende, en een Lützelburger, die de teekeninzitjes op het houtblok bracht?
Die plaats bekleedt Bewick niet, en zijne
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tijdgenooten, de eerste burgers der 19e eeuw, waren nog verre van het besef, dat nu
algemeen doordringt, het gevoel van een kind dat zijn speelgoed heeft gebroken,
want hoe anders moet men de angstvalligheid verklaren, waarmede heden ten dage
al wat oud is wordt opgelapt en gekoesterd en tot voorbeeldelooze prijzen wordt
gekocht! Maar Bewick leefde dan ook nog niet in een tijd zooals wij die beleven en
waarin de brutale indringer, de i n d u s t r i e , meedoogenloos alle grondstoffen die
de aarde oplevert, op zoo goedkoop mogelijke wijze verwerkt tot een benauwenden
samoem van smakelooze gebruiksartikelen.

KLEURENDRUK VAN HOUTBLOKJES,

1850. BAXTER-LE BLON. (VERZAMELING DR. N.G. VAN HUFFEL).

Bewick was een pionier die heeft ingezien, dat de houtsnede zeer goed bruikbaar
was voor boekillustratie, en het houtblok waardig om te worden verwerkt door den
kunstenaar en niet door den prutsenden schepper der smakelooze kinderprenten en
Spa-A boekjes, maar Bewick is niet dadelijk begrepen, of wel, hij werkte niet in een
tijd, waarin zijne begrippen algemeen ingang konden vinden.
De drang naar hoogdruk inplaats van diepdruk kon dan ook pas komen toen de
techniek der drukpersen en papierfabrikatie zoodanig verbeterd was dat men kon
gaan spreken van massaproductie, dat huiveringwekkende woord in de geschiedenis
van de kunst, de geboorte en angstwekkend snelle groei van dat afschuwelijke stalen
monster van den uit raderen en stangen geconstrueerden automatisch werkenden
beul van het individu.
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Zonder dat dan ook directe invloed van Bewick merkbaar is, komt in tijdschrift en
boek de houtsnede eerst omstreeks 1840 weer tot bloei, en wederom is het de artist,
die teekent, en de onbekende houtsnijder, de werkman, die de teekening voor het
houtblok interpreteert en meer en meer streeft naar fac-similé met opoffering van
zijn eigen kwaliteit. Toch leveren de geïllustreerde periodieken uit de eerste dagen
van hun bestaan zeer toonbaar werk en l'Illustration geeft ons bijvoorbeeld Gavarni,
in houtsneden die een meesterhand verraden, door eenvoud van lijn en handige trucs
om de elkaar kruisende lijnen van de teekening door kleine uitgewipte houtschilvers
weer te geven.
Doch in deze prenten is maar al te goed zichtbaar, dat de teekenaar niet voor het
houtblok werkte, en dat de houtgraveur zoo goed mogelijk die teekening moest
trachten weer te geven.
Anders is 't gelukkig gesteld met eenige Engelschen, die werkelijk voor het
houtblok teekenden, zooals Charles Keene, die debuteerde in ‘Once a Week’, Rosetti,
Sandys en anderen, die men in Cornhill Magazine kan vinden, en die in de werkplaats
van Dalziel op hout werden gebracht.
Naarmate de geïllustreerde tijdschriften meer en meer ingang vinden, stijgt
aanvankelijk het aantal goede teekenaars voor het houtblok en eveneens het getal
werkplaatsen met bedreven graveurs, totdat omstreeks 1880 de photomechanische
procedé's in opkomst geraken*).
Dan dreigt de kunst geheel te loor te gaan, maar naarmate het houtblok verdwijnen
gaat uit boek en weekblad is 't alsof de kunstenaar het zich tot een zaak van eer rekent
den oude, die verstooten dreigt te worden, niet te laten sterven, en het houtblok komt
weer in handen van den geheel zelfstandig werkenden artist, en ook de clair-obscur,
die drie eeuwen lang moest sluimeren, wordt weer afgestoft en in eere hersteld.
De geschiedenis der houtsnijkunst is dus wel die van een loopbaan vol avonturen,
en misschien is geen tweede te vinden, die zoo geschikt is tot verpoozende studie en
tot verzamelen van gegevens, betrekking hebbende op dien loopbaan.
Immers de geïllustreerde boeken en tijdschriften uit de jaren 1840 tot 1880 zijn
overtalrijk en worden nog altijd voor een goed deel als scheurpapier behandeld,
onbekend als men is met de schatten die er in verborgen liggen.
Hij die dus meent, dat verzamelen alleen voor zeer gegoeden is weggelegd, faalt,
en het vormen van een kunstboek, waarin de ontwikkelingsgeschiedenis van de
houtsnede is neergelegd ligt in het bereik van iedereen, die kunstzin heeft of kunstzin
tot ontwikkeling wil brengen.
Want een heele wereld van strijd en van onderling overleg ligt in die prentjes uit
Graphic, London News, l'Illustration, Cornhill Magazine en vele andere tijdschriften
en goedkoope boeken, een streven naar het brengen van kunst onder het volk door
teekenaar en houtgraveur, en niemand zal zich 't uur berouwen, waarin hij aanving
met de studie en het verzamelen van houtsneden.*)

*) Over de machinale houtsnede vertel ik later.
*) Een aanbevelenswaardig boek is ‘Arthur Hayden’, Chats on Old Prints, Londen 1906, Fisher
Unwin.
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
I (Vervolg).
William Hogarth (vervolg) - Paul Sandby - John Collet.
In het vergelijken van Hogarth met de caricaturisten en illustrators die na hem komen,
zal ik niet te ver gaan, omdat ik daarbij te veel vooruit zou loopen. Maar bij het wel
bezien van zijn creaties zal men moeten opmerken dat zij nimmer als die van Brenghel
of Daumier synthetisch zijn. Zij zijn bijna van een academische opvatting, zij laten
niets aan de verbeelding over, maar doen ook niet droomen en verrukken ons niet
door de met weinig middelen geuite stoute conceptie. Hij is bovendien geweldig
noch in het tragische, noch in het comische. Er is niets in zijn trant van den vrijen
fieren zwier, den vlot improviseerenden élan van Rowlandson, en in zijn verbeelding
vindt men geen voorteeken van die edeler fancy, welke het beste werk van George
Cruikshank bezielt.

HOGARTH. THE FIVE ORDERS OF PERRIWIGS.

Niettemin - de roem van Hogarth is, sedert hij was gevestigd, door de wisselende
waardeeringen der tijden stand blijven houden, en met reden. Zoo onaf en onzuiver
als product van gemoedsbeschaving dit typisch achttiende-eeuwsche werk is, zoo
groot en sterk is het in zich zelf, genomen voor wat het wezen wil. Merkt men op de
prachtige gravure ‘The Morning’ aan, dat er al wat men zich als karakteristiek voor
de ochtend-schemering voor den geest kan halen, aan ontbreekt, men zal evenwel
moeten toestemmen dat het stadsbeeld voortreffelijk van teekening en toon is, dat
de figuren van de oude preutsche juffer en haar schrale kleumende page schitterend
zijn. De zonden tegen den goeden smaak in ‘Beerstreet’ en ‘Gin Lane’ en in
‘Credulity, Superstition and Fanatism, a medley’ moeten niet slechts in het licht van
zijn tijd bezien en gereedelijk vergeven worden; zij zijn zelfs in hun
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HOGARTH. ILLUSTRATIE VOOR ANALYSIS OF BEAUTY.

groteske barheid uitingen van een oer-kracht, die uit volkskracht alleen voort kan
komen. De tallooze emblematische vondsten in de details en accessoires doen in
vernuft en expressief vermogen niet onder voor groteske uitingen der gothische
beeldhouwkunst. Zie het superbe aapje met de muts en de boa op de IIe prent van
‘A Harlot's Progress’, het van ratten en muizen bevallende wijf in ‘Credulity’ enz.
Zie vooral die wonderlijke voorstelling, die een aparte bespreking waard is, en die
hij ‘Taste in High Life’ noemde. Hier is het grillig-geaffecteerd gedoe der precieuzen
op waarlijk grandiose wijze gechargeerd, hier is het tot perversiteit toe behaagzieke
manierisme met een fellen spot op den hak genomen, het ‘d i x - h u i t i è m e ’ en al
zijn looze en vooze elegance in eens vereeuwigd en gewogen.
Reeds in den beginne van deze Hogarth-bespreking wees ik er op, hoe hij, door
het scheppen van zijn maatschappelijk en algemeen hekelend genre, der
schandaalkroniek als eenigen stofleverancier der caricatuur den bons gaf; het spreekt
van zelf dat de scheiding niet dadelijk volkomen kon zijn. Dat zeer vele van de
personages op zijn prenten portretten zijn van tijdgenooten en daardoor al of niet
opzettelijk, persoonlijke aanvallen werden, is bij het militant karakter van den meester
en bij zijn neiging om óverduidelijk te zijn, te verklaren. Het is ook geheel en al in
den geest van den tijd. Maar Hogarth schroomde niet, waar hij lust had, zich in den
vinnigen en weinig delicaten strijd van meeningen en om invloeden te werpen, die
om hem woedde. Een b ê t e -n o i r e van hem was het Manusje van alles, William
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HOGARTH. TASTE IN HIGH LIFE.

Kent, gunsteling van den maeceen Lord Burlington, architect en a r b i t e r
e l e g a n t i a r u m , groot plagiarist en decadent der Italiaansche renaissance. Ook de
dichter Pope moest een bitsen aanval van Hogarth verdragen; deze was wijs genoeg
daarop het antwoord schuldig te blijven.
Maar tegen het laatst van Hogarth's bezig leven werd deze vinnige aanvaller de
aangevallene van anderen, en wat erger was, ten deele van gewezen vrienden.
Ter wille van den samenhang met zijn illustraties zal ik eerst van zijn
onverkwikkelijken en fatalen strijd met Wilkes, den journalist, en Churchill, den
hekeldichter, vertellen.
Het was in 1762, dat Hogarth, die de gunst van Lord Bute, den tegenstander van
George II, en den ouderen Pitt genoot, op de noodlottige gedachte kwam zijn
graveerstrift dienstbaar te maken aan de politiek van zijn beschermer. Of hierbij
directe belangzucht in het spel is geweest, en er een onmiddellijk verband bestaat
tusschen zijn pensioen en zijn officieel baantje van ‘Serjeant Painter of all his
Majesty's Works’ eenerzijds, en zijn politieke inmenging in het belang van George
III en Bute anderzijds, is de vraag. Zeker is het dat Hogarth er vrij rond voor uitkwam,
dat de tijden voor hem minder goed waren, en hij geld moest verdienen. Een
politiek-allegorische prent ‘The Times’ was een directe aanval op de oppositie. Het
schijnt dat de demagoog Wilkes, die met Hogarth op gemeenzamen voet stond, nog
moeite heeft gedaan om de uitgaaf van de prent te verhinderen. Te vergeefs. De
oorlog was verklaard, en een aanval van Wilkes op Hogarth, naar den smaak des
tijds brutaal persoonlijk, zijn karakter en zijn talent beide
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grovelijk beschimpend, was het gevolg van het verschijnen van ‘The Times’. Het
verval van des kunstenaars krachten, zijn mislukte litteraire pretenties, de intiemer
omstandigheden van zijn huiselijk leven, alles werd besproken met de
kwaadaardigheid van een bitter vijand en de zakelijkheid van één die uit eigen
herinnering putte. Hogarth was diep gekrenkt, - maar niet geslagen. Hij wachtte zijn
tijd af, en toen in het volgende jaar Wilkes vervolgd werd wegens laster, teekende
Hogarth zijn portret. Het was een pendant van het portret van Simon Lord Lovat,
den Schotschen rebel en hoogverrader, doch zoo mogelijk nog venijniger van
karakteristiek.

PAUL SANDBY. SATIRE OP HOGARTH'S ANALYSIS OF BEAUTY (FRAGMENT).

De groote vriend van Hogarth, David Garrick, groot tooneelspeler en beminnelijk
mensch, schijnt voorkennis te hebben gehad van een anderen aanval op den
kunstenaar, die komende was. Hij schreef aan Churchill om hem ervan te doen afzien.
‘Ik moet u smeeken, bij de genegenheid die gij voor mij zegt te hebben, niet op mijn
vriend Hogarth los te trekken voor gij mij hebt gesproken’. - Het baatte niet. Een
hatelijk gedicht van Churchill verscheen, het was den dichter, die over het algemeen
zich van smakeloozen spot onthield, onwaardig, en hakte vooral op Hogarth's leeftijd
en verval van krachten. Ook hierop was het antwoord een portret van den aanvaller,
die als beer werd voorgesteld. Hogarth beroemde zich er zelfs op dat ‘het genoegen
en het geldelijk voordeel, dat hij van deze beide gravures had, te zamen met
paardrijden, hem zooveel van zijn gezondheid teruggegeven hadden als op zijn leeftijd
kon verwacht worden’. Niettemin stierf hij in 1764, en schijnen zijn laatste levensjaren
door deze hoogst onverkwikkelijke twisten wel vergald te zijn.
Maar de man, wiens weinig plooibare en misschien wel wat kribbebijterige, in elk
geval lastige en onverzoenlijke aard men uit zijn houding in dit geval heeft kunnen
leeren kennen, moest nog op andere wijze, reeds veel vroeger zelf aan den lijve
ondervinden, hoe satire smaakt.
Dit was naar aanleiding van zijn proeve eener Aesthetica, een litterair werk met
een paar illustraties, waarin hij zijn theorieën over kunst uiteenzette, en dat hij
‘Analysis of Beauty’ noemde. De schoonheid, zoo heette het in dit werk, dat misschien
verdiensten kan hebben gehad, en o.a. door Lessing is geciteerd, was terug te brengen
tot een slang-achtige, dubbel gebogen lijn, de ‘schoonheidslijn’. Men heeft
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ongetwijfeld den onnoozelen term wel meer gehoord. In 1745 verscheen deze lijn
reeds op zijn palet, in het portret dat hij voor een deel van zijn verzamelde werken
teekende, doch niemand begreep toen de beteekenis. Het manuscript van de ‘Analysis’
was nagezien door een Dr. Morell.
Bij de ‘Analysis of Beauty’ is één enkele illustratie gevoegd. Zij is uiterst
zonderling, niet zoo zeer wat het middenstuk betreft, dat de satirieke en soms
inderdaad zoo treffende als kostelijke weergave is van een bal - als wat den rand met
de genummerde attributen aangaat (zie bl. 98).
Hogarth was - ik geloof dat wij dit in het oog moeten houden - de zoon van een
schoolmeester, en hij liep over van didac-
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tische neigingen; hij gaf niet alleen de stichtelijke levensgeschiedenissen van de
lichtekooi en den lichtmis, van Jantje Naarstig en Piet Lui, hij maakte ook een prent
waarop men zien kan hoe verkeerd perspectief er uit ziet, hij doceerde niet alleen in
het ethische, doch ook, zooals hier blijkt, in het aesthetische.
Hoe onbelangrijk, want banaal, zijn schoonheidstype ook meestal is (dit komt
vooral uit in zijn historische voorstellingen; waar hij zich erg uitslooft, sommige van
zijn vrouwen en meisjes elders zijn ongetwijfeld van een natuurlijke charme), hij
meende werkelijk de aesthetische wijsheid in pacht te hebben en voelde zich
gedrongen de profane menschheid in het genot ervan te doen deelen. Hij was
bovendien een kind van de 18e eeuw, de sceptische, vrijwel ideaallooze, die, om
toch iets te kunnen vereeren, zich haar eigen materialistische wijsheid tot afgod
maakte; en uit vrees voor het onverklaarbare, zich beijverde alles wijsneuzig te
verklaren. In zijn theoretiseeren over de dingen die ten slotte voor een groot deel
slechts door intuïtie worden begrepen, ontmoet hij een Lavater, die zijn kunst zoo
weinig gezind was (zooals uit het weinige dat hij over H. schreef, blijkt).

PAUL SANDBY. SATIRE OP HOGARTH'S ANALYSIS OF BEAUTY (FRAGMENT).

Het moet evenwel erkend dat zijn geest, alhoewel pedant, niettemin e s p r i t is,
met de treffelijke weergave van de vele onbenulligheden en potsierlijkheden, in het
dansen van de verschillende paren, neemt men de geheele onleesbare analysis gaarne
op den koop toe - en gaat aan de mededeeling des makers, die den dans der beide
voorgrondfiguren ter linker hand dan voor werkelijk gracieus uitgeeft liefst zonder
al te veel critiek voorbij. De verklaring der hierogliefachtige randteekeningen zijn
door Hogarth zelf gegeven. No. 71 (boven aan de plaat) laat de verschillende figuren
en houdingen, meestal van de belachelijke soort, zien die op het middendeel
voorkomen. Als ik het wel begrijp, wil hij zeggen dat de afkeurenswaardige figuren
rechte lijnen vormen, òf met het geheele lichaam, òf met een deel er van, en er aldus
bij beweging stijve hoeken ontstaan. Andere houdingen worden grafisch voorgesteld
door een cirkel, door een X, een D, een Z, enz. Slechts de alleenzaligmakende
slangachtige schoonheidslijn, zooals men ze links van het vakje No. 71 ziet, kan als
grafische voorstelling van een goede houding dienst doen. De rest der vakjes dienen
geloof ik, vooral om te bewijzen, dat die lijn in de klassieke kunst en in de natuur
predominant is. De lezer zoeke overigens zelf uit.
Waar het vooral op aankomt - voor ons - is dat de teekenaar kans heeft gezien in
zijn prent ter illustratie van zijn theorie een ongemeen aardig beeld te geven van een
landelijke danspartij in den Engelschen rococo-tijd - dat hij geestig weet te zijn dóór
zijn neuswijsheid heen.
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Dat erkennen we ook graag bij de stijve, zwaarwichtige en onbillijke bespotting
‘the five orders of Perriwigs’, een satire op een boek van Stuart over grieksche
antieken (bl. 97). Er zijn pruiken evenals capiteelen van den Toscaanschen stijl (door
bisschoppen of andere geestelijken gedragen) Dorische (zooals Aldermen droegen)
Jonische of advocatenpruiken, Queerenthian (corinthische) enz. De minitieuse
teekening van deze ingewikkelde hoofdbekleedsels, met de vele aanwijzingen door
nummers en letters, de ondefinieerbaar grappige typeering van de weggelaten koppen,
die telkens in de teekening is gelegd,
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geeft ons een stellig gevoel van de genialiteit van den man die midden in den
pruikentijd. en zelf zoo'n artikel dragende, zoozeer het koddige kon inzien van die
gekunstelde mode. Een rij fijne portretjes van bekende vrouwelijke personnages uit
de groote wereld, sluit deze hoogst curieuse prent af,
Maar de eenzijdigheid en onverdraagzaamheid van den man, die ons meer typeerend
dan ergerlijk voorkomen, kwetsten menig tijdgenoot en maaktén hemzelf kwetsbaar.
Hogarth schijnt niet alleen over oude meesters zich met minachting te hebben
uitgelaten. Hij was onder de kunstbroeders hoogst impopulair. Hij had de vijandschap
van bijna al zijn vakgenooten opgewekt - en zij vielen met uitbundige pret op hem
aan, blij met het doelwit dat hij hun voorhield, door zijn pedantische theorieën. Om
de maat van hatelijkheid vol te meten, schreef men onder vele van de prenten, waarin
de spot op hem werd losgelaten een tartend-dreigend ‘wordt vervolgd’.
Onder hen, die zich daarin het drukst en met het grootste succes weerden, was
Paul Sandby een toen jong kunstenaar (1725-1809) een van de eerste leden der Royal
Academy, stichter van de school van aquarellisten, die ook landschappen op staal
en in aquatint etste.
Zijn caricaturen op Hogarth en zijn schoonheidslijn zijn geestig en raak. ik kan er
alweer geen meer authentiek voorbeeld van geven dan de houtsnee-copiën (van
fragmenten) door Fairholt in Wright's boek.
Een van de eerste dezer caricaturen ‘A New Dunciad, done with a view of fixing
the fluctuating ideal of taste’ stelt den kunstenaar voor, spelend met een p a n t i n
aan een koord dat eenigszins den vorm heeft van de ‘schoonheidslijn’, die ook op
zijn palet staat. Zijn ‘genius’ een harlekijn en een bewonderaar Dr. Morell, kijken
naar zijn kinderlijke spelen, zijn hond Trump vergezelt hem. Veel vinding is er in
deze plaat niet; ook lijkt ze niet zoo erg bijtend van sarkasme, een andere is erger.
Hogarth wordt voorgesteld als een kwakzalver, op de kermis: ‘A Mountebank Painter
demonstrating to his admirers and subscribers that crooked is ye most beautiful’. De
Schoonheidslijn doet hier dienst om te bewijzen dat bochels mooi zijn; de theorie
schijnt, naar de uitdrukking der patienten te oordeelen, niet veel troost aan die arme
geteekenden te verschaffen.
Maar men gunde den theoretiseerenden kunstenaar niet eens de volle eer van de
uitvinding die men zoo bespotte. Het schijnt dat het denkbeeld van de
‘schoonheidslijn’ reeds behandeld wordt door een Italiaansch schrijver Lomazzo,
wiens boek door Richard Haydocke in 1598 in het Engelsch werd vertaald onder den
titel ‘The Artes of Curious Paintinge, Carvinge, Buildinge’. Nu deze ontdekking was
gedaan brak eerst recht de storm los. Paul Sandby maakte een andere caricatuur,
waarin de geest van den Italiaan aan zijn plagiarist (?) verschijnt, tot schrik van den
meester, zijn hond Trump, zijn vrienden, en het misvormde ventje, welks schoonheid
hij bewezen had. Een hazewind. wiens romp een gebogen lijn vertoont, niet ongelijk
aan de bekende ‘line of beauty’, deelt in de algemeene consternatie. De titel van deze
prent, zegt de goede Wright, is zoo vulgair dat ik hem niet wil herhalen. Onder den
stroom van andere prenten op Hogarth en zijn stelling waren er zeker naar den vorm
zelf nog veel grovere. De politieke bemoeiingen, waartoe de teekenaar volgens zijn
eigen bekentenis was gebracht ‘to stop a gap in my income’ brachten hem nog anderen
schimp in beeld. Hoe grof men in dien tijd elkaar te lijf ging, bewijst een prent, waar
Hogarth wordt voorgesteld met zijn caricaturen van Wilkes en Churchill in de hand,
en Bute hem een zak geld aanbiedt. Een paar gefingeerde brieven zijn onder aan de
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prent uitgeschreven, waarin Willm Hoggarth aan Lord Mucklemon een prent zendt,
die hij van plan is uit te geven, tenzij mylord hem helpt aan een verhooging van zijn
pensioen. Men beschuldigt den teekenaar, die de grootste zeden-satires van zijn tijd
heeft gegeven, dus boudweg van een zoo
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verachtelijke praktijk als chantage. Rauw en hard zijn de polemieken, de aanvallen
op vorsten en ministers, de burgerij gnuift in de schandalen der groote wereld en een
gansche literatuur en prentkunst dienen haar vermaak. De aanval door de prent alleen
is niet genoeg, het beeld spreekt niet voor zich zelf voldoende uit wat de haat, de
afgunst, de wrok en de partijschap voor giftigs kunnen uitdenken, een vloed van
commentaar, minstens even vernuftig en eens zoo duidelijk, moet den vijand nog
pijnlijker treffen.
Maar er was nog een meer practische een meer technische reden voor die uitvoerige
teksten bij de prenten. De graveerburyn of de et snaald die de plaat volteekenden,
waren gereed om alle open ruimten in te vullen met woorden, zinnen, heele
gesprekken. Men ziet die praktijken dan ook eerst in onbruik raken of slechts weinig
meer toepassen, als de houtsnee en houtgravure voor goed in de plaats zijn gekomen
van de kopergravure of ets.
De prenten die òf door Hogarth zelf, òf door anderen naar zijn schilderijen werden
gemaakt, òf die hij zelf oorspronkelijk maakte, zijn meest kopergravures. Een enkel
maal zijn ‘mezzotints’ of zwarte kunst-prenten naar zijn schilderijen gemaakt, zooals
er wat later vooral, zooveel schilderijen in dit procedé werden gecopieerd.
Een leerling van Hogarth, althans een navolger, John Collet (1725-1780) werkte
gewoonlijk in mezzotint, zijn prenten werden vervolgens met de hand sterk
opgekleurd. Hij bezat niet Hogarth's vermogen om geheele bedrijven van
tooneelspelen (als het ware) op een prent saam te vatten, en stelde zich tevreden met
beknopter onderwerpen, satiren op modes, op zeden en gewoonten. Zoo is er een,
waarin de gewoonte der dames om het haar kort te knippen en het hoofd door een
pruik te bedekken, wordt gehekeld; de wind waait hoed en pruik weg van een schoone,
wier bewonderaar ze opvangt.

JOHN COLLET. THE VICTIM.
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Zoo hebben we met den eersten grooten kunstenaar onder de vele Engelsche
caricaturisten, en daarmee ook met de vlegeljaren van den Britschen humor afgedaan.
Want het moet gezegd, hoe driest en weinig precieus van smaak de groote politieke
caricaturisten James Gillray, Thomas Rowlandson, Isaac Cruikshank en hun vele
tijdgenooten en volgers nog mogen zijn, wij bevinden ons in hun tegenwoordigheid
reeds meer op ons gemak dan bij Hogarth en zijn tijd, die door Austin Dobson
genoemd wordt ‘de cynische en sensueele, dappere en blufferige, corrupte en
patriottische tijd’.
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KEURVORSTIN SOPHIE EN LEIBNIZ OP HERRENHAUSSEN. (NAAR DE SCHILDERIJ VAN DIECKMAN).

Het lustoord Herrenhausen in zijn historische beteekenis
31 october 1714 - 31 october 1914
door Elise van de Veluwe.
De indruk, die een historisch-gedenkwaardige plaats op ons maakt, wordt dieper en
rijker, wanneer zich bij de schoonheidsimpressie van het heden komt voegen de
herinnering aan een veelbewogen verleden, wanneer de stemming onbewust geregeld
wordt door de geschiedkundige opvatting, welke we ons gevormd hebben als een
karakteristiek-essentieele eigenschap van de gedaante, waaronder langvoorbije tijden
optraden.
Wie in het Herrenhausensche lustoord doolt en er onder de wondere bekoring
komt van de bloemenweelde en beeldenovervloed, zal bij de hoogopruischende
fonteinpracht met een dankbaar hart de oude Welfen-dynastie herdenken, die de
tuinen en parken
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als een aan natuurschoon rijk erfdeel aan het Hannoversche volk hebben nagelaten.
En al verkonden de oude boomen van het Hoftheater ook, dat keurvorst Ernst
August de prachtige geschoren hagen niet geplant heeft voor den gaanden en
komenden man, maar dat de Herrenhausensche aanlagen te beschouwen zijn als
producten van ijverzucht om in de Welfenresidentie een Duitsch Versailles te bezitten,
toch zal de vriend van tuinen en parkenschoon hen dankbaar blijven, dat hier Le
Nôtre's voor groote terreinen geëigende plannen niet op een peuterige en kleinzielige
wijze navolging vonden, maar dat een Liebniz en een keurvorstin Sophie naast een
verkwistenden en prachtlievenden Ernst August hun kunstzin en aestetisch voelen
overbrachten op de ontworpen tuinen van het zeventieneeuwsche lustslot aan de nu
wereldberoemde Herrenhausensche allee.
Want als we aan de phantasie het vrije spel laten, zal het verleden binnen onzen
gedachtenkring komen in de herinnering van den verheven geest Leibniz, die
wandelend met zijn groote levensvriendin hier de plannen ontwierp voor de weelderige
waterwerken en aan de geleerde vorstin zijn nieuwste inzichten mededeelde over
zijn lievelingsdenkbeeld, ontwikkeld in: ‘Systema theologicum’, te Parijs voor het
eerst in 1819 gedrukt. Hierbij zou verband ontstaan tusschen protestante en katholieke
kerken; een streven, dat niet alleen de belangstelling van de Welfenvorsten genoot,
doch dat ook in Bossuet en Pélisso mannen vond, die in een levendige briefwisseling
met Leibniz tot 1694 meer dan eens blijk gaven, dit vraagstuk met grooten ernst
onderzocht te hebben.
O, als we maar iets weten van het geestelijk leven van den grooten man en
keurvorstin Sophie, .... als we in de door Foucher de Careil in 1876 uitgegeven
briefwisseling lezen, dat ‘es keinen Teil gibt der Leibnizschen Philosophie an dem
nicht Sophie und Sophie Charlotte Ihren Anteil hatten’, dan zullen we in Herrenhausen
denken aan de waarheid in: ‘Die Stätte, wo ein guter Mensch geweilt, ist eingeweiht’,
en begrijpen hoe de Hannoveraan vol piëteit, zijn schreden richt naar de vorstelijke
parken, die ééns getuige waren van de glorie van een onafhankelijk vorstenhuis, dat,
onttroond, toch zijn vereerders vindt in ieder, die bekend met het roemrucht verleden
in Herrenhausen, de tijden voor zich ziet opleven, waarin de historie van Hannover
ook die van Engeland was of weerspiegelde.
Want 123 jaar heeft er een personeele unie bestaan tusschen Groot-Brittannië en
Hannover. Begonnen met de kroning van keurvorst George Ludwig tot Koning,
welke plechtigheid plaats had op den 31 October 1714 in de Westminster-abdij te
Londen, eindigde ze op den 24sten Juni 1837 bij den dood van Willem IV, die op
den Britschen troon opgevolgd werd door koningin Victoria en in het Koninkrijk
Hannover door haar oom Ernst August.
1 Augustus 1914 was het twee eeuwen geleden, dat ‘Queen Anne’ stierf, van wie
Chamberlain in later tijden spottend getuigde ‘as dead as queen Anne’.
Ofschoon het volgen van een stamboom van het begin der zeventiende eeuw tot
het midden der negentiende zeker door vele niet-genealogen een worsteling zal
genoemd worden, zoo is de verervingsgeschiedenis van het Hannoveraansche huis
eene van internationale beteekenis en daar het billijk is ook aan de historie recht te
doen, maken we ons nu even los van de machtige, door de foto's op schitterende
wijze in beeld gebrachte bekoring van het hedendaagsche Herrenhausen, om starend
in het perspectivische verschiet van den Groszen Garten onze herinneringen terug
te laten gaan naar het verleden, waarin de geschiedenis van dit vorstenverblijf geheel
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is samengeweven met de historie van Hannovers dynastie, en hier besluiten werden
genomen van Europeesche strekking.
Herrenhausen biedt hun, die er een monument van laat-zeventieneeuwsche
architectuur denken te vinden, slechts bittere teleurstelling, want het in 1698 door
Quirini ge-
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bouwde paleis is van eenzelfde laag-bij-den-grondsche-architectuur als het lustverblijf
Versailles van den Roi Soleil, en de nuchterheid wordt zelfs niet zooals dáár door
een imponeerende uitgebreidheid verminderd, zoodat we dus zeer weinig melding
behoeven te maken van dit bouwwerk, zoo geheel in het niet zinkend bij vergelijking
met het edele stamslot van keurvorstin Sophie.
Dikwijls zal de hooge vrouwe teruggedacht hebben aan de oude historische burcht
der Paltzgraven, het grootste monument, dat de Duitsche renaissance heeft nagelaten.
Want hoe ook verwaarloosd en geplunderd door de Fransche soldateska, bleef de
roem van het aan bouwkunstige sieraden overrijke Heidelberger slot hoog gehouden
door de gespaard gebleven gevels van den Otto Heinrich- en Friedrichspaleizen met
haar symbolieken, haast overrijken beeldentooi, haar arabesken, rand- en
kroonversieringen als een onvergankelijk lofdicht op den bloeitijd van het Paltsche
keurvorstendom.

GEORG, KEURVORST VAN HANNOVER

Was het te verwonderen, dat de dochter van den onverstandigen, maar
schoonheid-minnenden Winterkoning de directe en verdere omgeving van het
Hannoversche slot wilde omscheppen in een dorado, dat haar herinneren zou aan
den door haar vader in sympathieke vereering voor zijn bruid en latere gemalin
aangelegden Hortus Palatinus? Was hier niet minstens evenveel te bereiken als ginds
op de hellingen van den Jettaberg? In een enkelen nacht liet Frederik IV daar als een
galante verrassing voor haar aangebeden moeder de nog bestaande Elisabethpforte
oprienten en op zijn last schiep de beroemde tuinarchitect Salomon de Caux de
terrassentuinen, welke iedereen tot de overtuiging brachten dat:
‘All Wunderwerck der Welt vor diesem
Garten Sich naigen
In welchem die Natur all Ihr Kunst thut erzaigen:’
Was de schepper van de Heidelbergsche tuinen en waterwerken iemand van meer
dan gewone bekwaamheid, werd hij zelfs door mannen als Arago beschouwd als de
uitvinder der stoommachine, omdat hij in zijn in 1615 geschreven opzienbarend werk
‘Les raisons des forces mouvantes’ het plan aan de hand deed om water door verhitting
om te zetten in practisch te gebruiken stoom.... de man, die naast keurvorstin Sophie
Herrenhausen maakte tot een der schoonste monumenten van parkarchitectuur, was
de grootste philosoof van zijn tijd en wordt met Newton in één adem genoemd als
de uitvinder van de differentiaal-rekening.
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Veertig jaar heeft Gottfried Wilhelm Leibniz in het prachtige Nedersaksische huis
gewoond met den wonderschoonen overdadig rijk versierden ‘utlucht’, dat nu als
een der cultuurhistorisch-merkwaardigste woonhuizen van Hannover aan ieder
vreemdeling met rechtmatigen trots wordt getoond. In 1676 werd de geleerde door
den kunst- en wetenschapminnenden hertog Johann Friedrich van Hannover naar
hier beroepen als bibliothecaris en geheimraad. Als historiograaf van het Welfenhuis
ontving hij vele gewichtige diplomatieke zendingen en maakte hij verscheidene
studiereizen. In den loop der jaren werd er een innige band gevormd tusschen het
huis aan de Schmiedestrasze en het vorstelijk Herrenhausen, want hoe veelzijdig het
wetenschappelijk terrein ook was, waarop de geniale
wijsgeer-mathematicus-historicus-etymoloog zich bewoog, het liefst wandelde hij
met de zwaar beproefde vrouwe in wijsgeerige beschouwingen verdiept door het
lustoord, waar de groene hagen, de kla-
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terende cascades en de ruischende fonteinen, de weelde van broderie-perken en de
schoonheid van linden en beukenalleeën zeker een omgeving vormden voor het tot
rijpheid komende verheven denken.
Hier werden de diepzinnige disputen gehouden over de voor aanvechting vatbare
theorieën der monaden in het systeem der ‘prästabilierten Harmonie’. Wanneer de
oude tuingoden konden spreken zouden ze u meevoeren in Platonische en
Aristotelische wijsbegeerte, waarvan ze nu twee eeuwen geleden gehoord hebben,
in beschouwingen, waarbij de ziel als de centraal monade van het lichaam gedacht
werd en Leibniz in welgekozen bewoordingen aantoonde, dat er een absoluut gemis
zou zijn van eenigen invloed van ziel op lichaam of van lichaam op ziel.... waarin
hij gewaagde van de oneindige centraalmonade, die de wereld of de godheid
vertegenwoordigde en hij na een breed uitgesponnen betoog tot de eindconclusie
kwam, dat de minst heldere, minst duidelijke monade overeenkomt met wat we in
onze dagen de materie of de elementaire atomen noemen.

KEURVORSTIN SOPHIE

14 OCTOBER 1630 - 8 JUNI 1714.

En in de wetenschappelijke openlucht-bijeenkomsten zal meer dan eens Leibniz,
onwillekeurig volgend de geniale systemen van een Giordino Bruno met
veelomvattende, eerbied afdwingende wetenschappelijkheid in glasheldere betoogen
aangetoond hebben hoe zóó het mechanisme in dynamisme, het materialisme in
idealisme omgevormd kunnen worden, een philosophie, die in de 18e eeuw tot Kants
optreden veler gedachten beheerschte en haar aanhangers vond in groote dichters en
schrijvers als Lessing en Herder.
Zoo zal hij, die iets weet van het vele en belangwekkende, dat de tijd van Leibniz
en keurvorstin Sophie aan Herrenhausen verbonden heeft, bij het betreden van den
door de historie gewijden aanleg er als van zelf toe komen de vraag te stellen of we
Leibniz niet mogen beschouwen als de meest tot uiting gekomen, boven alle
tegenwerpingen verheven optimist.
Wanneer we ons verdiepen in de levensgeschiedenis van dezen groeten man, als
we gelezen hebben het voor het eerst in 1710 te Amsterdam uitgekomen werk: ‘Essai
de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal’, .... we
den weg weten in zijn door epigonen verzamelde aphoristische theorieën, zooals
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men ze vindt in de werken van Chr. Wolf, G. Behn, Bülfinger en Gottfried Pleucquet
respectievelijk in ‘Dilucidationes philosophicae de deo anima et mundo’ (1723) ‘De
Harmonia animi et corperis praestabilita’ (1723); ‘Primaria monadologeae capita’
(1745), e.a., en we daarbij op de hoogte zijn van de politieke rol, die Leibniz speelde
aan het Hannoveraansche Hof, dan blijven we toeven en toeven op de plekjes van
het Königsbusch en het tuintheater, waar we telkens herinnerd worden aan Hannovers
grootsten wijsgeer en aan keurvorstin Sophie, van wie hij zelf in een brief van den
5en Januari 1864 schreef: ‘Der Geist Ew. Hoheit, welcher an erster Stelle unter den
groszen Geistern unserer Zeit genannt werden musz, durchdringt bald alle
Geistesgebiete. Neben ihnen leuchtet das Tagesgestirn die unvergleichlichste
Prinzessin’.
Vooral na den dood van haar gemaal Ernst August in 1698, toen ze zich in de door
haar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

108
oudsten zoon Georg Ludwig ingerichte weelderige rococovertrekken van den
‘Witwensitz’ der Herrenhausensche orangerie kon terugtrekken, verdiepte zich haar
studie van de Leibnizsche wijsbegeerte zeer. Als een piëteitvolle hulde zijn de
vertrekken met de beroemde fresco's van Tomasse, voorstellende perioden uit den
Trojaanschen oorlog, geheel intact bewaard gebleven.
Dikwijls zal ze vanuit deze rustige ‘hermitage’ een retrospectieven blik geworpen
hebben op haar zoo wisselvallig levensbestaan, waarin zij troost zocht in de
wetenschap voor het vele aardsche leed, dat haar als jongste van de twaalf kinderen
van Frederik IV vanaf haar geboorte op den 30sten October 1630 in den Haag, tot
haar tragischen dood op den 8en Juni 1714 beschoren was.
Wat al vernederingen zal ze ondervonden hebben, alleen reeds omdat ze kind was
van den gehoonden winterkoning, van den heerscher uit ‘Palatini, Königreich der
Fasten’, de man, die in straatliedjes werd voorgesteld als:
‘Ich bin der König von kurzer Zeit,
Mein Reich ist gleich der Fastnachtfreud,
Wann d'Fastnacht aus, geht Fasten an,
Vor König, jetzt ein armer Mann’.
Maar met de vastberadenheid, die een harer karaktereigenschappen was, verdroeg
ze al die miskenning gelaten, en nauwelijks de kinderschoenen ontwassen, verlaat
ze het burgelijke leven, dat de koningin-weduwe met de haar restende bescheiden
middelen in het dorpsche 's-Gravenhage kon aanbieden en trekt ze naar het hof van
haar oudsten broeder Karl Ludwig. Op bewonderenswaardige wijze wist deze
keurvorst van den Paltz de binnenlandsche politiek te voeren, en hij slaagde er in
binnen korten tijd den berooiden toestand, waarin het Winterkoninkje het land gelaten
had weer op te heffen tot een normalen, zoodat de geschiedschrijvers van zijn
regeering konden getuigen: ‘eine der merkwürdigsten Epochen der Deutschen
Kulturgeschichte, ein Zeugnis für die unverwüstliche Lebenskraft des Deutschen
Volkes’. Toch vond onze op galante avonturen beluste Sophie daar niets, wat ook
maar in de verte geleek op de verkwistende pracht van haar vaders hofhouding, die
bestond uit niet minder dan 678 personen en waar het eene hoffeest na het andere
gehouden werd.
We zien Sophie weldra in de tuinen van het Heidelberger slot wandelen aan den
arm van hertog Georg Wilhelm, maar droomend van een schoone toekomst, maakte
zij de verloving af om met den eerzuchtigen jongsten broeder, hertog Ernst August
van Brunswijk Lüneburg in het jaar 1658 te huwen.
Wel had ze nu haar doel bereikt en was ze een vorstin geworden, die zelfs recht
kreeg op den Britschen koningstroon, wel was het een gebeurtenis van groote
beteekenis in de wereldgeschiedenis dier dagen, toen op den 9en December 1692
haar gemaal plechtig werd beleend met de keurvorstelijke waardigheid en hij zich
aan Sophia's zijde door het Hannoveraansche volk liet huldigen als de eerste
keurvorst.... maar echtelijk geluk en huiselijke vrede waren niet voor haar weggelegd.
Zij, de trotsche, moest het ondervinden hoe de liefde van haar gemaal langzaam
maar zeker verflauwde en ontaardde in een niet verheelde onverschilligheid, hoe hij
- opgaande in de regeeringsbeslommeringen als gevolg van het door hem voor zijn
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nazaten verkregen primogenituurrecht en in losbandige hoffeesten - haar schandelijk
bedroog.
Tot op hoogen ouderdom stond hij midden in het ‘heitere lebensfrohe Leben’ dier
dagen. Het Hannoveraansche carnaval was wereldberoemd en wekenlang duurden
de feestelijkheden onafgebroken voort. Vele vorsten en edellieden stroomden naar
de Leinestad en avond aan avond straalden de galerijen en zalen in den feestglans
der kandelabers. Beroemde Italiaansche zangers traden in het hoftheater op en reeds
toen was er een sterke voorliefde merkbaar voor Italiaansche mu-
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ziek, welke steeds eigen schijnt geweest te zijn aan het Hannoversche hof. Marschner,
wiens standbeeld voor den schouwburg op den Theaterplatz staat en die meer dan
dertig jaar geijverd heeft voor de waardeering van nationale muziek schreef eens
wanhopig aan Mendelssohn: ‘Unser Hof ist ein starker und eifriger Gott, der sich
nur auf Italiënisch anbeten läszt: Rossini, Bellini, Donizetti heiszt die
hannoversch-musikalische Dreieinigkeit’.
Doch de feestelijkheden beperkten zich in de dagen van Ernst August niet enkel
tot de zalen van het door Georg in 1636 gestichte residentiepaleis, maar wanneer het
weder gunstig was, trokken zwierige maskarades naar buiten en statige karossen
brachten de edele jonkvrouwen naar het lustslot Herrenhausen, waar het spel van
een verkwistend hof werd voortgezet in de schaduw van het oude geboomte en van
de strakke palissadenhagen.
Met waardigheid en kalmte droeg de keurvorstin de slagen, welke het noodlot haar
toebracht. Gespaard werd deze eenzame vrouw zelfs op hoogen leeftijd niet.

HET MONUMENT VOOR KEURVORSTIN SOPHIE IN DEN TUIN VAN HERRENHAUSEN, IN

1878 ONTHULD.

Ook de bruigom harer jeugdjaren, haar latere zwager Georg Wilhelm trof de
hooghartige vorstin zeer door zijn morganatisch huwelijk met de schoone hofdame
Eleonore d'Olbreuse, waardoor de op haar koninklijke afkomst fiere Sophie zich
aangetast zag in de rechten harer kinderen op het zoogenaamde Celler-erfgoed.
Want onder alle beproevingen bleef ze de liefdevolle moeder voor haar zes zonen
en haar eenige en rijkbegaafde dochter Sophie Charlotte.
Hier in het Herrenhausensche liefdepark, waar de muren van levend groen immers
geen ooren hadden en vorsten zich als gewone menschenkinderen lieten leiden door
het schalksche minnegodje, genoot ze, de latere koningin van Pruisen, van al het
teere en zachte, dat kroonprins Frederik haar te vertellen wist.... en dat zal niet weinig
geweest zijn, want ieder winkeljuf en ieder kantoorheer uit de Groszstadt im Grünen
zal het u kunnen beamen, dat er
‘In bergender Hecken verschwiegener Hut Leis flüstert's von Liebe und
Sehnen, Von Lebensfreude, der Leidenschaft Glut Klingt's wider, von
Küssen und Tränen’.
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Immers nu de tijden verre zijn, dat Herrenhausen slechts zijn poorten opende voor
gepoederde hovelingen en de democratische tijdgeest maakt, dat de afschaffing der
klassen en kasten een gelijk recht heeft gevestigd voor alle burgers om te genieten
van de publieke wandeling in al de parken en tuinen, nu vindt ieder paartje op zwoele
minnezwangere zomeravonden er de eenzame paadjes, die u in later jaren er nog aan
zullen herinneren, wat der menschen ‘schoonst vermaak’ is.
Maar voor hem, die bekend is met het verleden spreken de oude zandsteenbeelden
niet alleen van coquetterie der licht-verleidbare hertoginnen, der van Fransche hoven
overgewaaide ‘incroyables’ en ‘merveilleuses’, want de beuken kunnen soms in
droef herpeinzen elkaar sombere vragen stellen, waarin een opmerkzaam wandelaar
vage klanken zal vernemen van het beweerde overspel tusschen Sophie Dorothea en
den
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graaf Von Königsmark. Zij dwingen u terug te gaan met uw herinnering tot het drama,
waarin Schiller de ongelukkige prinses van Celle laat optreden en waarin de nooit
bewezen verleiding gestraft werd door sluipmoord op den graaf, den eersten van
hooimaand 1694, en met levenslange verbanning der vorstin naar het afgelegen
Ahlden.
Voor het oog van de moeder speelde deze huwelijkstragedie zich af en de
ongelukkige, helaas aan het hof niet beminde Sophia Dorothea moest haar verdere
levensdagen in eenzame afzondering slijten tot de dood haar op 25 November 1726
van dit aardsche wegnam, beweend door de armen van Ahlden, voor wie ze al de
jaren, dat ze er als bannelinge toefde, zich een weldoenster had betoond.
Steeds eenzamer wordt het nu ook in het kommervolle leven van de groote
keurvorstin. Reeds in 1680 was haar oudste broeder Karl Ludwig gestorven, met
wien ze een zeer levendige correspondentie had onderhouden.
Het best leert men het leven van deze merkwaardige vrouw kennen uit de vele
brieven, die ze als tante ontving van de origineele en geestige prinses Elisabeth
Charlotte van Orleans, dochter van Karl Ludwig van de Paltz.
Wanneer we Lise-Lotte's brieven doorlezen en we vinden daar bladzijde na
bladzijde van een onbetaalbaren humor, dan begrijpen we tevens hoe ze met haar
puntigen stijl soms fel geeselt, soms heftig aan de kaak stelt het particuliere leven
van achttiende-eeuwsche vorstenhuizen, waarbij haar philosophische en godsdienstige
wereldbeschouwing van het grootste gewicht is voor het vormen van een onpartijdig
beeld der toenmalige tijden, zoodat we het ten volle L. v. Ranke nazeggen als hij
beweert, dat deze brieven aan keurvorstin Sophie gerekend mogen worden tot ‘den
merkwürdigsten Denkmälern der deutschen Sprache’.
Zoo leeft in Herrenhausen de herinnering voort aan de zwaarbeproefde vrouw,
wie het niet eens vergund was de kroning bij te wonen van haar zoon. Want nadat
in herfstmaand ook haar dochter op bloeienden leeftijd haar ontnomen werd, doodde
een bliksemschicht haar op een wandeling in het park slechts eenige weken voor het
sterven van Queen Anne.
In een half geopend pavilloen, tronend op een vorstelijken zetel heeft de kunstenaar
haar uitgebeeld als peinzend over het welonderhouden park.
Een wijdingsvolle stilte heerscht in de omgeving. Evenals vroeger omzoomen de
gladgeschoren hooge hagen het theater, waar ze zoo vaak met Leibniz toefde en
evenals in de verre dagen harer regeering bloeien de rozen en ruischt de fontein er,
zingen de vogels en wijst de schoone in 1712 opgestelde zonnewijzer het uur van
den dag aan. Maar op Zondagen en des Woensdagsmiddags, wanneer de waterwerken
spelen, wandelen nu groote scharen eenvoudige burgers langs de paden, zich
verheugend in al de natuur- en kunstschoonheid, die hen hier omgeeft.... in het groen
en de bloemen.... het water en de zon..... In een oord aangelegd voor slechts enkelen,
is nu ruimte genoeg voor duizenden, die er bewonderen de piëteitvolle herinnering
aan keurvorstin Sophie en haar levensgezel Leibniz.
Even hier te hebben herdacht de beteekenis van een menschenpaar, dat zich in de
wereldbeschaving een onvergetelijken naam heeft verworven, zal ieder welkom zijn
bij de beschrijving van Herrenhausen, want ze zullen in den grootschen aanleg de
keurvorstin en Leibniz eeren, als twee der grootste, scherpzinnigste en zuiverst
logisch-denkende genieën, welke de zeventiende eeuw heeft voortgebracht.
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Meer dan een halve eeuw, van 1666-1725, is er noodig geweest om onder leiding
van tuinkunstenaars als Le Nôtre, Perronet, E.A. Charbonnier en zoon het nu klassieke
tuinmonument te scheppen, dat als de ‘Grosze Garten’ naast Versailles en Schönbrun
ons in zijn ongerepte schoonheid een prachtig voorbeeld geeft van de tuinarchitectuur
in de rococo-dagen van Herrenhausen's prachtlievende vorsten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

112
De 47.7 H.A. groote tuin is een wonder van decoratieve kunst, het hoogtepunt vindend
in het tuintheater, waar ge bewust wordt, dat hier als het ware iets is blijven
voortbestaan van de romantische bestemming.
Nog immer heeft dit openluchttooneel met zijn vele bachantenfiguren uit lood en
zijn beide meer dan levensgroote Borgesische vechters veel behouden van de bekoring
uit vroeger dagen, waartoe het ranke Terpsichorebeeld met als fond de
zonne-fonkelende pracht van fonteinwater medewerkt de stemming te verhoogen.

TERPSICHORE-BEELD OP HET TERRAS VAN HET TUIN-THEATER.

Hier, op dit tooneel, dat met de kleedvertrekken, verscholen tusschen
ondoordringbare hagen, een oppervlakte beslaat van meer dan 3000 vierkante meter
en waar de toeschouwers plaats vonden in een parterre en op zeven hardsteenen
rangen, .... werden in de schaduw der zwijgende haagbeuken-coulissen stylistische
menuetten gedanst, wisten de beroemdste sterren van Italië's zonnige campagna stilte
te brengen onder een rumoerige schare van lustige maskers. Hier had op 27 Mei 1865
de laatste voorstelling plaats, toen op den verjaardag van Koning George V Schillers
‘Wallensteins Lager’ in scène ging.... Hier fluistert het overal van een geheimzinnig....
‘es war einmal’....
Vele goden en godinnen staan daar neergedaald van den Olympus en toeven er
jaar in, jaar uit. Zinnend staren ze in een ver verleden, toen ze daar troonden met de
allegorische vazen als de schoonheidsfactoren in deze wereld van rechtlijnigheid en
figuurboomentrots. En evenals een wandeling in deze tuinen steeds nieuwe
verrassingen brengt, zou men werkelijk niet te verwonderd zijn, wanneer plotseling
uit een der loofgangen galante en gestrikte cavaliers gepoederpruikte herderinnetjes
aan den arm

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

113
geleidden en ge getuige waart van een dier vele hoffeesten, waarvan de sensatie
nergens dieper op u inwerkt, dan juist hier, op deze in de jaren 1689-1693 gebouwde
boschcomedie.

HISTORISCHE TUINVAAS, VERHEERLIJKEND DEN ROEM DER HANNOVERSCHE KEURVORSTEN, MET
INGEBEITELD MONOGRAM.

Wanneer op een stillen zomeravond de maansikkel aan sterren-glanzenden hemel
staat en het blauwzilveren licht de aarde als 't ware uit den nachtelijken sluimer wekt
dan....
Leuchten Steinleiber aus dunk'len Grün
Und dehnen die nackten Glieder
Berauschend duften viel Blumen blühn
Süsz klagen der Nachtigall Lieder.
Da regt sich's, bewegt sich's in endloser Schar
Kavaliere mit zierlichen Degen
Und schöne Frauen gepudert das Haar
Auf allen Wegen und Stegen.
Und Tänzerinnen, leicht nur umhüllt
Entschlüpfen den Buschen und Zweigen
Und schwingen von Lust und Liebe erfüllt
Bacchantisch den nächtlichen Reigen.
Da lischt das Mondlicht.... im Dunkel der Nacht
Ist jäh der Zauber entschwunden.
Die Bäume uur rauschen und raunen sacht
Von langen vergangnen Stunden.
Wanneer we nu het romantische element, dat toch steeds in oude tuinen te vinden
is, uitschakelen en we er toe komen een oordeel te vellen over de opvatting van den
Le Nôtre tuin in het algemeen en dien te Herrenhausen in het bijzonder, dan moeten
we vooropstellen, dat de verkregen schoonheid haar ontstaan te danken heeft aan de
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samenwerking van natuur en menschenwerk. Nu valt het à priori moeilijk te zeggen
welke schoonheid van een hooger orde is te noemen, die waarbij de natuur
onderworpen is aan den menschelijken wil en dezen het materiaal verschaft, dat van
groote decoratieve waarde is bij de opbouwing van het geheel, of wel die, waarbij
het natuurlijke meer de overhand behoudt. Evenals elders wordt ook hier de waarde
bepaald door den subjectieven schoonheidszin van den beschouwer, waarbij men
niet uit het oog mag verliezen, dat in onze dagen in het algemeen de gevoeligheid
voor natuurschoon grooter is dan die voor de harmonie in den geometrischen tuin,
waar het menschelijk ingrijpen meer een stempel heeft gedrukt op de totale
physionomie.
Wel moge E. André in zijn bekend werk ‘l'Art des jardins’ van den Le Nôtre-stijl
getuigen dat: ‘il ne faut pas l'art trop céder à la nature’, maar daar al de tuinbezitters
toen het natuurmateriaal schatten naar de waarde, die het voor het totaalbeeld van
den tuin bezat, is het gemakkelijk in te zien, dat hij er later de opmerking bijvoegde:
‘règle démentie à chaque instant dans les jardins’. Hoezeer het ook te verdedigen is,
dat menschenwerk en vooral tuinaanleg een zeker streven naar regelmaat laat zien,
zoo gaat de
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grootste bekoring, welke het systematische en weloverwogene in den
achttien-eeuwschen tuinaanleg voor ons in het leven roept, weer verloren, wanneer
duidelijk te zien is, dat men getracht heeft ook in de détails der broderie-perken een
volkomen zuiveren regelmaat te bereiken, die even vervelend is, als de volkomen
onregelmatigheid ons door haar verwarrende werking een gevoel van duizeligheid
bezorgen kan.
George Riat, de schrijver van een der meest gedocumenteerde werken op het
gebied van den regelmatigen tuinaanleg, getuigt hetzelfde van de Engelsche en
Duitsche tuinen, welke zelfs in den pruikentijd velen door hun te ver doorgedreven
regelmaat niet konden bekoren.
In Duitschland, dat door den dertigjarigen oorlog wel een eeuw in beschaving ten
achter is gekomen, was volgens André in zijn zooeven genoemd boek: ‘l'histoire des
jardins presque négative jusqu'au temps de Frédéric II’.
Deze verfraaide Potsdam en schiep Sans Souci met den nog aanwezigen
symmetrischen aanleg, die echter later door den landschapstijl aanmerkelijk beïnvloed
werd.
Johann Frederik maakte in 1666, zooals we zagen, met den aanleg van
Herrenhausen een aanvang, doch een vluchtige beschouwing van den plattegrond
leert ons, dat de tuin uit twee deelen bestaat en dat de latere uitleg zeer veel
overeenkomst heeft met de opvatting der Hollandsche tuiniers, welke de motieven
op zeer bijzondere wijze toepasten en eigenaardige, later overal nagevolgde effecten
kregen. De heer Krone, die me als deskundige een welkom geleide bood door de
tuinenwereld aan weerszijden van de Herrenhausensche lindenallee, wees me
verschillende afwijkingen aan, er aan herinnerend, dat in de jaren 1775-1786 ook in
Schönbrun talrijke wijzigingen waren aangebracht door den Hollander Steekhoven.
Met zeldzaam goeden smaak koos Johan Frederik op de heide voor den Steintor
de plek uit voor zijn Versailles. Direct partij trekkend van de gunstige situatie,
projecteerde men den lang-vierkanten tuin, die volgens de praktijk de meeste factoren
bezat voor een ontwerp, waarbij de regels van Le Nôtre op grootsche wijze toegepast
zouden worden. Het ruime vergezicht over de lage landen van de Leineboorden met
de blauwende bergketenen van den Deister aan den horizont zou er toe bijdragen
den tuin grooter te doen schijnen, dan hij inderdaad was terwijl door een
oordeelkundigen aanleg het doorzicht in den met hooge palissaden omheinden tuin
vrijgelaten werd.
Geheel in overeenstemming met het vorstelijke in den opzet, is de groote fontein,
welke als tweede van Europa alleen overtroffen wordt door die van Sydenham bij
Londen (85 M.), maar de fonteinen van Cassel (52 M.), den Jet Géant van Saint
Cloud, (43 M.), de fontein in Sans Souci (39 M.), die van Weenen (30 M.), en de
groote waterwerken van Versailles als Allée d'eau, Bassin de Neptune, Bassin du
Dragon - alle niet hooger dan 23 M. - verre achter zich laat.
Geheel passend in den aanleg van Le Nôtre zag de achttiende eeuw fonteinen tot
hoogste ontwikkeling komen. Maar wie bekend is met de oude ridderverhalen uit de
middeleeuwen, als de Lancelot, zal zich herinneren, dat daarin reeds gesproken wordt
van een marmeren fontein met zilveren geleiding.
....ene fonteine
die dore een silveren conduict spranc
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ende nam in enen sconen steen haren ganc
van merberime’.
Wanneer we in dien ridderroman ook lezen, hoe toen reeds de gewoonte bestond om
rond de bron te zitten, zooals blijkt uit:
‘in enen sconen beemt ene fonteine
die overscone was ende claer
onder die scade van twee sicamoren
en we vinden daarvan tot op den jongsten dag gewag gemaakt, dan zullen we goed
doen te gelooven aan de poëzie van het ruischende
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water in den tuin, dat op ieder bezoeker een aantrekkingskracht schijnt uit te oefenen.
In Herrenhausen zag men zich zelfs genoodzaakt daarvoor een bepaling in het leven
te roepen, die dagteekenend uit de dagen van de gestaartpruikte heeren voor den
belangstellende te lezen is aan de kleine ingang - geen entrée monumentaal genoeg
voor zulk een park - op de historische zandsteenen reglementen-tafel, luidende:
‘bey leibes strafe verboten ist sich der bäncke bei der grossen FONTAINE nur dann
zu bedienen, wenn solche für standes personen oder vornehmen fremde, nicht nötig
fallen’.

DE FONTEINAANLEG ACHTER HET HERRENHAUSER SLOT.

Busken Huet heeft het zoo aardig gezegd in zijn ‘Parijs en Omstreken’, dat er in
een hoogen bruischenden waterstraal, wiens pluim onder den blauwen hemel, terwijl
de zonnevonken uit het omstaande geboomte schieten, door een zachten wind in fijne
blanke droppelen uiteengedreven wordt, iets geheimzinnigs bekoorlijks schuilt. Het
water is dichterlijk en boeit oud en jong, Camille Lemonnier getuigt het in zijn van
fijn waarnemen blijk gevende uitspraak: ‘Les fontaines sont avec les arbres la grace
et la noblesse des villes’.
Toevend aan het basin van Leibniz majestueuse schepping moet het ons van het
hart, dat de vaderlandsche parken en pleinen zoo weinig getuigenis afleggen van een
publieken kunstzin, die toch nergens op meer sympathieke wijze tot uiting zou komen,
dan juist aan den openbaren weg.
Maar toen elders nog overal de fontein een geheel decoratieve beteekenis bezat,
en door een weloverwogen combinatie van hooger en lager spuitende stralen een van
de hoofdornamenten vormde van den Franschen tuin, ontaardde bij onze
achttieneeuwsche buitenplaatsheeren de fontein reeds
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in geesteloos knutselwerk, maakte men er aardigheden van, als de nog bestaande
bedriegertjes van Rosendaal.
Leibniz zorgde in Herrenhausen voor een breede opvatting en de Engelschman
Benson legde een buizennet aan, dat, onder gewonen druk staande, het water reeds
44 meter deed opspuiten, doch bij feestelijkheden, wanneer alle machines in werking
werden gezet, de straal tot 67.2 Meter kon opvoeren.
Gelegen in de hoofdas, waarom het tuinornament gegroepeerd is, ziet men er steeds
een groot aantal bezoekers vereenigd en uren kan men naar deze waterpracht opzien,
zonder aan iets anders te denken dan aan een betere wereld, reiner, vrediger en
onbaatzuchtiger dan de onze.
Lang genoeg hebben we nu stilgestaan bij de Grosze Fontäne om met Desportes
woorden afscheid te kunnen nemen, waar hij van een fontein zingt:
‘Cette fontaine est froide, et son eau douxcoulante,
A la couleur d'argent, semble parler d'amour,
Un herbage mollet reverdit tout autour
Et les aunes font ombre à la chaleur brulante.
Arrête en cette place ou ton bonheur te mène,
L'agréable repos ton corps délassera,
L'ombrage et le vent frais ton ardeur chassera
Et ta soif se perdra dans l'eau de la fontaine’.
In Herrenhausen leerde ik ook de beteekenis kennen van hagen als achtergrond voor
beeldhouwwerk, vond ik bevestigd, dat alles, wat donker uitkomt op een licht fond
in veel mindere mate boeit dan geplaatst tegen gesloten beuken- of Taxuswanden.
Gemiddeld 3½ M. hoog, begeleiden ze er de paden tot een gezamenlijke lengte van
meer dan 21.000 meter. De groene wanden bereiken hun meest ingewikkelde
constructie in het Königsbusch, waar ze coulissenvormig een open plein omzoomen,
gesierd met de standbeelden van hertog Georg van Calenberg, die volgens een
verdeelings-verdrag heer werd van Calenberg en Hannover op den 14en December
1635, van keurvorst Ernst August, zijn gemalin, keurvorstin Sophie en van beider
zoon George I koning van Groot-Brittannieë en keurvorst van Hannover. Hier weer
treft het ons hoe Herrenhausen evenals Versailles overvloeit van historische
herinneringen en hoe de breede aanleg is als een allegorie van beelden en cascaden,
alles zich groepeerend om de als middelpunt gedachte groote fontein. Mocht elders,
vooral in ons land, door beperkte ruimte het grootsch-elementaire van Le Nôtre's
kunst zich oplossen in een karakterlooze sierlijkheid - niet alleen zich uitend in een
tot minimum gebrachte ‘France-parterres’ en ‘Parterres découpées’, maar ook in een
geleidelijke weeke wegvloeiing der beeldhouwwerken, in het op kleine schaal
overbrengen van gecompliceerde ornamenten, welke een ruimte eischten, die hun
niet in de hoven buiten de stadspoorten gegund werd - in Herrenhausen bleef al het
speelgoedachtige verre, werd er een monument van parkarchitectuur geschapen, dat
nu met de beroemde aanlagen van Versailles en Schönbrun, met Schwetzingen en
de door Repton voor de vernielzucht van Launcelot Brown geredde tuinen behoort
tot de weinige instructieve overblijfselen van een regelmatigen parkaanleg.
Het was dan ook best te begrijpen, dat koning George I reeds twee jaar na zijn
door de Whigs gesteunde troonsbestijging heimwee naar Herrenhausen kreeg, en er
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in 1716, 1719, 1723, en 1725 feesten van zeldzame pracht en luister organiseerde.
Werd er bij gelegenheid der kroningsfeesten een der schitterendste vuurwerken
ontstoken, waarvan heel de wereld gewag maakte, op den eersten Maart 1713 had
de luisterrijke ontvangst hier plaats van Czaar Peter de
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Groote, die begeleid door verscheidene hoogwaardigheidsbekleeders Herrenhausen's
gast was. En evenals overal anecdoten van dezen origineelen, nog weinig met de
Westersche beschaving vertrouwd zijnden monarch verteld worden, draagt ook
Herrenhausen bij aan den moppentrommel, welke sedert twee eeuwen ijverig
verzamelen al bijzonder rijk gevuld is met glossen over ‘Vadertje’. Toen het hoog
gezelschap vereenigd was, luisterend naar zachte kamermuziek en van uit de
naastbijgelegen zaal de slepende tonen van een wals de hoofsche jonkers en freules
ten dans lokten, moet Peter, die danig schik had in de blozende Herrenhausensche
Edelfräulein, herhaaldelijk zijn verwondering luide gelucht hebben over de hem
onbekende baleinen der corsetten van de stijfingeregen danseuses in den komischen
uitroep: ‘Die Hannoverschen Damen haben verdammt harte Knochen’, een oordeel,
dat menige coquetteerende hertogin blozend moest aanhooren.
Maar al bleef de geest niet steeds gespannen, toch handelde de Czaar wel degelijk
staatsbesognes af, want het bezoek gold ook Leibniz, die door hem, na het Torgausche
onderhoud van 1711, tot geheimraad benoemd was op een jaarlijksche toelage van
1000 roebel. Hier werden de plannen voorbereid van de stichting der Petersburgsche
universiteit, waarvan Leibniz de opening niet meer beleven mocht.... hier zegde de
Czaar aller Russen den grooten geleerde zijn veelzeggenden steun toe voor zijn
lievelingsstudie der etymologie, waarvoor de bouwstoffen door jezuïeten-zendelingen
verzameld zelfs uit het verre China werden bezorgd door de keizerlijke koeriers aan
het huis in de Schmiedestraat. Het resultaat van deze veelomvattende studie werd
het in 1717 te Hamburg uitgegeven werk der ‘Collectianae Etymologica’. Zoo was
er in het begin der 18e eeuw een druk hofleven en koning George stak zoodra het
landsbelang het maar even toeliet naar het vasteland over.
Had hij eerst te strijden tegen de aanhangers van Jacobus II, die in Schotland een
landing beproefden, later onder den vredelievenden minister Walpole kon hij langer
tijd buiten Engeland vertoeven. Zoo zien we hem dan ook in 1727 weer op weg naar
zijn geliefd Hannover, toen de dood hem overviel en hij - zeven maanden na zijn
verbannen gemalin Sophie Dorothea - overleed.
In den nacht van 8 op 9 September droegen 16 officieren onder het luiden van alle
klokken de baar naar den grafkelder in de Hannoveraansche slotkerk. Zoo stierf
Engelands eerste koning uit het vorstenhuis van Hendrik de Leeuw niet op den
nieuwen vaderlandschen grond, maar op reis naar zijn geliefd Herrenhausen's park,
waar hij de gelukkigste dagen van zijn leven doorbracht.
Zijn zoon en opvolger George II toonde eveneens een warm hart te bezitten voor
zijn vaderstad, waarvan in 1747 onder leiding van burgemeester Christiaan Ulrich
Gruppen de wallen gedeeltelijk werden geslecht.
De stad, die nu voortvegeteerde in de schaduw van een hof, dat er alleen ter
verpoozing kwam toeven, verloor veel van de eens met zooveel burgermoed verkregen
rechten. Achtereenvolgens werden de eigen ‘soldateska’, de munt en het stedelijk
recht van accijns opgeheven. Ja het dierbaarste kleinood der stedelijke wetgeving
kwam in het gedrang, toen keurvorst Georg Ludwig den 23 December 1699 den
geheelen raad met de gezworenen afzette. Maar tegenover deze willekeurige
handelingen stond het voordeel, dat de vestiging van militairen en burgerlijke
ambtenaren steeds dringender een stadsuitleg eischten, die aangevangen door Gruppen
met de bebouwing van de tegenwoordige Agidieënstad, na den zevenjarigen oorlog
voltooid werd door de slechting der wallen, waarna de residentie zich onder de
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koninklijke leiding zou ontwikkelen tot de weeldestad van heden, de in tuinen en
parken liggende ‘Groszstadt im Grünen’.
Evenals geheel Duitschland bleef ook het vroegere keurvorstendom niet gespaard
voor de rampen van den beruchten zevenjarigen
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landoorlog. Na den ongelukkigen slag bij Hastenbeck, trok op 9 Augustus 1757 de
hertog van Chevreuse en drie dagen later maarschalk de Richelieu met het Fransche
leger de stad binnen zonder dat eenige tegenstand geboden werd. De burgers moesten
nu die schande gelaten dragen. Vijfhonderd jaar was geen vijand binnen de muren
gezien, nu echter de stad niet meer stond onder de bescherming der poorters, maar
van de gehuurde soldaten, capituleerde ze, en moest ze om aan een algeheele
vernietiging te ontkomen, een hooge oorlogschatting betalen. Deze kon echter, dank
zij het wisselend krijgsgeluk niet meer geïnd worden, daar de dappere hertog
Ferdinand van Brunswijk bij Celle maarschalk de Richelieu terugdreef en de
Franschen op den 23 Februarie 1758 Hannover moesten verlaten. Toch duurde het
nog tot den 12 Februari 1762 eer hertog Ferdinand na herhaaldelijke overwinningen
aan het hoofd van zijn zegevierend leger binnentrok, toegejuicht door de bevrijde
burgerij.
Na deze donkere dagen volgde een periode van stedelijken opbloei, waaraan nu
nog groote verkeerswegen in hun namen van Friedrichswall en Georgstrasze
herinneren. En de open stad scheen van stond af aan meer aantrekkingskracht uit te
oefenen op geestelijk hoogstaande mannen, want we zien het gebeuren hoe in de
laatste decenniums der achttiende eeuw hier een verpoozingsoord gevonden wordt
van dichters en schrijvers, geleerden en schilders, welke allen van den Hainbund,
zich aangetrokken voelden tot het gastvrije hofleven van Herrenhausen.

HET KÖNIGSBUSCH MET DE COULISSEN-HAGEN.

Hier schreef de beroemde lijfarts van koning George III, J.G. Zimmerman, zijn
boek ‘Over de eenzaamheid’, verdiepte vrijheer Adolf van Knigge zich in de gegevens,
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die hem het materiaal verschaften voor zijn werk ‘Over den omgang met menschen’....
De sterrekundige Herschel disputeerde in de dreven met de geleerde gebroeders
Schlegel, Leisewitz en Iffland schaarden zich aan de zijde van Hölty, de dichter van
het jonge lenteleven, die hier zong van de telken jaar weer opbloeiende lentepracht
en zijn ontroering in zoo schoone gedichten heeft weergegeven, dat Lenau na zijn
dood hem kon toeroepen:
‘Hölty, Dein Freund, der Frühling ist gekommen,
Klagend irrt er im Hain, Dich zu finden,
Doch umsonst, sein klagender Ruf verhallt im einsamen Schatten’.
Waar eens de praal heerschte van een lichtvaardig hof, bewogen zich in 1770-1780
de beroemdste mannen, waardoor Herrenhausen opnieuw op de lippen van ieder
beschaafd mensch kwam. Wetenschappelijke mannen als staatssecretaris Boie en
hofraad Brandes verhoogden met schilders als Ramberg den roem van dit lustoord,
terwijl de beminnelijke figuur van een Charlotte Kestner er den band bracht met
Duitschlands dichterenvorst Goethe. Niet weinig werd de aantrekkelijkheid van
Herrenhausen in die dagen verhoogd door de beide Mecklenburgsche prinsessen
(geboren in 1776 en 1778), die als de latere koninginnen Louise van Pruisen en
Friederike van Hannover tot de meest dichterlijke en ontwikkelde vorstinnen mogen
gerekend worden.
Ook zij zochten dikwijls de bekoring van het Herrenhausensche tuinen-mooi en
een eenvoudig, weinig op architectonisch schoon aanspraak makend zomerhuisje,
de ‘Weyen Löben’ bewaart als ‘prinsenhuis’ een piëteitvolle herinnering aan beide
koninginnen.
Meermalen wordt dit huisje, staande in het achterste gedeelte van den voor het
publiek gesloten Welfengarten, beschouwd als het geboortehuis van de vorstinnen,
maar dit berust op een vergissing, daar ze het eerste levenslicht zagen in het paleis
aan de Leineoevers, doch hier, zoo we hebben aangetoond, genoten van het toen haar
zoo toelachende, later zoo wreede leven.
Onwillekeurig herinnert het beeld van de ongelukkige koningin Louise aan de
sombere tijden van de Fransche overheersching, die ook over Hannover veel rouw
en leed brachten.
(Slot volgt).
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Dorpsstraat
door Hélène Swarth.
Vlasblonde kindren klompenklotsend talmen
In 't lindelommer van de dorrepsstraat.
Bij traag gepoets van koopren huisgeraad,
Eentonig zingt een boeremeisje psalmen.
Zwaar zwoegend, voegt een pomp, die moeizaam gaat,
Haar droef gekreun bij 't langgerekte galmen.
Een tortel treurt en, roepend naar den kalmen
Gesloten hemel, hoor 'k een schaap, dat blaat.
De grijze lucht is zoel van linde-aromen.
Gedempt door wolken, smeult de zonnebrand.
Wat droppels tikklen op de stille boomen
En spatten kuiltjes in het mulle zand. 'k Wou sluimren wel, ik ben te loom voor droomen,
Maar warme tranen vallen op mijn hand.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

122

Dorpsweg
door Hélène Swarth.
De bloementuin vol vogeltierelier,
Vóor 't huisje blank met groene en roode blinden,
Waar schaduw wemelt van geschoren linden,
Praalt zomermooi met roze en violier
En duizendschoon en leeuwebekje en winden.
En voor de ruit, waar roode lintjes binden
Witte gordijntjes, vlamt een anjelier.
Een zonvonk vlindert op de zilvren klampen
Van 't Bijbelboek, waar 't grijze Grootje in las.
En de avondzon verguldt de blanke dampen,
Die droomig rijzen uit het weidegras,
En 'k hoor van verre een paardje hoevestampen
En eendjes kwaken, plonsende in een plas.
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'n Decennium, (fragmenten van een roman)
door Frank Imm. van Steenen.
I.
De gure morgenmist was langzaam opgetrokken, maar slechts om een weinig hoger
aan de lage hemel zijn grijze spreien uit te hangen, opdat de zon toch vooral geen
warmte zou brengen aan de nog nevelnatte huiverende bomen, van wier kale takken
een rilling-brengend lijzig windje nu en dan een droppel-regen neerschudde.
Voor de bomen van Maelkerke was dus niets te wachten van zonnewarmte; voor
de mensen, die binnenshuis bij de kachel zaten, niets te hopen van zonnelicht.
En daarom was mevrouw van Larn, die fijne scheurtjes dicht naaide in te-strijken
wasgoed, dicht aan het raam gaan zitten, zodat zij tenminste dat weinige grijze licht
nog kon opvangen.
En Suze, die de ontbijtboel had omgewassen en opgeborgen, stapte met een boek
naar het andere raam. De gordijnen wat opzij schuivend - er ging toch geen sterveling
voorbij - legde ze haar boek al opengeslagen in de vensterbank. Maar juist toen zij
haar stoel bijschikte om eens op haar gemak te gaan zitten lezen, keek haar moeder
op van het jongenshemdje, dat zij verstelde, en vroeg - een beetje binnensmonds
doordat ze tegelijk een draad tussen haar tanden afbeet -: ‘Zou je nou niet gáán, kind,
- je weet hoe je vader is?’
‘Jakkes, waarom moet ík dat altijd doen?’ morde Suze, haar boek nijdig
dicht-meppend.
‘Dat moet je je vader vragen, kind’.
‘Nou ja, zeg u er dan 'es wat van’.
‘Gá nu maar eerst, dan ben je eraf’.
‘'t Is een half-uur lopen naar 't raadhuis’.
‘Neem dan je fiets’.
‘Nee, ik wil niet fietsen, ik loop’. Hard trok Suze de deur achter zich dicht, wierp
in de gang haar boek in de paraplu-bak en met een nors gezicht kleedde zij zich om
uit te gaan. Toen zocht ze in de salon op vaders bureau de dienstbrief en, het stuk
verachtelik-losjes in haar hand zwaaiend, stapte ze naar buiten, de morsige modderweg
op.
Zoals al de kinderen van dokter van Larn - een strenge driftige man, die geen
tegenspraak duldde - was Suze bang voor haar vader en koelde zij haar verbolgenheid
over ongewenste opdrachten aan de meer lijdzame moeder. Met bittere ironie in haar
gevoel keek ze nu weer naar de grote gele brief met in de hoek het zwarte ‘Dienst’.
Ach hemel, dienst!
Dokter van Larn was gemeenteraadslid en had als zoodanig veel dienstzaken te
verhandelen met burgemeester Herzberg, vooral sinds hij gemerkt had, dat Maelkerkes
gemeentehoofd zijn dochter Suze gaarne mocht lijden. Zeven kinderen en daarvan
vier dochters! - je zou wel blij worden als je er een fatsoenlik kwijt raakte. Hij
verdiende tamelik veel; maar er moest zóveel af voor de opvoeding van zijn kinderen,
dat hij gaarne de zorg voor één aan een rijke schoonzoon zou overdragen.
Voor Suze waren papa's overwegingen geen geheim; want ze ging niet voor de
eerste maal met een - niets-betekenende - dienstbrief over de eenzame modderige
grintweg, die langs een smal watertje naar het dorp voerde. En niet voor de eerste
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maal liep Suze - door de dienstbrief - langzaam. Want langzaam-lopen was een
kriterium voor Suzes slecht humeur. Haar hoofd was gebogen en, hoewel haar ogen
strak op de grond gericht waren, wilde zij de plassen niet zien. Ze wist wel dat zij
haar rok zou bespatten en ze straks een standje zou krijgen om haar slordigheid. Maar
dat raakte haar niet. Dan moesten ze haar maar niet sturen - dit waren de gevolgen.
Wat moest haar vader haar altijd met boodschappen naar het raadhuis zenden? Net
of zij het niet doorzag? Als-ie dàt dacht, noù.... zij was geen kind meer, warempel.
En ze hàd Herz-
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berg reden gegeven, maar dat wisten haar ouders niet en ze hoefden haar in ieder
geval niet aan te bieden, zoals zij deden, ze zou hem tòch niet nemen!
Ach, waarom was ze toch dit gehate spel begonnen! Sedert - nu een jaar bijna
geleden - Herzberg, een tuberculeuse boerenzoon uit Holland met geen enkele
sollicitatiegrond dan zijn geld en zijn kleur, tot burgemeester van Maelkerke was
benoemd en Suze bij de eerste ontmoeting gemerkt had hoe hij op haar lette, hoe hij
onder haar invloed kwam, sedert had zij met de grote blonde man, heer-geworden
boer, gespééld - alleen met haar ogen. Als er anderen bij waren, was zij nooit
biezonder vriendelik voor hem, maar als zij lachte en haar ogen klein werden, speelde
zij met blikken, kleine schitteringen in haar ogen, alsof ze zijn woorden buitengewoon
waardeerde. Niemand behalve hij zag die spelende flikkeringen en men begreep niet
waarom Herzberg bijna geheel tot háár sprak, als hij iets vertelde en aan haar lippen
hing wanneer zij antwoordde.
Met hem alleen zijnde tartte zij hem met plagerige woorden en noch inniger
flikkeringen in haar ogen. Ze had het niet meer kunnen laten sedert zij, na die eerste
keer, wist hoe hij in haar macht raakte. Een kind van achttien - pas van het ‘Gym’,
waar zij het nooit de moeite waard had gevonden met jongens van haar eigen leeftijd
te flirten - vond zij het een aangename afleiding een man, een grote volwassen man
van in-dedertig - spelend te beheersen. Het werd een verfijnde, vèr-gaande flirtation,
toch voor niemand merkbaar buiten hen beiden. Alleen Herzbergs ingenomenheid
met Suze bleek naar buiten en die werd door haar ouders met beide handen
aangegrepen. Er rezen wel bezwaren tegen een mogelik huwelik van Suze met de
burgemeester, maar die vielen na wat redeneren allen weg voor het allesoverheersende
argument, dat hij rijk was. Hoe zou een meisje op dit eenzaam dorp ooit een betere
partij krijgen? Herzberg was ziekelik, tuberculeus, ja - dokter van Larn was uit
principe tegen huweliken van teringlijders - maar hoevélen genazen er niet
tegenwoordig. Trouwens de burgemeester wàs beter, na vier winters in Davos te
hebben doorgebracht - hij moest zich alleen noch ontzien. En de kinderen - nu ja,
waarom kon Suzes gezond gestel niet overheersen? Neen - je kon niet vergen van
dokter van Larn, dat hij om die reden zou afzien van een rijke schoonzoon. Zwaarder
zou misschien gewogen hebben Herzbergs politieke gezindheid, die volstrekt niet
overeenkwam met van Larn's ideeën; maar tot nog toe had hij het in de Raad vrijwel
met de voorzitter kunnen eens blijven, wat grotendeels zijn oorzaak vond in het feit,
dat de dokter - schoon slechts half bewust - al zijn tegenspraak matigde door de
gedachte aan mogelike gebeurtenissen. Zijn algemeen oordeel over Herzberg was
‘bekrompen en weinig theoretiese kennis hebbend’, maar dat vormde geen
onoverkomelike hinderpaal.
Trouwens dat wist Suze niet, meende haar vader en hij zou het haar niet vertellen.
Méér dan men vermoedde ried Suze wat haar ouders dachten. Haar moeder, van huis
uit een beetje godsdienstig, vond Herzberg zo'n degelike vrome man. Hij dronk niet
en rookte niet, was nooit driftig, altijd goedigvriendelik, eigenschappen die zij - om
de tegenstelling met haar opbruisende, heerszuchtige, altijd ruzieënde man - ten
hoogste waardeerde.
Nog vol verbittering over het ‘minne geschacher’, zoals zij in gedachten de
handelwijze van haar ouders qualificeerde, bereikte Suze het op een oude vlucht-terp
gebouwde dorp en stond al dadelik voor het Raadhuis, het tweede gebouw in de stille
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dorpsstraat. Door de hoge raamruiten zag zij Herzbergs groot rood hoofd met het
licht-gele haar en de rosse snor boven een tafel-met-papieren gebogen. Op het bordes
bleef zij even staan, guitig naar binnen glurend of hij haar zien zou. Toen hij een dik
boek naar een kast bij het raam bracht, tikte
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zij tegen het glas. Verrast keek hij op en groette met een glimlach van herkenning.
Zijn lippen zag zij bewegen: ‘kom binnen, komt u binnen’.
Zij trippelde de gang door, al haar bitterheid vergetend en niets wetend dan dat
zij met deze man kon doen zoals ze verkoos. Al in de deur van zijn kamer kwam hij
haar tegemoet.
‘Dag juffrouw van Larn, komt u binnen, hoe gaat 't u, bent u komen lopen?’ vroeg
hij, haar hand schuddend.
‘Och ja, aangezien er noch geen geregelde vliegdienst bestaat, heb ik mijn voeten
maar gebruikt’, schertste Suze, haar ogen in de zijne.
‘Maar u hadt toch kunnen fietsen’.
‘Hoe is 't mogelik dat ik daaraan niet gedacht heb bij zo'n schitterend-harde
fietsweg! Geen enkele kans om te slippen!’
Herzberg lachte en nam haar brief aan.
‘U zult wel moe zijn; als u even wacht zal ik u hiernaast een kop koffie aanbieden?’
vroeg hij toen met een smeekende blik. Hij bewoonde naast het Raadhuis twee grote
frisse kamers in het dorpslogement.
‘Hm, een meisje bij een heer-op-kamers koffie drinken - dat is niet comme-il-faut’,
zei Suze ondeugend, al lang bereid mee te gaan en het spel nog wat voort te zetten.
‘Och kom, ik kan u toch niet zó laten teruggaan, nu u zo'n eind hebt gelopen’,
drong hij aan.
‘Nu in vredesnaam’, zuchtte ze, komiesberustend, ‘maar op uw verantwoording’.
Hij morrelde noch wat op de schrijftafel, maar kon toch niets ernstigs doen nu zij
er was en vroeg dus of ze dan eerst meeging?
Suze was nog nooit op zijn kamer geweest, wel zo even aan de deur als zij een
boodschap kwam brengen. De zitkamer was gelijkvloers en, met uitzondering van
een moderne rustbank, in ouderwets-boerse trant gemeubeld.
‘O, een divan’, juichte zij naïef, op het ideaal-meubel toelopend. ‘Wat heerlik, hè,
om zo te liggen dromen’ en zij vlijde haar hoofd heel even op het kussen.
Herzberg lachte gelukkig om haar verrukking en had haar wel de hele dag willen
houden - maar dat ging natuurlik niet. Hij belde om koffie, terwijl zij
bakvischachtig-nieuwsgierig de kamer doorsnuffelde. Zij wierp een onverschillige
blik op een paar boeken, wier titels haar bekend waren: echtkinderachtige verhalen
vol preken en schoolmeesterachtige moraalconclusies. In een hoek van de kamer lag,
eenzaam op een tabouret, een statenbijbel.
‘Hebt u geen romans?’ vroeg ze, voor zijn boekenkast staande, die meest wetboeken
en handleidingen bevatte.
‘Romans?’ schrok hij op, ‘nee, die lees ik niet. Ze bederven de zeden’.
‘Hm, dat kan ik niet vinden, er zijn heel goede romans vol mooie gedachten’, zei
Suze op enigszins schoolse bakvis-toon.
‘Romans zijn zondige verzinsels van een menschenbrein’.
‘En die dan - zijn die boeken niet door mensen geschreven?’ vroeg Suze op de
moraal-verhalen wijzend.
‘Ja, maar dat zijn ware geschiedenissen, waaruit veel te leren valt over de
wonderbare wegen Gods’.
Brr! wat een bekrompen ideeën! Ze had werkelik iets meer van hem gedacht. Een
plaaglust bekroop haar en zij wilde vragen of de bijbel daar óók niet door mensen
was geschreven en of hij zo zeker wist, dat die ‘ware verhalen’ bevatte over ‘de
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wonderbare wegen Gods’. Maar ze was toch bang hem te kwetsen en dan zou het
spelletje voor vandaag wellicht uit zijn. Een luchtiger onderwerp zoekend veinsde
zij de familielijst aan de muur eerst nu te zien en bewonderde: ‘wat hebt u hier leuke
foto's! Bent u dit zelf? Het lijkt precies, alleen - de ogen zijn niet zo....’ Ze deed alsof
ze zijn ogen met die van het portret vergeleek en keek hem daarbij lang aan. Hij werd
verlegen, stotterde: ‘è.... ja, maar dat is al.... al van verlede jaar, dat portret....’ en,
zich vermannend: ‘maar drink nu eerst uw koffie uit’.
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‘Hemel! al half twaalf’, schrok Suze door een slag van de vergulde pendule. ‘Ik moet
nodig weg’.
‘Mag ik een eindje mee? ik moet toch mijn wandeling doen en 't komt er niet op
aan waarheen’.
‘Hoe kan ik het hoofd van de gemeente beletten de gemeentewegen te bewandelen?’
schertste Suze.
‘Nu ja; maar als u niet van m'n gezelschap....’
‘'k Ben zeer vereerd natuurlik als het hoofd van de gemeente me wil vergezellen..’
Zij gingen samen het dorp uit. Herzberg, weer door haar blikken gevangen, zocht
een reden om de van Larn's te bezoeken. Toen hij halverwege afscheid nam, vroeg
hij of er die avond belet was, daar hij de dokter over zijn brief wilde spreken.
Nee, er was geen belet en hij zou zéér welkom zijn, zei Suze met een ironie, die
hij voelde noch begreep.
Zodra hij weg was kwam Suzes spijt. Wat was zij toch voor een verachtelik
schepsel! Ze zag nu immers wel, dat het met hèm de moeite van het spel niet waard
was. O, hoeveel malen had ze zich dit al gezegd! Maar bíj hem, als zij hem zag
wachten, zag smeken om haar blik, hem kon doen blozen en stamelen naar verkiezing,
werd de lust om haar macht te voelen te groot en gaf zij zich vrij over aan haar
flirtation.
Dicht bij huis dacht zij er opeens aan, dat zij boos was weggegaan. En al de
vernederende gedachten doken weer op: hoe ze werd gestuurd, werd aangeboden
door haar ouders; hoe ze zich moest kleden als Herzberg kwam, hoe ze zelfs in haar
bijzijn om allerlei deugden geprezen werd. Zij voelde zich gloeiend rood worden
van schaamte. Maar 't zou nu uit zijn, koel zou ze worden en als hij toch voortging,
ze zou hem nièt nemen, dat moesten ze niet denken.
In de huiskamer vond zij haar vader, die, pas thuisgekomen, haastig een paar
boterhammen en een kop koffie naar binnen werkte, daar er in de apotheek al weer
patiënten wachtten.
‘Zo - wat had de burgemeester?’ trachtte hij onverschillig te vragen, terwijl hij
Suze vorsend aanzag.
‘Hij komt vanavond zelf even’.
De dokter, tevreden, at door.
‘Dan ga jij zeker niet naar Colebrander?’ vroeg mevrouw nu, Suze een kopje koffie
reikend.
‘Ik? - waarom niet?’ vroeg Suze, kleurend om de bedoeling, die zij in haar moeders
woorden hoorde.
‘Daar kan je toch wel een andere keer heen gaan’, ontweek mevrouw een
rechtstreeks antwoord.
‘Ik heb het al zolang beloofd - en Herzberg komt toch voor Pá, zei-d-ie, om over
die brief te spreken’.
‘Gekheid hoor - ze gaat nièt’, barste de dokter er ineens tussen. ‘Altijd met dat
kind van Colebrander gaan sollen; je kan liever je moeder helpen met koffie schenken
of zo’.
‘Ja’, drong haar moeder nog aan - ‘en je vader kan ieder ogenblik weggeroepen
worden, dan kan jij tenminste wat met hem praten. Ik moet zo vaak 'es naar de keuken
en je kunt hem toch niet alleen late zitten’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Suze zei niets meer. Haar wangen waren onhoudbaar rood en ze zouden zéker wat
anders van haar blos denken dan schaamte om haar opgedrongen-worden. Ondanks
haar heldhaftige voornemens dàcht zij er niet aan zich openlik tegen haar vader te
verzetten. Ze was bang voor hem - waaròm wist zij eigenlik zelf niet. Zij kon niet
bedenken wat haar straf zou zijn voor mogelike weerspannigheid, maar straf-angst
was het ook niet. Ze vreesde haar vaders drift, zijn norse stem, zijn ogen, die haar
een gevoel konden geven of ze iets héél-slechts gedaan had, al was ze zich van geen
vergrijp bewust.
Toen de dokter weg was, mopperde Suze tegen haar moeder, dat ze al zo lang
beloofd had bij Colebrander. Dokter Colebrander was toch óók altijd weg en dan zat
Annie,
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zijn jong vrouwtje, alleen met de twee blonde kindertjes, van één en twee, en zó lief,
dat Suze er hele dagen mee zou willen spelen.
Mevrouw van Larn zei, dat Suze niet altijd om zichzelf moest denken, maar ook
eens wat voor een ander moest over hebben.
Suze had een zwak plannetje om koel en onvriendelik tegen Herzberg te zijn. Maar
toen hij 's avonds kwam durfde zij niet om haar vader en bovendien, de lust tot flirten
kwam weer bij haar boven en in een lach gaf zij haar ogen aan de zijne, zodat hij
bijna vergat met de dokter over de brief te spreken. Toen hij wegging, nam hij meteen
afscheid voor een paar dagen, daar hij ‘bij leven en welzijn’ van Zaterdag tot Maandag
naar zijn hoeve wilde gaan, die in Holland in de vruchtbare Merknipper waard lag.
Al staande vertelde hij nog van de boerderij - hoeveel melkkoeien er waren en hoeveel
vetweiers hij had; hoeveel bunders weiland en hoeveel akkers bij de hoeve hoorden.
Hij ging zo nu en dan eens zelf kijken - er was wel een hoofd-knecht, maar 't oog
van de meester, hé....?
Hij zei dat alles van zijn bezittingen plichtmatig, alsof van Larn recht had het te
weten. De dokter en zijn vrouw hoorden dat met genoegen en Suze merkte het met
weerzin. Wat dàcht hij! Dat hij zó maar klaar was met haar!?
Toen hij haar een afscheidshand gaf, lachte zij in zijn ogen.
‘Hij heeft nog meer dan ik dacht’, zei van Larn, terug in de huiskamer na Herzberg
te hebben uitgelaten. ‘'t Is geen wonder dat-ie 't er goed van kan nemen. Jammer dat
zo'n man niet getrouwd is’. Hij keek kwasi de krant in, maar zag toch héél goed, dat
zijn dochter kleurde.
‘Hij zal niet willen - hij is immers tuberculeus?’ waagde Suze schuchter.
‘Tuberculeus? - nou, op mijn rekening, dat dat zo erg niet is. Tegenwoordig wil
iedereen tuberculeus zijn - 't is zoowat de mode en in ieder geval’ - de dokter kuchte
- ‘in ieder geval is hij genezen’.
Zo onvriendelik als zij durfde zegde Suze goede nacht.
‘Ze zal hem nóóit nemen’, zuchtte mevrouw, toen ze met haar man alleen was.
‘Dat zullen we dan eens zien - ík ben er ook nog. 't Is voor haar eigen bestwil, ze
kan nooit beter krijgen, hier’.
‘Ik begrijp niet dat hij eigenlik zo op haar gesteld is, ze is nooit biezonder aardig
voor hem’.
‘Och - Suus is niet bepaald lelik’, oordeelde de dokter, ‘ze kan er wel lief uitzien
zelfs; en je begrijpt, hij als hereboer, eigenlik toch een boerezoon, heeft graag een
meisje van stand. Maar me dunkt, hij kon wel wat opschieten - hoe langer 't duurt,
hoe meer we Suus tégen krijgen’.
‘Nou, vanavond was-t-ie toch al erg met háár bezig en hij vertelde alles zo, van
zijn boerderij, hoeveel-ie had....’
‘Ja, da's waar, je moest hem nog maar es gauw ten eten vragen’.
Wanhopig-verbitterd was Suze naar boven gegaan en had zich snikkend op haar bed
laten vallen. Zou het dan nooit een einde nemen? Al bijna een jaar lang dezelfde
kwellingen: wrok tegen haar ouders, zelfverwijt en dan, altijd weer, ondanks alle
goede voornemens, haar flirt. Soms was het of ze niet meer terug durfde. Hij moest
wel denken, dat er tussen hen sinds lang een intieme, alleen-door-hen-beiden geweten
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verhouding bestond. Had ze toch maar dadelik na haar eindexamen het dorp verlaten!
Dan was het nooit gebeurd. O God, het jammerlike net, waarin ze was vastgeraakt,
door eigen schuld nog wel!
Ruim een jaar nu was Suze thuis van school. Toen zij haar einddiploma had, was
er wel over gesproken of ze zou dóórstuderen, maar in ieder geval moest ze noch
wat thuis blijven, daar ze volgens haar ouders nog veel-te-veel een kind was om
alleen naar een grote stad te worden gezonden. Ze was te
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goed van vertrouwen, te slordig en te zorgeloos in geldzaken. Haar oudste zuster,
dat was wat anders, die was veel wereldwijzer en die studeerde dan ook in Utrecht
middelbaar-Duits. Suze had er volstrekt niet op aangedrongen weg te mogen, daar
ze zelve noch niet recht wist wat zij wilde.
Wat Suze al deze tijd gedaan had, zouden haar ouders eigenlik niet hebben kunnen
zeggen. Zij moest wel wat in 't huishouden helpen en alle voorkomende boodschapjes
werden wel Suze opgedragen, maar dat vulde lang niet àl haar tijd. Men wist wel,
dat zij altijd las en met boeken zat, maar wat voor boeken, dat wisten ze niet en ze
vroegen er ook niet naar - de dokter, omdat hij altijd haast had, mevrouw ‘omdat zij
maar een eenvoudig mens’ was en van zulke geleerde dingen als boeken geen verstand
had.
Suze had gesnuffeld in dokters bibliotheek en er ‘interessants’ genoeg gevonden.
Ze las in werken over physiologie en pathologie en daarin stond zoveel
belangwekkends over haar eigen sekse, dat ze steeds geprikkeld werd verder te lezen.
Ze vertelde het haar vader niet; die zou het ‘volstrekt geen boeken voor jonge meisjes’
vinden, begreep ze wel. Zij had een vaag verlangen gekregen nog meer te weten en
ze dacht nu wel te kunnen zeggen wat zij studeren wilde, als men 't haar vroeg. Maar
men zou het haar niet vragen, nu deze kans om haar ‘gemakkeliker te loodsen’ zich
voordeed. O, die ellendige, ellèndige Herzberg. Hij was niet onaardig, ach neen,
alleen zo ouderwets ‘fijn’ en zo vreselik bekrompen. En het was, ja het was prettig,
een man te beheersen, een volwassen man! Maar, God nee, ze wilde niet verder; het
was zo-maar, voor plezier, geweest.
Ernstig-peinzend schreed burgemeester Herzberg over de eenzame weg naar de
dorpsherberg. Ja, nu wist hij het! En morgen, Zaterdag, zou hij op reis gaan,
zogenaamd om een oogje op het bedrijf te houden, in werkelikheid om zijn zuster die met een oom zijn enig levende familie vormde en die op de hoeve woonde - zijn
trouwplannen te gaan meedelen.
Wat was zij lief geweest, vanavond! en die blik, waarmee ze hem vaarwel zei,
was het niet een wens geweest, een stille vraag om nu eindelik te spreken? Zij was
zo mooi met haar klein wit gezichtje en de ogen van een kind en haar smalle witte
handen. En fijn en slank en beschaafd, heel anders dan de boeremeisjes, die om hem
heen hadden gedraaid vóór zijn ziekte, toen hij nog op de hoeve was. Hoe leken die
nu lomp, grof en onbeschaafd. En hij! hij, Klaas Herzberg, zou haar hebben, dit
slanke dametje, hij! ondanks zijn afkomst en z'n ziekte. Hij voelde vaag, dat hij bij
haar ouders de grootste kans had door zijn geld; maar dat gaf niet, zij zelf hièld van
hem, dat zeiden immers haar ogen? Voor hem alleen was ze zo.... zo.... ja, zo innig.
En werd deze weg hem niet als 't ware van Hoger Hand gewezen om haar werelds
gemoed tot den Heer te keren? Hoe gemakkelik zou hij haar winnen voor zijn God!
Ze was nu maar onverschillig uit gewoonte en sleur, door de kerkloze opvoeding bij
papa van Larn.
O, dit slanke kind met haar bleek gezichtje van hem, van hem alleen! Alleen met
haar in een huis wonen, alleen met haar praten, eten, wandelen, slapen.... Zijn hoofd
klopte en hij bedacht bij tijds, dat hij zich niet mocht opwinden. Dat alles, dat geluk,
dat vreselike geluk kwam later wel, nu niet daaraan denken. Hij ging zich voorstellen,
hoe hij 't haar zou vragen de volgende week; maar de ene manier na de andere verviel,
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daar hij de geschikte inleiding niet vond. Hé, was hij nu al in het dorp? Wat was deze
weg kort geworden!
‘Half elf naar bed en niet meer denken’, herhaalde hij in zich-zelf het bevel van
zijn dokter in Davos. En gelukkig, toch een beetje opgewonden, sliep hij weldra in.
Het was al Woensdag en Suze kreeg hoop, dat zij er deze week ‘genadig’ af zou
komen.
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En, omdat zij het niet meer verwachtte, was de teleurstelling des te groter, toen dokter
van Larn de volgende morgen, vóór hij uitreed, achteloos opmerkte: ‘o ja, Suus, d'r
ligt een brief op mijn lessenaar, die moest je vanochtend naar Herzberg brengen’.
‘U gaat toch zelf door 't dorp’, verdedigde Suze zich met zwakke stem.
‘Als ik mijn patiënten bezoek heb ik geen tijd voor nesterijtjes en bovendien heb
jij er niet mee te maken of ik toch naar 't dorp moet of niet - als ík zeg, dat je gaat,
dan ga je’.
‘Nou, ik zal 't wel doen’, mompelde Suze haastig om de storm te bezweren.
‘Als je dat maar begrijpt’.
Toen Suze een uurtje later het Raadhuis binnenstapte, stond Herzberg in de gang
met een der wethouders te praten. Haar ziende maakte hij zich haastig van den boer
af en kwam verlegen Suze tegemoet.
‘Kom éven binnen, toe éven?’ vroeg hij, de deur van de burgemeesterskamer voor
haar openend.
‘Nu éven, omdat u het bent’, stemde Suze genadig toe.
‘U moest mij wat gezelschap houden, ik ben hier zo eenzaam’, vervolgde hij
sentimenteel.
‘Dat is nu eenmaal het lot van burgemeesters in funktie’.
‘Ach ja, maar straks als ik naar huis ga ben ik wéér alleen en als ik wandel wéér’.
‘'n Jà, dat kan ik óók niet helpen, dan zoudt u moeten trouwen’, schertste Suze en
schrok toen zelf van haar tartende woorden. God, God, daar deed ze het weer, liet
ze toch ophouden, ze was gèk!
‘Trouwen’, herhaalde hij haar strak aanziend tot zij kleurde van angst en van
schaamte. Maar Herzberg legde haar blos anders uit, zijn ogen gingen snel heen en
weer; alleen! zij waren hier alleen in de burgemeesterskamer, nu! nu! Op haar
toetredend, greep hij haar handen en stootte gejaagd uit: ‘u wilt - jij wilt mijn vrouwtje
worden, ja? - zeg ja - zeg ja?’ Hij drong dicht bij haar, voelde de frisheid van haar
gezicht, staarde op haar volle rode lippen en voor hij 't wist had hij haar gekust. Suze
duwde hem terug, trachtte zich los te maken, maar hij drong heftiger aan: ‘zeg ja,
Súze, zeg ja?’
‘Ja.... ja’, prevelde ze toonloos, zich uit zijn armen bevrijdend; maar hij herhaalde
zijn omhelzing.
‘Laat me gaan - láát me’, wrong zij nu met geweld.
‘Morgen zal ik....’
‘Goed, ja, láát me nu?’ smeekte zij en toen hij haar losliet was zij zonder een woord
verdwenen.
Het kind was er zeker door overvallen, dacht Herzberg en trachtte zijn kalmte
terug te krijgen.
Thuis vertelde Suze niets en was de ganse dag zo stil en nors, dat van Larn het spel
verloren waande. Haar broertjes en zusjes, die nog in de stad school gingen en die
zij anders gewillig met moeilik huiswerk hielp, wees zij knorrig af en onder
voorwendsel van hoofdpijn ging ze vroeg naar boven.
Zij schreide niet, hoewel zij hopeloos bedroefd was door de gedachte, dat morgen,
mòrgen het vreselike zou gebeuren. Zij ging niet dadelik naar bed, maar zat met
starre ogen door het raam te turen in de zwarte avond. Verloofd, Suze van Larn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

verloofd! Met Klaas Herzberg, Kláás. Zij lachte schor. O, haar hoofd! Klaas Herzberg
- stil nu, liet ze maar niet denken. Het was nu alles voorbij, niets op de wereld was
er meer voor haar. 't Moest zeker zo. Wat kon 't haar ook eigenlik schelen? Morgen....
morgen.... verloofd met.... o, God!
Zij sliep, kort en zwaar, en kwam de volgende dag bleek en moe beneden.
's Middags, toen zij naar boven was gegaan om haar kapsel wat op orde te brengen,
zag zij, door 't raam kijkend, Herzberg komen, deftig in geklede jas en met hoge
hoed.
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Suze had een koel spotlachje om zijn gewichtig-geplooid gezicht.
De bel ging over en na wat rumoer in de gang hoorde zij de deur van 't salon
sluiten.
Een kwartiertje later werd zij beneden geroepen. Haar moeder kwam haar snikkend
tegemoet en zoende haar overdadig. Van Larn begreep er eigenlik niets van, dat hij
het zo gemakkelik had en alles van zelf gegaan was met Suze - misschien, je hadt
dat wel meer met jonge meisjes, hield ze tòch van Herzberg en had ze juist zo
onverschillig gedaan om haar genegenheid te verbergen. Hij feliciteerde haar hartelik
en liet daarna, biezonder vrolik, een fles champagne aanrukken.
Haar ouders bleven de hele middag buitengewoon lief. Mevrouw van Larn noemde
haar niet anders dan ‘lieve kind’ en de dokter gaf telkens als hij in haar buurt kwam,
vertrouwelike kneepjes in haar wang. Zelf was ze stil en niet aan 't spreken te krijgen
over de ‘zaak’, hoe het gegaan was en sinds wanneer ze ‘'t eens waren’.
Herzberg, wat verlegen voor Suze nu haar ouders er bij waren, stelde voor dat hij
nu maar weg zou gaan en vroeg of hij haar morgen voor een wandeling mocht halen.
‘Natuurlik, natuurlik, ze gaat mee’, antwoordde mevrouw voor Suze.
‘En de kaarten - daar zorgen wij voor, die hebben we in een dag of twee’, zei de
dokter, zijn aanstaande schoonzoon uitlatend.
Slapen kon zij niet. Zij kneep het laken in haar gevuiste handen, dook haar hoofd
knarsetandend in het kussen. Machteloze verbittering was al wat zij uit haar gevoelens
distilleerde. Het was hùn schuld; zij hadden hem aangehaald, aangemoedigd, geprèst
hadden zij hem. En dat alles om háár kwijt te zijn, een last minder te hebben en
meteen te kunnen pralen met een rijke schoonzoon. Maar ze waren er noch niet!
Verloofd was zij wel, 'n knappe die haar tot trouwen bracht, Nooit, nóóit zou ze hem
trouwen. Hoe zij het zou ontkomen, wist zij niet, daarover zu ze noch wel dènken.
Maar denken, daar kwam het bijna niet toe. Het was zo druk met naaisters en
japonnen, met visites maken en wandelingen voor Herzbergs gezondheid, met brieven
lezen en felicitaties beantwoorden, dat Suze 's avonds meest laat naar bed ging en
dan alle onaangename gedachten weg-schoof, daar ze alleen wenste te slapen, slapen
en alles vergeten.
Tegenover Nico - ze kòn geen Klaas zeggen - was ze geheel veranderd. Gedwee
liep ze op hun wandelingen met hem gearmd en was vriendelik-stil. De scherts en
plagerijen waren geheel verdwenen en het kwijnend gesprek trachtte ze steeds op
neutraal gebied te houden. Zodra hij over ‘hun liefde’ begon, zweeg ze hardnekkig.
Hij had het een paar maal geprobeerd; of ze hem ook van 't begin af had mogen
lijden? Hij had 't al dadelik geweten, dat hij haar liefhad, en had zij niet verlangd,
dat hij eindelik zou spreken?
Bemerkend, dat Suze op dat terrein zweeg, ging hij op een ander onderwerp over,
denkend dat ze verlegen was over haar liefde te spreken. Zij was héél anders
geworden, ja; maar eigenlik vond hij 't zó beter; zijn stil, zedig meisje in plaats van
de vrolik-spottende Suze voor wie hij wel eens wat angst had gehad.
Herzberg had dadelik toegestemd, toen van Larn hem familiaar gevraagd had of ze
maar niet gauw zouden trouwen? Er was niets tegen, om het geld hoefden ze 't niet
te laten, zei hij met enige trots, en ze kenden elkander lang genoeg, een jaar nu al.
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Hij zelf was er erg voor. Nu hij Suze dageliks zag, nu hij wandelde met haar arm in
de zijne en héél haar slank persoontje zo dicht bij, was zijn verlangen naar haar àl
heviger geworden. Hoe eerder zij zijn vrouw werd hoe liever.
Toen er met Suze over gesproken werd,
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maakte zij - weer tot verwondering van van Larn - geen tegenwerpingen, zei alleen
onverschillig, dat het haar goed was.
's Avonds hield ze nu alle angstgedachten ver; hoe dichter de huweliksdatum begin Mei - naderde, hoe huiveriger zij werd voor haar denken. Krampachtig hield
zij tegenover zich-zelf dit ene vast: ik zal hem nóóit trouwen.
Mevrouw van Larn begon dadelik na het vaststellen van de trouwdag met de zorgen
voor het uitzet en Herzberg was druk in de weer voor een huis. Er bleef hem eigenlik
geen keus. De enige onverhuurde, en voor een burgemeester betamelike woning was
een villa even buiten het dorp. Het was een groot huis, door een vroegere burgemeester
gebouwd en sinds lang onbewoond daar er in het dorp geen huurders voor waren.
Suze moest nu mee om de grote verwilderde tuin en de talrijke kamers te bezichtigen.
Onverschillig liep ze aan Nico's arm door het lege huis, terwijl hij opgewonden
plannen maakte. Ze vond alles goed wat gebruik van kamers betrof, hardnekkig
denkend: hier zal ik nóóit wonen.
Einde April - en noch had Suze geen uitkomst bedacht. Zij deed er ook geen moeite
voor en als op een zeldzame onbezette middag een klemmende angst in haar opkroop,
duwde zij die terug met wanhopige beloften aan zich-zelve: er zou iets gebeuren, er
moèst iets gebeuren, iets van buiten-af, dat het vreselike, het huwelik met Nico, zou
verhinderen.
Ongeveer een week voor de bruiloftsdatum, toen al haar kleren gereed waren en
men over niets anders meer sprak, kwam zij plotseling tot het inzicht, dat iemand,
die alle godsdienst overboord heeft geworpen, niet als een vrome non een bovenaardse
ingrijping moest verwachten. Hoe dom en kinderachtig was ze geweest met te menen,
dat zo iets vreseliks háár niet zou kunnen overkomen - ieder ander wel, maar niet
Suze van Larn. Waaròm, daar had zij zich geen rekenschap van gegeven. Het had
haar alleen ongelofelik toegeschenen, dat zij ter wereld was gekomen en negentien
jaar had geleefd, opdat dit het einde zou zijn. Want het was het einde van een leven.
Nu Suze de onmogelikheid van een verlossend wonder inzag, werd ze rusteloos
en nerveus. Zij liep voortdurend in gedachten, nauweliks horend of schrikkerig
opkijkend als men tot haar sprak. Zij sliep weinig en onregelmatig en haar maaltijden
kreeg ze met moeite naar binnen. Haar vader drong aan, dat ze vooral melk en eieren
zou gebruiken, ‘ze zou ze nodig hebben’. Dan werd Suzes bleek gezicht bloedrood.
O, de verschrikking, de ontzettende toekomst waaraan geen ontkomen meer was!
Want aan een actief beëindigen van haar verloving had zij geen ogenblik gedacht,
èn uit vrees voor de losbarstende toorn van haar hoog-gespannen ouders - zodat zij
thuis geen leven meer zou hebben - èn onder druk van een vaag
verantwoordelikheidsgevoel: als Herzbergs ziekte door de schok verergerde, dodelik
werd misschien, zou dat als een zware schuld op haar komend leven wegen.
De dag vóór de bruiloft vroeg Nico naar haar lievelingsbloem.
‘E.... e.... hè, wat vroeg je?’
‘Je lievelingsbloem, liefje’.
‘O.... rozen’, zei ze nu, onverschillig. Bijna had ze anjers genoemd, maar die wilde
ze van hem niet hebben op haar trouwdag. Hij moest maar rozen geven onverschillige rozen, die iedereen had in bruidsboeketten.
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Over de trouwjapon was ruzie geweest. Haar moeder had zoet-vriendelik gevraagd
welke kleur zij wilde, wit of iets anders?
‘Zwart’.
Dat had aller verontwaardiging gewekt: zwart!
‘Ben je nou....’
‘Weer iets van Suus, hoor’.
En haar vader, kregel steeds om haar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

132
raadselig gedrag, voelde het als een tergende spot, dat willen zwart zijn tussen de
natúúrlik lichte toiletten van gasten.
‘Geen gekheid’, bulderde hij, rood van drift. ‘Denk je dat we je voor gek laten
lopen? En op je trouwdag niet zo'n doodgraversgezicht als de laatste tijd, begrepen?
Dat gedonderjaag moet nu maar uit zijn’.
Suze was dadelik stil geweest en had moeielik haar tranen ingehouden.
‘Wat wil je nu, licht-grijs of écru of wit?’ drong mevrouw van Larn, gesterkt door
het standje van haar man.
‘'t Is míj goed’.
‘Koppig nest’, prevelde de dokter, zich met moeite bedaard houdend, woedend
dat Suze nu niet meer kiezen wilde. Bij zijn voortdurend zoeken naar een verklaarbare
reden van Suzes zich vrijwillig verloven - want dat ze van Herzberg hield had hij al
lang opgegeven - had zich een onaangename mogelikheid aan hem voorgedaan: dat
het kind maar de eerste-de-beste had aangenomen om hem, haar strenge vader, te
ontsnappen, om hier uit huis te zijn. En het denkbeeld, dat iemand het bij hem
niet-uit-te-houden kon vinden, kwelde hem zeer. Hij was al de tijd zo vriendelik
mogelik geweest en als hij, zich niet kunnende beheersen, driftig uitbarstte, had hij
geraasd met angst in zijn hart, dat ze ieder ogenblik zou kunnen zeggen: ‘ik trouw
niet’. Je zag meer, dat zogenaamd-onderworpen schepseltjes tenslotte een onbreekbare
wil toonden.
Maar Suze zei niets en trouwde - in het wit. Herzberg had een reusachtige boeket
rose rozen laten brengen, grote dikke rozen met gladde doornloze stelen. Suze zette
ze ‘zo-lang’ in de lampetkan en vergat ze mede te nemen naar het Raadhuis. Tot
genoegen, maar verwondering, van haar vader had zij een vrolik gezicht en praatte
tamelik druk. Ze trouwden in de morgen, eerst burgerlik en direkt van 't Raadhuis
naar de kerk. Dat had Nico beslist gewild en Suze had er zich niet tegen verzet: één
comedie meer of minder....
Het jonge paar bleef enkel bij de lunch, waar luidruchtig werd gelukgewenst en
druk getoast. Er was een klein spot-toontje in Suzes stem als zij lachte ‘dank u, dank
u zéér’. Met haar overspannen zintuigen merkte zij het eerst van het gezelschap het
geluid van uit de verte aanrollende wielen.
Toen het rijtuig vóór stond moest zij noch ‘leven’ en werd ze plechtig-nieuwsgierig
aangekeken. De gasten waren meest kennissen uit het dorp, omdat van Larn met 't
grootste deel van zijn familie gebrouilleerd was, en Herzbergs verwanten, zijn zuster
en zijn oom, die zich geen van beiden erg op hun gemak voelden als boeremensen
tussen al die heren en dames.
Suzes moeder stond nu op en haar zusjes haalden mantel en hoed. De bruidsjapon
had ze al vóór de lunch voor een reis-pakje verwisseld. De gasten kwamen het
bruidspaar, een voor een, een hand tot afscheid geven.
‘Veel geluk’.
‘Veel genoegen’.
‘Jullie logeert vannacht in Brussel, niet?’
‘Suusje, het beste, hoor, en veel plezier’.
Suze meende, dat sommigen haar met een vreselik lachje hadden aangezien bij
het ‘genoegen’, dat ze haar biezonder-nadrukkelik wensten.
Mevrouw van Larn stond al snikkend aan het rijtuigportier, terwijl de dokter poogde
hartelik te zijn in zijn afscheidswoorden en moeite had zijn ontroering te verbergen:
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God, dat zijn eerste kind, dat trouwde, niet uithuis ging als een gelukkige bruid, maar
misschien enkel om haar eigen familie te ontvluchten!
Het portier sloeg dicht en uit medelijden knikte Suze vrolik naar haar moeder, die,
nog schreiend, met haar zakdoek ging wuiven. Nu zag zij, dat haar vader zijn vrouw
meetrok in huis en de deur achter zich sloot.
Herzberg streelde Suzes handen en vond het tijd, dat er van hem ook eens notitie
werd genomen. Het leek wel of Suze alléén
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trouwde. Enfin - dat was altijd zo op bruiloften, dan werd de bruid gevierd.
Pogend Suzes dwalende blik te vangen, bukte hij zich tot haar over,
hees-fluisterend: ‘Suze, lieveling, nu ben je mijn vrouwtje.... mijn vrouw, Suze....’
Maar Suze knapte zijn intimiteit af door hardop te schertsen, nerveus spelend met
haar handschoen: ‘ja, zeker, we zijn zelfs twéémaal getrouwd, ik ben dubbel je
vrouw’.
Teleurgesteld glimlachte hij toch en wilde haar tot zich trekken. Maar zij weerde
hem lachend af, waarschuwend wijzend op de koetsier vóórin. Ze waren een poosje
stil. Toen vroeg hij ineens treurig: ‘waarom heb je de bloemen niet meegenomen!’
Hij was zo deemoedig en het leek haar nu ook zo hardvochtig hem dit te hebben
aangedaan, dat ze beschaamd opschrok.
‘Och ja’, loog ze, ‘hoe kon ik diè vergeten’, en uit berouw reikte ze haar blote
rechterhand. Hij lachte al weer, gelukkig: ‘'t Is niets hoor, het was ook zo'n drukte
vanmorgen, je kon er niets aan doen’.
Suze, bang, dat hij weer intiem ging worden na haar toenadering, begon rad te
praten. Hoe laat was het? Leuk weer, hè? Hoe laat precies ging de trein? Had hij
énige notie hoe Brussel er uit zag?
Na een uurtje waren zij in Werendorp, waar men moest overvaren naar de stad.
In de trein troffen zij - gelukkig! - geen lege coupé en Suze ging, ten overvloede,
wat van haar man af zitten, opdat men hen niet voor pas-getrouwd zou aanzien.
Om zeven uur in de avond waren ze in Brussel en reden regelrecht naar het door van
Larn opgegeven hotel. Nadat ze zich wat verfrist hadden, wilde Suze dadelik naar
beneden om te dineren, bewerend dat ze ‘ontzettende honger’ had.
Ze leek nu uitgelaten, wist over alles wat ze zagen iets grappigs te zeggen. Ze
sprak, rad en vol grove fouten, frans met de kellners, waarom Herzberg haar zeer
bewonderde. Zelf kende hij geen enkele vreemde taal en had, zoals véle Nederlanders,
die hun roemrijke voorouders zijn vergeten en het gunstige heden niet zien, een
onbegrensde eerbied voor elke niet-hollandse taal. En omdat hij ook Suzes onbeholpen
zinsbouw niet kon horen, prees hij zich-zelf een biezonder knappe vrouw te bezitten.
Nico mocht eigenlik geen drank gebruiken. Maar één keertje zou toch geen kwaad
doen - champagne moesten ze drinken, hè?
‘Ja, ja, champagne’, stemde Suze toe en dronk, veel meer dan haar man.
‘Vanavond.... vanavond....’
Haar oogen schitterden en haar wangen gloeiden. Zij sprak voortdurend en lachte
om alles.
Nico verwonderde zich hoe langer hoe meer. Gedurende hun engagement was zij
een stille teruggetrokken.... dáme haast geweest en nu ontpopte zij zich weer tot een
geestig kind vol scherts en vrolikheid. Hij werd ook opgewonden en blikte haar
verliefd toe.
‘Vanavond.... vanavond’, zeiden zijn ogen.
Toen het diner gedaan was - Suze had het zo lang mogelik gerekt - was zij teneinde
raad. Ze wou niet denken aan wat nu volgen ging en vooral, vooràl niet tegelijk met
hem naar boven gaan.
‘Moet je niet een krant inzien in de leeszaal? dan ga ik vast; ik ben wat moe en
moet noch een en ander uitpakken?’
‘Goed’, vond Nico gedwee, ‘dan kom ik over een half uurtje?’
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‘Ja.... ja, dat zal dan....’ aarzelde ze, angst in haar blik.... ‘ja, ja, natuurlik over een
half uurtje kom jij’, voegde ze er toen haastig bij met een vreemde glimlach.
Loom ging ze de trappen op, haar ogen neer, haar armen verslapt. In haar kamer,
waar zij de deur sloot, liep ze met trage schreden ineens door naar de spiegel. Op de
tast knopte zij het electries licht aan en daar stond zij, in de spiegel, heel slank en
fragiel en met grote koortsige ogen in haar
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lijkbleek gezichtje. Zij knikte bedroefd zichzelve toe, klagelik prevelend: ‘wat gaat
er met je gebeuren, arm kind?’ En haar spiegelbeeld huiverde en scheen te zeggen
‘over een half uur, een-half-uur....’
Uitkleden vóór hij kwam, gauw, gauw. Haastig gooide zij haar kleren uit, wierp
zich een peignoir om en maakte haar haren los. Toen liet zij zich, in radelooze
afwachting, in een lage armstoel vallen. Hoe lang zou het nog duren, hoe lang? Of
- of - hoe kòrt? Het bloed joeg door haar polsen, in haar hoofd klopte het en haar
slapen schenen te willen bersten.... Zij voelde hoe haar wangen brandden en hoe haar
lijf trilde.
Hoe kort nog, hoe kort? O, haar lijf, haar eigen klein lijf hier, dat hij ging
bezoedelen.. Een schokkende snik schoot op in haar keel. Ach, wat was zij gek! Wat
maakte zij een drukte over zich-zelf. Was het lichaam van Suze van Larn zó
belangrijk? Was er iemand ter wereld, die het zich zou aantrekken of een Suze van
Larn moest lijden?
Plotseling schrok ze op: iemand op de trap, God, hij! Zij hield haar adem in en
staarde wanhopig op de gesloten deur. De knop verwoog en toen de deur niet open
ging, een zachte klop en Nico's stem: ‘mag ik binnen komen, Suze?’
Zij werd ijzig koud en, strak, riep ze terug: ‘o ja, ik zal je helpen’. Ze voelde nu
niets meer en liep recht naar de deur.
Toen hij binnen was, bleef Nico even staan, Suze aanziend met fel-schitterende
ogen en zachtjes mompelend een onverstaanbaar liefdewoord. Dit ranke kind in het
losse licht-blauwe kleed, waarover de donker blonde haren vielen, dit bleek gezichtje
met de vochtige glanzende ogen was zijn, zíjn Suze, zíjn vrouw.
‘Ha, is mijn vrouwtje al op?’ riep hij, terwijl hij in bed ging opzitten.
Suze wreef haar ogen uit, trachtte te herinneren en te begrijpen, waarom zij hier
op een vreemde kamer in een stoel zat te slapen. Het werd haar eerst helder toen
Herzberg verstandhoudelik-glimlachend informeerde of ze goed had gerust. ‘Best,
dank je’, beet ze hem toe, knorrig en met een plotseling-rood gezicht. Toen ging ze
voor het raam staan om niet te hoeven zien naar zijn aankleden.
Beneden haar, op straat was er al de gewone dag-drukte. Electriese trams zoefden
voorbij naast brutale fietsers, die scheerlings voor een paard zwenkten of bijna de
haastige voetgangers aanreden. Al de mensen daar beneden hadden opgeruimde
gelaten, leek het Suze. Ze waren zeker gelukkig. Die kinderen hadden een prettig
thuis, die mannen een geliefde vrouw en zéker had geen dier vrouwen een man
getrouwd, die zij niethadden gewild.
En boven al die gelukkigen, die geen schaduwen op hun voorhoofd droegen, hoog
boven hen, opgesloten in een hotel-kamer, was een eenzaam kind in de macht van
een grote vreemde man. Zijn geest was háár geest vreemd en zijn lijf was vreemd
aan het hare. En toch had hij zich dit toegeëigend en zou hij het wéér doen en ook
haar geest zou hij trachten te vermeesteren....
Herzberg had zich juist gewassen en, niet vermoedend de loop van Suzes gedachten,
sloop hij achter haar en kuste haar hals. Hij voelde hoe zij rilde, naar hij meende van
koude of van genot. Maar toen zij niet sprak en ook niet omkeek, boog hij zich vóór
haar om haar gezicht te zien en bemerkte tot zijn verbazing twee glinsterende droppels,
die op het punt waren haar wimpers te ontvallen.
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‘Wat is er, Suusje?’ vroeg hij zacht.
Zij keerde haar hoofd af, bewerend ‘niets, niets’ en toen hij aanhield, loog ze: ‘ik
weet het zelf niet’.
‘Je denkt zeker aan huis’, veronderstelde Herzberg, troostend over haar haren
strelend; en zij greep deze uitvlucht aan: ‘ja, ja, 't is zeker om huis, ik ben 't nog zo
weinig gewend’.
Het in de nacht geboren vluchtplan in zijn fantasties kleed had zich nauweliks
meer in het nuchtere morgenlicht durven vertonen.
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‘Drie dagen zijn gauw om’, verzekerde Nico. En weer dezelfde gedachte als die de
vorige avond Suze het vreselikste had doen dragen, hielp haar ook nu. Was Suze van
Larn van énig belang? Had het ergens op de wereld invloed als een onbeduidend
kind van negentien zich toevallig wanhopig gevoelde? En zou er iemand om haar
tranen wenen?
Zij veegde haar ogen droog en ging gelaten haar toilet voltooien.
Na het ontbijt wandelden ze over de nog vrij lege boulevards en naar de markt, waar
Suze in verbazing kwam over de massa's bloemen. Zij was bijna niet weg te krijgen
voor een pot blauwe hortensia's en wilde toch niet, dat Nico ze voor haar kocht. ‘Geef
mij maar rozen’, vroeg ze om hem haar weigering te motiveren, ‘die ruiken meer’.
En hij kocht haar een tuil geurige witte rozen.
Eerst toen ze op het punt stonden de markt te verlaten, bedacht ze, hoe haar vader
de marktgebouwen had geroemd en nu, haar hoofd opheffend, stond ze in verrukking
stil.
De Meizon deed het verguldsel der beelden schitteren en hen beter herkennen.
La maison de la Louvre in zijn sobere stijl, boeide haar het meest, terwijl daarnaast,
fijn en wit, La maison du Cornet met zijn vele kleine ruitjes en zijn sierlike ronde
raampjes haar een machtig stenen borduurwerk leek.
‘Kijk eens dat witte huis, hoe mooi’, wees ze opgewonden en verlangend het mee
te delen.
‘Ja.... a.... heel aardig’, beaamde Nico verlegen, en haar meetrekkend voegde hij
erbij: ‘kom, nu moeten we verder’.
Ze bezochten het Palais de Justice en de Botaniese tuin en vonden, verdwaald in
een klein parkje, een oud verweerd standbeeld van Willem de Zwijger.
In een café in de buurt dronken zij, tamelik genoegelik, koffie en tramden daarna
naar Tervueren, waar ze den middag doorbrachten in het reusachtige
koloniaal-museum.
Doodmoe van hun gezwerf keerden zij tegen vijven in hun hotel terug.
Suze voelde zich lusteloos. Nu al de vreemde mooie dingen niet meer om haar heen
waren en haar afleidden, dacht ze weer aan zichzelve en ze zag zó op tegen de avond,
de gruwzame avond, die komen moest hoe lang een middag ook zou duren. En het
allerliefst was ze alleen geweest en had ze, uren aaneen, in een hoekje gedoken, zitten
schreien. Maar er was geen tijd, daar ze direkt na het diner de trein naar Luik moesten
halen, waar ze zouden overnachten. De volgende dag zetten ze hun reis voort naar
Aken. Zij verveelden zich allebei en wisten met hun tijd geen raad. Suze meende,
dat er in de Dom het graf van Karel de Grote moest zijn, maar Herzberg wist het niet
en dus lieten zij het maar. Het kon Suze ook niet echt schelen. En toen ze eindelik,
o, eindelik! de vierde dag naar huis spoorden, was ze zo weldadig blij, ze schreide
bijna door het gevoel van verlossing. Want van thuis hoopte ze verbetering, al was
het alleen maar, dat ze daar niet de hele dag onafgebroken bij hem zou behoeven te
zijn.
(Meer fragmenten volgen).
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De dans, een dialoog
door Karel Wasch.
PERSONEN.
ANGE.
GEERTEN.
Voor Angélique.
Winteravond. Haar kamer, behaaglijk door rijken eenvoud, rustig in den schijn van een groote,
lichtgeel-omkapte lamp. Geerten zit in peinzing bij den haard; Ange sluit de portière naar het
aangrenzend vertrek, waar zij piano gespeeld heeft en zet zich tegenover hem.

GEERTEN

(opziend)

Ik kan nog niet ten volle zeggen, wàt je pianospel voor mij is.
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ANGE

(rustig, zonder opzettelijke nederigheid).

Het is gewoon. Wat zou het anders zijn.. Maar welke compónist doet jou het méést?
GEERTEN.

Chopin. Die geeft mij het sterkst den huiver van het buitentijdelijke.... Doch het liefst
hoor ik je eigen fantasieën, als zooeven.
ANGE

(met een lach)

Dank je. Dus je stelt mij boven Chopin?
GEERTEN.

Ik bedoelde geen vergelijking. Je fantaseeren treft mij om een andere reden. Het
brengt mij nader tot het begrip van je wezen.
ANGE

(schertsend-licht).

Aha, dus terwijl ik me argeloos laat gaan in mijn muziek, maakt professor zijn
psychische analyse. En mag de patient ook weten, wat de uitslag van het onderzoek
is?
GEERTEN

(haar aanziend, om de uitwerking van zijn woorden in geenen deele te missen).

Zeker. Het kan zóó samengevat worden: dat de twee interessantste eigenschappen,
die ik tot dusver van je leerde kennen louter.... spèl zijn.
ANGE

(blijft in schertstoon, alleen haar oogen schitteren even op).

En wat is de àndere?
GEERTEN.

Je spel met mannen.
ANGE

(quasi-ernstig).

Daarin gaat dus mijn leven op.... het bespelen van toetsen èn van manne-hàrten of
manne-zielen òf....
GEERTEN
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(in haar toon).

Snaren van zieleharpen....
ANGE.

Goed. Laat ons poëtisch worden. Maar intusschen: jou wóórden-spèl is geestig.
GEERTEN.

En jou vraag naar de diepere bedoeling van mijn opmerking prachtig verborgen.
Gelukkig niet onvindbaar. Ik zal haar zoo goed mogelijk beantwoorden.... Als je
fantaseert, zooals straks, zie ik je dansen. Een dans om den dans. Luchtig van
beheerschtheid. Tenminste in het begin. Want als je een tijdlang bezig bent, komt er
iets sleepends in je bewegen. Geen moeheid. Maar het is of je zelf meegevoerd
wordt.... Je dans wordt dieper-gevoelig, ofschoon minder beheerscht. Er gaat een
smachting door je heen. Doch dan merk je het en langzaam onttrek je je eraan. En
je eindigt, zooals je begón....
ANGE

(heeft even ernstig nagedacht, lacht dan en zegt op lichten toon, iets afwerend).

Ik fantaséér, dus....
(een gebaar).

GEERTEN.

Je antwoord is pràchtig. Maar je hadt je zin niet kunnen voleindigen. Je wou er ook
niets mee uitdrukken. Enkel iets zèggen, om de vraag, die in je opkwam, te verbergen.
ANGE

(spotachtig).

Und das war?
GEERTEN.

Ook je verlegenheids-Duitsch is schitterend. Maar ik verg geen erkenning van je. Je
vroeg jezelf af in den een of anderen vorm: is het wáár, wat hij zegt, dat terwijl ik
fantaseer uit mijn onderbewustzijn dat verlàngen opkomt en uiting vindt in mijn
spel?
ANGE.

Welk verlàngen?
GEERTEN.

Om je te gèven.
ANGE

(invallend, iets agressief).

Volkomen te géven in mijn muziek. Ja, dat ontken ik geen oogenblik.
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GEERTEN.

Waarom dan die terughouding?
ANGE.

Omdat ik niet alléén was. In het bewustzijn voor iemand te spelen, kan ik me nooit
zoo laten gaan als anders.
GEERTEN.

Dus de ‘argeloosheid’, waarover je zooeven sprak....
ANGE.

Was een scherts, om jou verder uit je tent te lokken.
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GEERTEN.

Ik moest je dus eens kunnen hooren, terwijl je van mijn aanwezigheid niets
vermoedde..
ANGE

(onwillekeurig).

Ja, dan zou je misschien....
(zij houdt in).

GEERTEN

(met zekeren nadruk).

Den vollen omvang genieten, van wat ik nu alleen aanvoel.... Begrijpen, wat je kunt
geven.... als je je gèven wilt....
ANGE

(schertsend, doch met ernstigen ondertoon).

Zou je niet eens binnensluipen?
GEERTEN.

Aan uitnoòdigingen tot overrompeling geef ik nooit gevolg.
ANGE.

Is dat spel je te geváárlijk?
GEERTEN.

Te weinig spannend. Bovendien geloof ik, dat jij op alle verrassingen bent voorbereid.
En zoo je al eens een oogenblik mocht overrompeld zijn, in het volgend moment
was je jezelf weer meester en zou niemand kunnen merken, of je verrastheid ook
niet mede tot het spel behoorde....
ANGE.

Met andere woorden: je ziet mij aan voor een geraffineerde kokette!
GEERTEN.

Neen. Evenmin als mijzelf voor een flirt.
ANGE

(op een toon, die alles kan beteekenen).

Zóó....
GEERTEN.
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Al had je dat zóó nog tienmaal sfinxiger gezegd, het brengt me niet van de wijs. En
al houdt een enkele, die je niet begrijpt, je voor koket, i k zie je niet aan, voor wat
je niet bènt....
ANGE.

En waarop steunt die negatieve conclusie?
GEERTEN.

Op wat je me vertelde in onze allereerste gesprekken. Weet je nog hoe ik tegen je
zei: ‘U is een vrouw, die haast alle mannen tot u kunt trekken, maar het is de vraag
of u zich ooit geheel aan een géven zult’.
(Ange knikt ten teeken, dat ze het zich herinnert).

Je antwoord was heel merkwaardig. Eerst liet je blijken, dat je je van je macht
volkómen bewust was. Maar zonder je erop te beroemen. Zonder de minste verheuging
zelfs. Toen begon je als argeloos een paar ‘gevallen’ te vertellen. En waarop viel de
nadruk? Natuurlijk n i e t op het feit zelf. Maar op de methode, die je hadt aangewend
om zonder kwetsend of direct-afwijzend te zijn de opgewekte hartstochten te stillen.
Zoo hoorde ik, hoe je den een terugbracht tot zijn vrouw, een ander tot zichzelf en
leidde je niet een derde tot zijn bruid?
ANGE

(rustig).

Je bedoelt Hàn met Mary Oltens. Ja. Ze zijn al getrouwd. En ook zij ontvangt me
steeds héél goed.
GEERTEN.

Geen wónder.... Maar ik wou zeggen: zoo gaf je een beeld van je virtuositeit om met
mannen om te gaan zonder in pijnlijke of dramatische verhoudingen te geraken. Ik
zag, hoe het een spel voor je was geworden, hoe je je er zóó in beheerschte, dat je
over alle moeilijkheden hééndanste.
(Ange glimlacht).

Maar ook dáárin zag ik je soms even meegesleept worden. Bijvoorbeeld toen je van
‘Han’ zei, bijna met een zucht: ‘Het was toch wel een aardige jongen’. Ook onder
dien dans, merkte ik iets van het verlangen, dat je niet ten volle wou uitspreken.
ANGE.

Is dat niet wat anders? Meer medelijden? Je zegt zelf mij geen kokette te vinden. Is
het dan niet héél natuurlijk, dat het me leed doet aan een jongen, die me overigens
symphatiek is, niet te kunnen geven, wat hij van me vráágt....
GEERTEN

(met een glimlach).

Hoogst natuurlijk zelfs. En volkomen in de lijn van wat ik zei. Je kon je behoefte
om alles te geven niet zuiverder uitdrukken dan door die betuiging van spijt.
(Een zwijgen).
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ANGE

(hem open aanziend, evenwichtig-ernstig).

Wij willen vrienden zijn, niet waar? Ik
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heb je al veel van mijzelf verteld. Te veel om ook dit niet te zeggen.... Er is eenmaal
een man in mijn leven geweest, aan wien ik me had kunnen geven. Wellicht noem
ik je later wel eens zijn náám. Ofschoon je hem niet kent.... H i j heeft het nooit
geweten. Want het kòn niet. En het mocht niet. Hij was getrouwd.... Ik heb zijn
gevoelens voor mij nooit gepeild. Niet willen peilen zelfs. Want ik wist, dat ik mijn
geluk tòch niet duurzaam zou kunnen bouwen op het lééd van een andere.... Hij had
zelfs een kind.... Ik ben weggegaan uit zijn leven.
(Zij blijft stil voor zich zien, een vleug van weemoed strijkt haar over het gelaat).

GEERTEN

(even kalm-ernstig als zij).

Ik dank je voor je vertrouwen. Maar mag ik je één vraag doen: is het làng geleden?
ANGE.

Lang genoeg om er rustig over te kunnen spreken....
GEERTEN.

Dus de pijn....
(hij zegt voorzichtiglijk niets meer).

ANGE.

In 't begin was die heel erg. Natuurlijk.
(Geerten knikt).

Maar nu niet meer.
(lichter).

Alleen herinneren jullie me telkens aan wat had kunnen zijn. Vandaar mijn ‘spel’.
GEERTEN.

Jullie. Dus i k ook....
ANGE.

Zeker. In bijna alle gesprekken.
(Met een glimlach).

Ik wil hier niet mee zeggen, dat je er daarom over zou moeten zwijgen. Integendeel.
Het is nieuw voor me, er met een vriend onbevangen over te kunnen praten.
GEERTEN

(ironiek).
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Dus je bekentenis van zooeven had niet de bedoeling mij mijn plaats ten opzichte
van je goed duidelijk te maken? Met andere woorden om tegen mij te zeggen: ‘Tracht
niet meer voor mij te worden dán een vriend. Het zou je een teleurstelling brengen.
Want het diepste in mij, waartoe je poogt door te dringen is reeds - zij het in
bijzonderen vorm - vergèven’....
ANGE.

Ik heb tegenover jou nooit aan het voorkómen van een liefdesverklaring gedácht..
GEERTEN

(volhoudend).

Ik bedoelde ook niet, dat het een bewust streven van je zou geweest zijn. Maar de
onbewuste drijfveer van je spreken.... Het kon wezen, dat je zoozeer was gewend
geraakt aan je ‘spel’, dat je het ook tegenover mij moest uitspelen. Waardoor het
vanzelf verfijnder werd, omdat ik het gewòne kende.
ANGE

(met spot-tinteling in haar stem).

O, ó! Zàg je me langs jou héén dansen?
GEERTEN.

Já.
ANGE.

En was er ook nu iets, dat me ‘toch meesleepte’?
GEERTEN.

Je vraag bewijst, dat je het even goed weet als ik.
ANGE

(plaag-spottend).

Ik ben er mij niet van.... bewust.
GEERTEN

(luchtig, schoon met ernstigen ondertoon).

Je láát het mij niet zeggen, want ik wou het zeggen.... Je wilt met mij spreken over
dien ‘éénen’, om de bevestiging te krijgen van een gevoel, dat in je gegroeid is. Je
hebt verstaan, dat het geheel-zich-geven in verbéélding geen verlies van het zelf
beteekent en dus de mogelijkheid van een zich-geven in de werkelijkheid is
g e b l e v e n . Door mij wil je overtuigd worden, dat al was h i j voor je gevoel de
ééne, je je toch eens volkomen geven kunt, aan hem die komen zal....
ANGE.

Zàl?
GEERTEN.
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Ja, zàl. Niet gezegd in den zin van voorspelling. Maar om de gevoelszekerheid uit
te drukken. Want wat zou de wáárde zijn van een toekomstillusie, als je haar niet
koesterde met de verwachting van het onwankelbaar gelóóf....
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ANGE

(plotseling).

Hoe zou ik door jou zoo'n bevestiging kunnen krijgen....
GEERTEN.

Alles wat ik zei over je innerlijk leven, was een opbouw ervan....
ANGE

(hem recht aanziend).

Wat is de onbewuste drijfveer, die jou dat wèrk deed beginnen....
GEERTEN

(na kort pensief stilzwijgen).

Mijn verlangen ieder, met wie ik in aanraking kom, zoo diep mogelijk te begrijpen..
ANGE.

Daar is iets wrééds in....
GEERTEN.

Schijnbaar. Ik doe het niet om te héérschen. Ik zuig de andere niet bewust geestelijk
leeg om haar dan te làten. Vergeet niet, dat hoe sterker een man aan een vrouw doet
blijken, dat hij haar begrijpt, hoe méér hij zich bloot geeft. Begrip van eens anders
wezen steunt altijd op zelfkennis. De macht tot het ontrafelen van gevoelens in een
ander wijst op analoge gevoelens in ons zelf....
ANGE.

Zoodoende komt het dus ook wel voor, dat je aandoeningen gaat ‘inleggen’. Dat je
méént de zielsontleding van je partner te geven, doch feitelijk aan je eigene bezig
bent..
GEERTEN

(lachend).

Je zet is fijn. En ik zou meenen, dat ze op mij van toepassing was, als ik niet te goed
kende je onoverwinnelijke neiging tot den dans.
ANGE.

Je zegt: ‘kènnen’. Maar als daar nu juist eens het ‘inleggen’ begon? Want wat je van
mij zei, is veel meer van toepassing op jezelf. Jou behoefte om de gevoelens van de
vrouwen, die je ontmoet, zoovér mogelijk te ontleden en aan háár bewust te maken
is niets dan een spel. Hoeveel je je daarbij ook ‘blootgeeft’. Immers, zoolang je
conclusies juist zijn, behoud je de overhand. Iemand begrijpen is hem in zekeren zin
in je macht hebben. Het blijft jou mogelijk je terug te trekken uit het leven van degene,
waarvan je alles weet. Of genoeg naar je zin. Ik wil d i t zeggen: wat jij doet, kàn
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geen ander gevolg hebben, dan het scheppen van t i j d e l i j k e verhoudingen met de
vrouwen, die op je weg komen. Dus j i j danst. Met de eene wat langer dan met de
andere, met een enkele koel, met een andere wellicht wat hartstochtelijker. Maar een
dáns blijft het.... Daarom gebruikte ik zooeven het woord: wrééd....
GEERTEN.

Waarbij je vergat, dat elk ‘afscheid’ voor mij minstens even pijnlijk is als voor de
andere, de ‘zij’. Begrijp je dan niet, hoe ieder afbreken van een verhouding, wat die
op zichzelf ook gaf, het onbevredigd gevoel achterlaat: Ook d i t was het weer niet.
ANGE

(met ironischen nadruk).

‘Hèt’ niet. Je bedoelt: het tóch meegesleept worden?
GEERTEN.

Je zegt het....
ANGE.

Hoe zou dàt bij jou mogelijk wezen?
GEERTEN.

Door het vinden van de vrouw, bij wie het doordringen-in-begrijpen een steeds
grooter begrip van mijn eigen wezen tengevolge had. Die ik voortdurend aan haar
zelf zou ontdekken en zoo ál verder tot het eigen zelf indringen. Tot ze in mij àlle
mannen zou bezitten, terwijl in haar alle vrouwen mijn waren.
ANGE

(den oorspronkelijken draad van haar gedachte weer opnemend).

Dus je geeft je niet, omdat je zoekt naar eene, aan wie je het volkómen kunt doen.
Is dit niet juist wat je over mij zeide? En kan er beter bewijs gevonden worden voor
het inleggen van je eigen gevoelens in mij, die je dan als conclusie over me
uitspreekt!..
GEERTEN

(met nadruk).

Een conclusie, die ik handhaaf.
(plotseling).

Of ontken je.
(Ange aarzelt).

Je aarzelt, Dat zegt genoeg.
ANGE.

Ik heb ontkend noch erkend.
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GEERTEN.

Je aarzelen was de erkènning. Wat is er ook tègen? Wij willen toch vrienden zijn.
Wij weten nu, dat een soortgelijk verlangen ons drijft. Ik sprak het onomwonden uit
en jij doordat je in den vicieusen cirkel van je weerleggingspogingen bleef
ronddraaien.... En wàt is daarmee gezegd? Iets zeer algemééns.
(Ange ziet hem aan met bedoeling).

Zeker, méér dan een algemééne beteekenis voor onzen wederzijdschen stand had het
niet.
(Zij blijven elkander even zwijgend bestaren).

ANGE

(met een glimlach).

Jà.... Hoe lang kènnen wij elkaar nu al?
GEERTEN.

In de gewone realiteit is dit onze vierde ontmoeting.
ANGE

(uitlokkend, schoon iets spotachtig).

En anders?
GEERTEN.

De voortzetting van onze eeuwenoude.... vriendschap.
ANGE

(half-spottend, half-ernstig).

Ik kan me niet herinneren je in een vorige incarnatie ontmoet te hebben.
GEERTEN.

Ik wèl. En als je fantaseert, worden de onbewuste herinneringen daarvan opnieuw
lèvend in mij. Ik zie je in allerlei gestalte.. en herkén je.
ANGE

(opeens ernstig).

Het hindert mij, dat je zooiets zegt....
GEERTEN.

Het is wáár.
ANGE.
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Ik houd er niet van, dat iemand zijn fantazieën uitgeeft voor werkelijkheid.
GEERTEN.

Is er dan in je gevoelsleven zoo'n klóóf tusschen wat ‘verbeelding’ genoemd wordt
en wat ‘werkelijkheid’ heet? Heb je nooit een droom gehad, die zulk een felle emotie
gaf, dat de herinnering eraan je even diep bewoog, als had je de aandoening ondergaan
in de dagelijksche realiteit? En daarentegen: is het je nooit gebeurd, dat een ingrijpend
werkelijkheidsfeit op zoo vreemde wijze aan je voorbijging, dat je er later géén andere
herinnering aan had dan van een droom?
ANGE.

Zeker. Maar ik wist óók altijd nog nauwkeurig, of het wèrkelijk een droom was
geweest of niet.
GEERTEN.

Zuiver verstàndelijk gesproken. Maar voor je gevoelsleven was er geen verschil.
Verstàndelijk bezien weet ik ook niet, of er wel incarnaties bestaan. Ik vraag me af,
of dit geen gezichtsbedrog is. Of we hier niet te doen hebben met bijzondere
bewustzijnstoestanden, die enkel den schijn dragen iets uit vorige levens terug te
brengen.... Maar in mijn gevoelsleven niet. Daar ondergà ik die bijzondere toestanden
als het wonderbaar ontsloten-worden van lang-verhulde verlèdens.... En wanneer
een ontmoeting met jou, waarvan ik wéét, dat ze in de dagelijksche realiteit de éérste
is, mij de aandoening geeft in contact te zijn met iemand, die ik onberekenbaar-lange
tijden kén, zonder dat ik dit verder vermag te ontleden, moet ik wel spreken van een
voortzetting der verhouding.... door de eeuwen. Temeer, als telkens dit gevoel in mij
weerkeert en verschillende uitingen van je het naar alle richtingen versterken.
ANGE.

Zóó bezien heb je natuurlijk gelijk.... En zóó zou ik van jou misschien hetzelfde
kunnen zeggen....
GEERTEN

(glimlacht).

ANGE.

Waarom làch je?
GEERTEN.

Om je ‘misschien’.
ANGE.

't Is waar. Dat had achterwege kunnen blijven. Maar vertel me nu eens iets méér van
je.... fantazieën mag ik niet zeggen.. verbééldingen, is dat een goed woord?
GEERTEN

(licht-plagend).

Hèt tusschenwoord.... Dus je wou weten,
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hoe jou beeld in mijn gevoels-innerlijk gereflecteerd wordt?
ANGE.

[...]nt er zelf over begonnen. En ik wou [...]n maar eens zien....
GEERTEN.

In hoeverre mijn verbeeldingen met jou werkelijkheid overeenstemmen.
(zonder antwoord af te wachten).

Nu dan. Eerst iets heel fantastisch. Straks onder je spel rees het beeld voor mij op
van een uitheemsche vrouw, laat mij zeggen een Magyaarsche. Zij droeg een rijk,
veelkleurig gewaad en had een donker-bonte kap op het hoofd. Zij was bleek en
zwart. Haar mond leek mij zeer vàst en toch schemerde er iets van tééderheid om de
hoeken. De uitdrukking van haar oogen was bijna-gestreng, maar bij het aanzien
kwam er mij toch een warmte uit tegen. Het scheen mij een vrouw, die een ontzaglijke
begeerte zou kunnen opwekken, maar ook dooven en dan tot een overgave in een
vreemde teederheid bereid zou zijn. Ik kènde die vrouw.... zooals ik aanvoelde, van
onmetelijke tijden hèr. Haar uiterlijk had nièts met het jouwe gemeen. En toch wist
ik, dat je het wàs....
ANGE.

Het is merkwaardig.... Hoe komt het in je op. Een Magyaarsche.... Ik had vroeger
wel sterk de neiging om mij te verklééden.
GEERTEN.

Natuurlijk. En die heb je nòg....
ANGE

(lachend).

Jà....
GEERTEN.

Ik ook trouwens. Het is heerlijk, zoo een rol te spelen tegenover jezelf, door in een
andere huid te kruipen. Het hoogste erin is, voor den spiegel te staan en jezelf te
beschouwen als de ander, die je bent en toch niet bent.
ANGE.

Of het sàmen te doen en allebei even serieus aan te zien, hoe de twee imaginaire
grootheden, waarvan je er ieder één draagt, tegen elkaar uitgespeeld worden.
GEERTEN.

Om het bewustzijn te hebben je te gèven. zonder het nochtans te doen. Je te laten
gaan en tegelijk glimlachend toe te zien. Dat zou een spel zijn voor óns....
ANGE

(iets-ontwijkend).
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Ja, misschien.... Maar wat ik wilde zeggen: bij je beschrijving van je Magyaarsche
vrouw, sprak je van een overgave in teederheid. Zooals je haar teekende, had ik
eerder gedacht aan een zich geven in een grooten hartstocht.
GEERTEN.

Zoo zou het bij jou dus zijn?
ANGE.

Dat zei ik niet. Waarom vraag je dat zoo plotseling? Was je beschrijving soms een
bewust zelf-gemaakte, met het doel mij tot tegenspraak te prikkelen en zoodoende....
GEERTEN.

Néén. Wat ik beschreef, zag ik. Maar wat jij bedoelt is enkel het begin. De eerste,
onstuimige sprong, het blusschen van den ergsten verlangensbrand. Daarnà komt
eerst de eigenlijke overgave en geschiedt die niet, zooals ik zei, in een v r é é m d e
teederheid.... Is dat niet het kenteeken van de diepte der aandoening. De blijvende
behoefte aan liefkoozing? Anders is er niets dan een kort, heftig beroeren der zinnen
gevolgd door een abrupte scheiding....
ANGE

(na een stilzwijgen).

Je hebt gelijk.
GEERTEN.

Je intuitieve sprong was prachtig. Terwijl ik het gevoel beschreef, leefde je je erin,
je doorproefde het en nu geef je me gelijk. Want in de realiteit heb je het nooit
gekend....
ANGE.

Jij dus wel. Natuurlijk. Een mán.
GEERTEN.

De licht-spijtige toon, waarop je dat zegt, is weer bijzonder karakteristiek....
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ANGE.

Ik moet je toch eens iets zeggen. Maar wordt er niet boos om. Weet je, wat me soms
wel in je hindert? Het professorale in je manier van spreken. Je kan zoo dogmatisch
doen. Alsof je alles in theorieën wilt vastleggen. (H i j z i e t h a a r a a n ). Ja, het is
moeilijk precies te zeggen, wat ik meen. Ik doel niet op ons woordenspel. Integendeel.
En ook moet je niet denken, dat ik onze gesprekken te ernstig zou vinden. Maar er
is in den toon, waarop je sommige dingen lanceert, iets, dat mij het gevoel geeft: het
is hèm geen ernst. In dien zin dan, dat je mij als een soort psychisch proefdier gebruikt
(om er ik weet niet wat mee te bereiken). En je zelf er bij!
GEERTEN

(eenvoudig-ernstig).

Je verwijt treft mij dieper, dan ik in enkele woorden kan zeggen. Ik begrijp volkomen,
wat je bedoelt. Je hebt gelijk. Ik zal me dan ook niet verdedigen. Alleen trachten je
een verklaring te geven.
ANGE.

Ik heb geen oogenblik bedoeld je te kwetsen. Misschien overdreef ik, maar....
GEERTEN.

Je overdreef n i e t . En ik ben blij, dat je 't uitsprak. Wat je zoo eenvoudig-weg zégt,
interesseert mij het meest in je....
ANGE

(verheugd iets goed te kunnen maken van hetgeen ze toch als eenigszins-kwetsend blijft navoelen).

Ja, mij in jou ook....
GEERTEN.

En dan voortdurend die gecompliceerdheden nietwaar? Maar er is ook in jou steeds
een ontwijken geweest, als ik liet merken iets te begrijpen of te willen begrijpen, van
hetgeen je het diepste bewoog. Je manier-van-antwoorden en je schijnbaar-schertsende
tegenaanvallen waren er aldoor op ingericht mij algeméén, ik zou haast zeggen
abstract, te doen blijven.... In ieder geval hadden ze ten doel het persoonlijk-geméénde
aan mijn woorden te ontnemen.
ANGE.

Wellicht vergis ik mij. Maar dit lijkt mij een formeele verdediging. En niet maar een
simpele verklaring....
GEERTEN.

Ik ben er ook nog niet. Het zooeven aangevoerde is geen verdediging, wànt.... ondanks
alles, had ik mij door jou niet op dien weg mogen laten brengen....
ANGE.

Dat lijkt mij nu het tegenovergestelde van verheldering.
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GEERTEN.

Toch is het eenvoudig. Ik bedoel dit: je hadt van te voren vastgesteld, dat onze
verhouding louter een v r i e n d s c h a p p e l i j k e zou zijn. In dat bewustzijn woog
en wikte je iedere uiting. En zoodra er een kwam, die een diepere bedoeling scheen
te hebben, maakte je een zwenking of trachtte op een andere manier den voortgang
te stuiten. Daarom sprak ik voortdurend over je dans. Máár danste mee. Ik wou ook
wel zoo. Want daardoor viel het mij gemakkelijk van àl de emoties, die je me deed
ondergaan, alleen zooveel te toonen, dat je in mij den speler met-woorden of den
lanceerder-van-abstracties blééf zien. Op die wijze zette ik de zelfontleding, waaraan
ik mij nooit onttrekken kan, hardop in je bijzijn voort. Slechts zóó, dat ik enkel de
algemeenheden uitsprak en het bijzondere hield in mijzelf. Terwijl ik voorál verborg.
dat het contact met jou me zooveel verder bracht. En van mijn verbeeldingen louter
den uiterlijken stand beschreef....
ANGE.

Wanneer ik geweten had, dat mijn los gezegde je zóó raken zou, had ik gezwègen.
Intusschen geloof ik, dat we allebei evenveel ‘schuld’ hebben. Beide maakten wij
de verhouding noodeloos gecompliceerd.
GEERTEN.

Wij moesten wel, zoolang wij de wederzijdsche angst niet hadden opgegeven.
ANGE.

Welke ángst?
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GEERTEN.

Voor de pijn, als onze levens elkaar te diep zouden geraakt hebben en één van beiden
trok zich dan terug. Dat wij geen van beiden aan onszelf wilden bekennen, hoe een
samentreffen tusschen twee menschen als wij moèt leiden tot een verhouding, dieper
dan vriendschap, is er het bewijs van. Daarom abstraheerden wij telkens onze
gevoelens. Het verkleed-spel, waarover wij straks spraken, speelden wij reeds in
geestelijken zin. Wij maakten onszelf tot de poppen, die wij tegen elkaar in beweging
brachten.... Tot jij zei, dat het genoeg was.
ANGE.

Waarom i k ?
GEERTEN.

I k was het verste gegaan met het spèl. Té ver zelfs. En dat sprak je opeens uit door
het woord: professoraal. Daaruit zag ik, hoe kil-ontledend ik was komen te staan
tegenover mijn eigen diepste aandrift èn de jouwe. Ook hoe je dàt niet wilde. Niet
w i l d e , dat is je vroèg een spontaan geven van mijn kant, terwijl je het totnutoe had
pogen te belemmeren. Jij vráágt nooit iets, zonder zelf minstens evenveel terug te
schenken. Dus er was geen gevaar meer. En de ommekeer begon.
ANGE.

Ontleedt je dit nu weer niet te ver? Je schrijft mij een bewustheid toe, die ik niet
bezit. Ik geef toe, dat ik eenigszins aanvoelde, wat je daar zei. Maar in geen geval
zoo fel, als je het doet voorkomen.
GEERTEN.

Ik schrijf je een intuïtie toe, die minstens even ver doordringt als mijn
bewust-ontleden. Doch wat doet het er toe, of ik nu wellicht iets te vér ging. Het is
goed, dat ik dit alles zei. En nu kan ik ook dit uitspreken: ‘Wat i s al ons spreken?
Hoogstens het wegruimen van beletsels. Wij ontleden. Wij redeneeren dóór,
wederzijdsch bouwend op elkaars instemming of tegenwerpingen. En laten wij niet
àl het gezegde rusten òm de conclusies, terwijl wij de conclusies op haar beurt laten
rusten om hetgeen rijst daarachter? Wij willen elkaar zoo diep mogelijk leeren kennen.
Waartoe? N i e t om die kennis-zelve. Maar terwille van de aandoening, die ons dan
zal vervullen. Terwille van den staat, waartoe wij opgevoerd worden. Wàt leeft er
van gesprekken als het onze nà in de herinnering? N i e t het gezègde als een zware,
onverteerbare massa. Maar een enkel loos woord, waaraan geen aandacht geschonken
werd, toen het kwam. De heugenis van een blik, waarover niets werd gezegd. Een
bijzondere stilte, waaraan geen naam valt te geven. Dus: het onbewustdoorlééfde.
Dát is het hoogste. Wij drijven voortdurend onze bewustheid op de spits om een
telkens hoogere onbewustheid op te roepen. En daarmee kunnen wij niet te vèr gaan.
Integendeel. Na elk ‘doorrijden’ zal ik het nu maar eens noemen, bevinden wij ons
in een wijder onbewustheid en genieten rust....
ANGE.

Je nam daar een groote vlucht. Ik onderschrijf niet alles, ofschoon hetgeen je zei heel
mooi was.
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GEERTEN.

En toch professoraal.
ANGE.

Jà. Máár....
GEERTEN.

Juist. Máár. Het was het niet alléén meer. En ook je bezwaren voel ik. Doch ga nu
eens nà: Wat je het diepste beweegt is het verlangen je te geven aan den man, dien
je jezelf waard acht. Intusschen wijs je telkens mannen af, die zich op hun best aan
je vertoonen en je vràgen. Dit spel gaat niet zonder meer aan je voorbij. Want bij
iedere nieuwe aanraking maak je een vergelijking, tusschen hem die zich aanbiedt
en je ideaal. Je weegt tegen elkaar af wat de verhouding is tusschen hetgeen je verlangt
en h i j geven kan. Maar wat je verlangt bezat je nooit en je hebt er dus géén bewuste
voorstelling van. Enkel een verbeeldingsgezicht. Is het nu niet waar, dat na iedere
nieuwe afwijzing, die je moest doen, het verbeeldingsgezicht
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op het onbereikte klaarder werd in je? Voelde je niet nà iedere scheiding feller aan,
hoe de man moest zijn voor jou en was ook niet het verlangen naar de eindelijke
ontmoeting machtiger geworden? Toen leerde je dien éénen kennen, aan wien je je
had kunnen geven, doch de omstandigheden scheidden je van hem. Die aanraking
heeft je niet gebroken. Je hebt er géén afstand door gedaan van het geluk. Integendeel.
Want is niet daarná je aandrift het allersterkst geworden? Zou je nu bij een tweede
dergelijke ontmoeting niet bijna op het eerste gezicht zeggen: h i j is het? En moet
je niet erkennen, dat door hem je macht om je te geven, dermate is vergroot, dat je
haast terughuivert voor het oogenblik, waarin je zult voelen het te kunnen, te moèten
doen? Ik sprak over ‘wij’ zooeven. Want voeren niet de intuïtieve sprongen door het
staag-werkende verlangen tot hetzelfde als de zelf-bewustmakingen tengevolge van
den op één doel gericht-blijvenden wil.
ANGE.

Nu begrijp ik je.... En bijna zou ik vragen: hoe weet je dat alles. Je woorden geven
mij een kijk op mezelf, die ik nooit heb gehad en alléén ook niet had kunnen
bereiken.... Jij bereikt dat gezicht op jezelf wèl. Daarin ligt het verschil tusschen ons.
GEERTEN.

Een verschil, dat een aanvulling is. Want hetgeen ik bereiken kón is l o u t e r het
gezicht op mijzelf. Een telkens hooger gelegen bewustheid, waar ik alléén in rustte
om den sprong te doen naar een nóg hooger bewustzijn. Terwijl in jou juist de drang
ligt naar àl dieper o n b ewustheid. Een drang, die door iedere bewustmaking sterker
wordt en eindigen wil in een volledige overgave, een geheel vergeten van jezelf.
Daarom kon ik door onze eerste geestelijke samenvloeiing, stijgen tot het begrip van
mijn begrip, mij in een opperst overzien als plaatsen buiten mijzelf en verstaan, dat
àl mijn zelfbeschouwend omvatten géén doel is maar middel. Middel van een
o n b egrepen dat is steeds dieper te begrijpen macht om mij te drijven tot het opperste
zelfbezit, dat voor mij tevens de opperste mogelijkheid van overgave inhoudt.... En
elke verdere samenvloeiing van onze wezens zal ons nu een blijder waardééring
brengen van het noodwendig-intermitteerende van bewustheid en onbewustheid. Ik
begrijp door jou nu iets van de eeuwige drijfkracht van alles, zonder mij echter aan
de stuwing te willen onttrekken door eenigerlei verstardheid-in-begrippen.... En jij
moet door mij àl bewuster worden, nochtans zonder éénige verkilling.. Zoo is het.
Niet het bewuste is doel, noch het onbewuste, maar de gerustheid in de eeuwige
wisseling dier beiden....
ANGE.

Het gevoel te lèven....
GEERTEN.

Nu zei je het....
ANGE

(stil).

Hadden wij elkaar dit niet veel eenvoudiger kunnen zeggen?
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GEERTEN.

Ja en neen. Naar de wóórden gezien wel. Maar die zouden geen gezag hebben gehad,
als ze waren uitgesproken vóór den geestesstrijd, die ons tot elkaar bracht. Ook zullen
wij het gezegde van vanavond nog op velerlei wijze herhalen. Wij zullen er
prachtig-eenvoudige vormen voor vinden. Maar wij zouden geen menschen van
dezen tijd zijn, als wij niet eerst den minst-eenvoudigen hadden gekozen.
ANGE.

Menschen van dezen tijd.... Jij bent het. Ik ken geen man van zoo zelfbewuste
gecompliceerdheid. Maar ik? Je wil in mij méér zien, dan ik ben.
GEERTEN.

Die ik nu ben, werd ik door jou. En over wat je van mij maken kunt, heb ik nog niets
dan vage algemeenheden gezegd....
ANGE.

Ik ben zoo bang, dat je je in mij teleurgesteld zult gaan gevoelen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

145

GEERTEN.

Waarom?
ANGE.

Je wil zoovéél....
GEERTEN.

Niets méér dan jij.... A l l e s wil je geven. Ik óók.... En samen willen wij het zóó, dat
het een wederzijdsche verrijking is....
ANGE.

Straks zei je in één vrouw álle vrouwen te willen bezitten....
GEERTEN.

Zou dit kunnen als ik niet in mijzelf alle mannen gáf? Wat is bezitten-in-liefde anders
dan een geven-en-ontvangen? Wie liefde aanvaardt zonder terug te schenken, begrijpt
haar niet. En krijgt dus niet ten volle, wat hij zou kunnen ontvangen. Hij mist de
genieting van het géven. En de durende vermenigvuldiging der gave. Hij is ten slotte
even arm als te vóren.
ANGE.

En ook die gééft zonder te ontvangen, wordt arm....
(zij verzinkt in gedachten).

GEERTEN.

Dáárom je dans. Je wilde niet arm worden. Je intuitie zocht hem, dien je alles kon
geven en steeds rijker zijn. Den man in wien je alle mannen je eigen zou weten..
ANGE.

Wat je zegt is wáár. Ik hoor het voor het eerst en toch is het mij, als had ik het altijd
geweten....
GEERTEN.

Je wéét álles. Intuitief. Ik maak het je enkel bewust.
ANGE.

Dus dat was wat de anderen niet kónden....
GEERTEN.

Wij zijn ook beiden even gecompliceerd. En onze levensliefde is even fél....
ANGE.

Ik zie het.
(Hun blikken hechten zich inéén; Zwijgend bestaren zij elkander, als voor het eerst. Dan
wenden zij tegelijk, met een diepere uitademing, den blik af. De stilte duurt nog voort....).

Zal ik nu iets voor je spelen?
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GEERTEN

(een huiver van ontroering doorvaart hem. Zijn stem beeft).

Nóg niet....
ANGE.

Waarom ontroert je dat zoo?
GEERTEN.

Ik hoorde het al in verbéélding. Maar wácht nog even....
ANGE.

Ik geloof, dat ik me nu kon laten gaan....
GEERTEN.

Ik wéét het.... (weer stilte).
ANGE

(staat op om zich naar het klavier te begeven).

GEERTEN.

Ange....
(Zij blijft hem vragend aanzien, licht geleund tegen haar stoel).

... Ik zal niet altijd zoo zijn als vanavond....
ANGE

(wordt stil, wat strak. Meer en meer maakt zich van beiden een wonderlijke beklemming meester.
Hun spreken dempt zich nu en dan tot fluistering).

In welk opzicht niet....
GEERTEN.

Soms kan ik bijna niet spreken. En niets ontleden. Dan zal het me genoeg zijn, stil
bij je te blijven. Of misschien nu en dan een enkel woord te zeggen, over wat er ons
invalt....
ANGE

(met droomerige teederheid).

Dacht je, dat ik die stemming niet kon begrijpen?
GEERTEN.

Ik weet, dat je intuïtief àlles omvat. Maar straks zag ik even de angst in je, dat er te
veel zelfsuggestie bij mij zou zijn. Zoodat die eens kon breken en een pijnlijke
ontnuchtering geven.
(Ange wendt even, lichtelijk-verlegen, het hoofd af.)
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Daarom bereid ik je vóór.... Anders zou je in mijn zwijgen later wellicht de bevestiging
zien van een vermoèden....
ANGE

(opademend met een glimlach).

Zul je zoo altijd alles van me wegnemen..
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GEERTEN.

Als ik het zie....
ANGE

(warm).

Hoe kan i k dat voor jou doen?
GEERTEN.

In je vraag ligt het antwoord. Je verlángen is voldoende. Het intuïtief-begrijpen zal
je vanzelf brengen tot een daad of een woord, die mij alles geven.... Ik heb zoo weinig
noodig....
ANGE.

Je hebt een gróóte behoefte aan teederheid. Je was teveel alléén met jezelf....
GEERTEN
(ziet haar aan met ontroeringbefloersden blik).

ANGE

(vraagt sprakeloos om een wederwoord).

GEERTEN.

Dat was de moeder, die door je héénging..
ANGE

(bloost en wendt haar blik af.)

Je denkt nu toch van mij niet, dat ik een vrouw ben, die een man enkel wou koesteren?
GEERTEN.

Evenmin als ik louter gekoesterd zou willen worden. Het is één van de vele
schakeeringen van ons samenzijn. Je zult ook de zuster voor mij wezen....
ANGE.

Ook niet alléén....
GEERTEN.

Neen. Evenmin als de minnares. Toch die allen bij tijden. En zóó, dat in iederen
stand de aanvoeling blijft van de ànderen.. Tot ze in een hoog moment samenvallen..
ANGE.

En dat is?
GEERTEN.
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Wat ons eeuwig bindt, omdat er een scheiding op volgt, die de voorbereiding vormt
van een hoogere verééniging....
ANGE

(stil).

En dat noem je: alle vrouwen bezitten in ééne?
GEERTEN.

Dat i s het. En ik vond het in jou. Jij bent het wèzen van al mijn verbeeldingen.. Jij
moèst afwijzen, die niet àlles vroegen. Je moèst teleurstellen, die maar een deel van
je wezen zochten, omdat ze enkel dat deel begrépen....
ANGE

(zeer zacht).

Maar als je nu de zekerheid hebt van het bezit....
GEERTEN.

Die zal ik nooit hebben. Want ik wil àlles.... dat is het onbereikbare. Daarom is onze
band niet meer te verbreken.... Alleen in oogenblikken van zelfvergeten is een
zékerheid. Maar die verdwijnt telkens weer voor het verlangen naar een hóógere..
ANGE

(met lichten huiver).

Zou er geen blijvend zelfvergeten kunnen zijn....
GEERTEN

(vèr).

ANGE.

Wat zijn wij stil geworden. Nu is onze dàns uit....
GEERTEN.

Neen, Ange. Die is geen oogenblik onderbroken. Alleen het tempo veranderde....
(Nu gaat zij naar het klavier, als in droom. Geerten blijft roerloos zitten. Zij speelt. Vreemde
huiveringen doorvaren hem. Ange geeft zich in haar spel. In al breeder akkoordenvluchten
stort zij haar machtig-hartstochtelijk verlangen uit zonder eenigen schroom. Tot de verstilling
komt en zij eindigt met een wijdvloeiend adagio.... als verging de uitbrekende overgave in een
hoog-teeder nagenieten door liefkoozing. Geerten is opgestaan. Hij kan niet spreken. Als Ange
hem genaderd is, omvat hij haar en buigt voorzichtig heur hoofd tot zijn schouder. Als zijn
mond haar lippen beroert sluit zij de oogen).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Carry van Bruggen, Een Coquette Vrouw, 2 dln. Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon, het jaartal ontbreekt.
Mevrouw Carry van Bruggen houdt de pennen en tongen maar kranig in beweging;
zelfs in dézen tijd - nu een gruwelijke oorlog en allerlei toekomstigheden, waarbij
wij allen gemoeid kunnen zijn, onze gedachten tot martelens toe bezighouden - heeft
zij zekere sensaties weten te wekken, en dat met toch werkelijk l i t t e r a i r e boeken;
nòg is de kritiek en zijn de gesprekken over H e l e e n en over H e t J o o d j e niet
aan het verstillen toe, of een nieuwe roman, denzelfden schrijfstersnaam op zijn
titelblad dragend, vraagt en wekt algemeene aandacht; hij is uitdagend openhartig,
pikant en agressief als zijn voorgangers en zal wel minstens evenveel gelezen worden.
‘E e n C o q u e t t e V r o u w ’, de titel zonder meer bezit al zekere pikante
aantrekkelijkheid, vooral voor Hollanders (zoo mannen als vrouwen) die, in het
ernstige, of sleurige, dagelijksche leven gewoonlijk een beetje huiverig en verlegen
staande tegenover die pittigvroolijke, maar wreede frivoliteit der coquetterie, wel
verschrikkelijk-graag met een boekje in een hoekje kruipen als zij er op die manier
eens wat intiemer mee in betrekking kunnen geraken. Zoo op al hunne gemakken
(gelijk de Vlamingen zeggen), genietend zonder eenig gevaar....
Zullen toch niet velen van hen ditmaal bedrogen uitkomen? Ik ben er bang voor.
Want wat in dézen roman c o q u e t genoemd wordt, is wel waarlijk behaag-z i e k gelijk dan ook als officieele vertaling in de woordenboeken opgegeven staat - maar
met frivoliteit heeft het bizonder weinig te maken. Laat staan met vroolijkheid,
lichtheid! Het is een kwaal, een heel erge, zware, sombere; de lijderes zelve gaat er
diep onder gebukt. Ook krijgt men, onder het volhardende lezen, ondanks allerlei
ergernis, steeds meer en dieper medelijden met haar, en blijft men geenszins zonder
bewondering voor de schrijfster die dit treurig ziektegeval, deze langzame verwording,
zoo scherp juist, met zooveel innigheid van sympathie, wist te beschrijven - maar
van genieten zal maar zeer zelden sprake kunnen zijn; integendeel, men voelt zich
in de benauwde positie van een dokter of rechter, wiens raad of uitspraak wordt
gevraagd, terwijl hij zich oneindig liever zou excuseeren! Een hartstochtelijke stem
klinkt uit de bladzijden op, nu eens trotsch, driftig, zelfs ruw en schamper eischend,
dan weer smeekend zacht, week, wanhopig, maar aldoor aandringend, zich
opdringend. Eerst na beëindiging der vermoeiende lectuur zal menig lezer bedenken,
dat hij het ook wel kalm op zijde schuiven en er het zwijgen toe doen kan. Het is
immers ‘maar een verhaal’, die heele lamentabele geschiedenis, niet eens waar
gebeurd.... misschien....
Helaas, een recensent is niet in zoo'n aangename positie. Hij kan er zich niet
afmaken, zijn uitspraak (als men het zoo noemen wil) wordt inderdaad verlangd.
Zijn uitspraak - de hemel zij gedankt, ten minste géén medische of rechterlijke over
deze ‘coquette vrouw’ zelve, haar ziekte of haar moraliteit, maar over den roman als
zoodanig, als litterair product, in de eerste plaats over de groote vraag: kan de innig
waargenomen en voortreflijk in woorden gebrachte beschrijving van een pathologisch
geval aanspraak maken op het epitheton mooi, op den naam van kunst?
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is dat ik mooi vind; ik voor mij vind dit boek als kunstwerk van geringe waarde.
Maar ik ontken dat het zou liggen aan het ‘pathologische’ van het ‘geval’, ik ontken
in het algemeen, dat aan de schoonheid eenige grens zou gesteld zijn, m.a.w. dat
eenigerlei aesthetische theorie overal en ten allen tijde steekhoudend blijken kan.
Volgens mij is het met ‘E e n c o q u e t t e V r o u w ’ gesteld als met H e l e e n : een
grooter schrijver dan Carry van Bruggen had er zeker iets moois en zelfs groots van
kunnen maken. Dat mevrouw Van Bruggen dit niet vermocht, is natuurlijk alleen te
constateeren of te beweren, nooit geheel te verklaren. Men kan zeggen: het komt
doordat zij niet genoeg boven haar onderwerp stond, omdat zij haar geval te
hartstochtelijk meeleefde. Zeer mogelijk, maar is deze verklaring voldoende? Het is
nimmer te bewijzen. Laten wij het toch altijd onthouden: de schoonheid is niet van
de dingen zelf (ook niet van de geestelijke ‘dingen’), maar van de beschouwende
ziel. En als wij over boeken denken, laten wij dan tevens altijd indachtig zijn: ook
een boek heeft een ziel, een geestelijke essentie, die er h e t e i g e n l i j k e van
uitmaakt. Wat doet het er in laatste instantie toe, of een schrijver de naturalistische
of eenige andere methode heeft aangewend of richting gevolgd, het eenige waar het
op aankomt is, objectief gezien: of hij, die schrijft, er in geslaagd is zijn
persoonlijkheid, zijn immaterieele eigenheid, zuiver en rein in zijn boek tot uiting
te brengen - dat beteekent: of hij talent heeft - en subjectief: of die persoonlijkheid,
met de mijne in aanraking gekomen, daarin een ontroering te weeg brengen kan, die
mij aandoet als hoog genot - dat beteekent, voor mij, of hij schoonheid kan
produceeren.
Helderder en vaster kon ik het op 't oogenblik niet zeggen. Dat aan mijn z.g. uitspraak,
evenals aan die van alle andere critici, dus nooit eenige andere beteekenis moet
worden gehecht, dan toekomt aan de meening van iemand die zijn leven aan de
litteratuur wijdt en met de litteratuur doorbrengt, zal er in elk geval wel duidelijk uit
zijn. Nu ik dit dan nog eens stevig voorop gesteld heb, ga ik zeggen wat ik op Carry
van Bruggen's laatste boek heb aan te merken, en wat ik er in te prijzen acht.
Dit boek is mij, ondanks veel waardeering, van het begin tot het einde, min of
meer hinderlijk geweest. Ik kan den toon niet uitstaan. Het is diezelfde toon van
H e l e e n , in mijn bespreking van dat boek al gequalificeerd als toon van klacht en
zelfverdediging. En ik houd niet van openlijke klacht, noch van openlijke
zelfverdediging. Een mensch moest er te trotsch voor zijn; het hindert mij als iemand
zich in het openbaar, dus aan allen, bloot en prijs geeft, zijn naakt- en zwakheden
toont. Wilt gij over u zelve schrijven, goed, maar doe het dan als wijst ge ons op een
stuk geheimzinnige natuur, dat gij, evenmin als wij, begrijpen kunt, maar dat gij, om
zichzelf, in zekeren zin liefhebt en bewondert, nl. zooals ge de heele natuur bewondert
en liefhebt. Laat er altijd verwondering zijn in uw stem en altijd eerbied, maar nooit
schoolmeesterig zoogenaamd ‘inzicht’ en vooral nooit weekelijke zelfverteedering.
Ik weet wel, dat het moeilijk is, maar ik eisch het toch. Uw zoogenaamd ‘inzicht’
vind ik belachelijk en van uw zelfverteedering word ik wee.
Van deze ‘coquette vrouw’ wordt ons in deze beide deelen ontzaglijk veel ‘slechts’
verteld, haar gebreken en tekortkomingen, haar zwakheden (die soms bijna laagheden
zijn) worden ons tot eentonig wordens toe onder het oog gebracht, doch de schrijfster,
die zich door haar hartstochtelijken betoogstijl geheel met haar heldin vereenzelvigd
heeft, schijnt ons altijd weer te vragen of wij haar toch niet heel bizonder en..
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fijnheid in pacht, ja het zou mij geenszins verwonderen als de auteur aanspraak voor
haar maakte op adeldom van karakter. Bijna niemand in haar omgeving die niet
‘dom’ en vooral ‘bot’ is. Bot is haar geliefkoosde kwalificatie. Haar man is dom en
bot, haar intieme vrienden maken botte opmerkingen. Dat zij zelf intusschen in haar
absolute zelfvervuldheid nooit in staat blijkt in het dieper zielsleven van wien dan
ook (buiten dat ‘zelf’) door te dringen, schijnt haar ten eenenmale te ontgaan. Hierbij
zou men toch ook wel van ‘bot’ kunnen spreken. Aan welke zijde in vele gevallen
de domheid blijkt te zijn, kunnen wij blauw-blauw laten; het woord dom heeft zooveel
verschillende beteekenissen; dom en dwaas zijn wij in zekeren zin allen. Eigenaardig
is, dat, terwijl de schrijfster het er op toe legt ons voor Ina's geheele omgeving (de
geestige Charley en haar man misschien uitgezonderd) een soort minachting in te
boezemen, juist haar hartstochtelijke toon ons voor haastige gevolgtrekkingen behoedt.
Wij hoeven het boek niet eens dicht te slaan, om de gedachte te voelen opkomen,
dat wij die verschillende geschiedenissen nu ook wel eens van den anderen kant
zouden willen hooren, die menschen zien in een ander licht.
Men zal zich wellicht afvragen, hoe de hinder, die ik bekende, van begin tot einde,
bij het lezen van dezen roman ondervonden te hebben, te rijmen valt met het
medelijden waarvan ik, in den aanvang van dit stukje, gewaagde. Ook dit is zeer
zeker iets ‘subjectiefs’, maar velen zullen het toch kunnen begrijpen wanneer ik het
uitleg met een vergelijking, die ik mede reeds gebruikte bij de bespreking van
H e l e e n . ‘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’, zoo schreef ik (in Sept.
1913). Dit geldt stellig in verhoogde mate voor E e n C o q u e t t e V r o u w . Nu zijn
er zonder twijfel edelaardige, geduldige en vooral getrainde menschen, die langen
tijd achtereen met lastige, zeurige of humeurige zenuwlijders om kunnen gaan. Mij
is dat onmogelijk. Zij hinderen mij en ik ontvlucht hen. Toch voel ik zeer veel
medelijden met hun droevig bestaan en zou hen o zoo gaarne helpen. Ook verlengt
en verscherpt de spijt over mijn gebrek aan geduld dikwijls nog den hinder dien ik
van omgang met zenuwpatiënten ondervind. Maar het is nu eenmaal zoo, het lukt
mij maar zeer zelden mijn ongeduld en onwil te overwinnen.
Met een zenuwlijderes nu is deze ‘coquette vrouw’ zeer wel te vergelijken, al
wordt ook zulk lijden bij haar door niemand van haar omgeving geconstateerd. Zij
is onrustig en wantrouwig (vlg. b.v. I 172, waar deze zelfde woorden genoemd staan),
uiterst lichtgeraakt en kijverig, ondanks al haar betuigingen van het tegendeel ijdel
en zelfingenomen tot in het waanzinnige, maar vooral: zij voelt zich voortdurend
miskend en beklaagt zich bij iedereen. Het is waarlijk geen wonder, dat deze
‘coquette’ het met geen harer (nogal niet erg beklagenswaardige) slachtoffers lang
uithoudt, dat ieder van hen zich na korten tijd ‘doorgezaagd’ voelt en haar in de steek
laat! Het ‘oef’ achter de schermen krijgen wij niet te hooren.
En toch.... tóch lijdt deze vrouw onmiskenbaar onder haar zwakheden, toch bezit
zij zonder twijfel veel goeds en fijns, toch wil zij eigenlijk nooit het ‘slechte’, toch
heeft zij ontegenzeggelijk aanspraak op ons innig medelijden. Maar wat drommel,
wij moesten immers niets te maken hebben met goed of slecht; waarom, och waarom
toch heeft de begaafde schrijfster Carry van Bruggen weer zelfs niet getrácht, een
verhaal of een drama voor ons te maken - een drama zou haar wellicht nog beter
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zooals zij dan was, zooals zij reilde en zeilde, sprekende, handelende, hevig levende!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

150
Wij zouden, och ja, misschien, minder medelijden met haar gehad, maar zeker
oneindig meer van haar gehouden hebben. Want wij hadden den mensch, de vrouw
herkend zonder verveeld te worden, verveeld en geergerd door allerlei gezeur van
een toevallig individu. Dat mevrouw Van Bruggen niet begrijpt met haar eindelooze
verdedigende betoogen, haar inzichtelijke verklaringen, alle frissche charme van
natuurlijke menschelijkheid aan haar figuur ontnomen te hebben!
‘Ze wilde zoo graag tegelijkertijd oprecht zijn en zichzelf verheerlijken’ - staat op
blz. 171 van deel I. Zoo was het inderdaad, ook bij de schrijfster, en zoo moest het
mislukken.
Wat ik intusschen in dit boek bewonder is niet louter ‘techniek van schrijven’, niet
alleen de natuurlijke welsprekendheid die haast op iedere bladzij te constateeren valt,
maar ook wel degelijk allerlei fijne en en geestige opmerkingen over menschen en
toestanden, fijne beschrijvingen van stemmingen vooral. Als mevrouw Van Bruggen
zich niet opwindt - zooals in haar dialogen, die bijna alle even onnatuurlijk zijn,
welsprekende schrijftaal, maar geen wel-geschreven spreektaal - en als zij dan ook
eens niet zélf betoogt, verdedigt, hakt, hoont of beklaagt, maar eenvoudig beschrijft
of vertelt, vind ik haar ten zeerste genietbaar. Een passage als de volgende behoort
m.i. tot het beste in haar boek: (II bl. 116/17) ‘Ze stond op, ging niet naar de keuken,
maar rechtstreeks naar boven, om alleen te zijn en zich te bezinnen en rust te vinden
-, haar hoofd gloeide, haar keel voelde als rauw van dorre tranen, ze zag nergens
uitkomst, een doffe wanhoop hield haar hart bevangen. Boven was het grijskoud -,
October, door de open balkondeuren woei de vale, vochtige wind naar binnen, de
ramen waren mistig beslagen, een weggewaaid blad zat met een tip aan de ruit
gekleefd en trilde -, gedachteloos bevrijde Ina het, terwijl ze langs het bed heen naar
het raam liep. Ze keek even naar het bed, het was zoo kil en wit en gladgespreid, het
stootte haar af meer dan het noodde. Wat was het doelloos, in deze leege doodsche
kamer te wezen, lang voor het uur van slapen-gaan. Wat zocht ze hier toch? Traag
kwam ze het balkon op en boog zich over de borstwering, beide armen op den natten,
houten rand geleund -, het koude vocht drong door haar mouwen heen en deed haar
rillen -, alles rondom was nat en als dof beslagen -, de herfst had vroeg en wreed
huis gehouden, van de boomen in de tuintjes rondom waren de bladeren
heengetrokken, naar alle winden weg, slap hingen de overgebleven flarden aan de
takken, in het bont bezaaide gras beneden bloeiden nog maar wat schaarsche, paarse
asters -, boven de daken tusschen de gestroopte takken was overal de naakte witte
lucht te zien. Regende het nog -, vroeg ze zich half gedachteloos af -, of droop er
maar wat nevelvocht? Het denken kostte inspanning, ze was als versuft en verdoofd,
ze moest zich met geweld ertoe dwingen de hand uit te strekken, om te voelen of het
werkelijk regende -, en daarna kostte het inspanning de hand weer terug te halen -,
en toen wist ze nog niet recht of het al dan niet regende -, het kon haar ook eigenlijk
niet schelen, ze liet haar hoofd neerknikken tot bij haar handen, de natte guurte viel
haar koud op den nek en bracht haar half tot bezinning -, en ze voelde hoe koud het
was, hoe nat ze werd -, een hekje aan den overkant klapperde hard en aanhoudend
in den wind, het rauwe geluid scheurde haar in de ooren, martelde haar gespannen
zenuwen -; en in eens was het als kwam ze tot bezinning, tot het inzicht dat ze hier
toch niet behoefde te blijven, maar naar binnen kon gaan en de deuren sluiten en
liggen op haar bed in stilte en afgeslotenheid.’
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schoon wat meer beschrijving van uiterlijk en bewegingen mij welkom zou zijn
geweest - maar de bijpersonen in het boek zie ik, zonder uitzondering, maar zeer
vaag voor mij. Ik hoor hun stemmen hier en daar, maar zie hen niet leven. Mevrouw
Van Bruggen beschrijft hen niet, vertelt ook zeer weinig van hen, spreekt alleen over
hen, en dit altijd partijdig. Zij doet haar heldin over hen spreken en denken. Toch,
ofschoon ik dit een geheel onvoldoende en partijdige behandeling vindt, waardeerde
ik dikwijls geestige opmerkingen ook over die bijpersonen. Dingen als het volgende
(I 156):
‘En terwijl ze las - van vurige kruisvaarders, dwepende godsdienstpredikers,
idealisten en helden - was het als zat Egbert tegenover haar met zijn
zelfgenoegzaamheid en zijn spot, die voor geen raadsel stond, alles in drie tellen met
drie woorden besliste, elk raadsel van verleden of heden oploste met een
handomdraaien en hetzelfde “historisch-materialistische” ezelsbruggetje, dat zijn
hoogste wereldwijsheid uitmaakte en waarop hij elken avond in volkomen
gemoedsrust het hoofd te slapen lei’.
Zie, dit is vinnig en hartstochtelijk, maar het is geestig tevens en - men begrijpe
mij toch wèl - tegen het hartstochtelijke in de schriftuur heb ik absoluut niets,
integendeel! Ik zou ook best wat tijdelijke partijdigheid kunnen verdragen, wanneer
er maar iets anders tegenover stond. Iets hoogers, rustigers, ruimers, edelers. Wanneer
mij b.v. de veelgesmade Egbert nu ook eens van binnen uit getoond was. Wanneer
ik eens had mogen begrijpen hoe hij geworden was, zooals hij was, en hoe het kwam
dat hij zijn vrouw behandelde gelijk hij deed. Mevrouw van Bruggen verheerlijkte
haar hoofdpersoon tot een vrouw-van-smarten, welbewust van haar onvolmaaktheden
en daardoor gekweld, maar niettemin door kracht en fijnheid van gevoel hoog boven
haar omgeving staande, terwijl zij van heel die omgeving niets gaf dan de vage, slecht
omlijnde caricaturen, door haar hoofdpersoon zelve geteekend! Vrage: wáár stond
die schitterende hoofdpersoon dan nu eigenlijk boven?
Vaag, maar niet caricaturig, - ja, met zeer duidelijke voorliefde, - is van de mannelijke
personen alleen Hugo Ruyssenaers gegeven. Wij leeren hem wel niet precies kennen,
maar voelen hem toch aan als een fijn-beschaafden, ruimen, zachten en hoffelijken
man. De manier waarop hij Ina, de eerste maal dat zij - vrij brutaal - amoureuse
toenadering tot hem toont, aan het verstand brengt dat zij niets van hem te hopen
heeft, getuigt zelfs van een waarlijk edele ridderlijkheid, en het lijkt wel zeer kras,
dat ook dàn de ‘coquette’ haar venijnige gekrenktheid niet geheel beheerschen kan.
Maar nog veel krasser en grover is haar later uitvallen tegen hem, wanneer hij,
opnieuw blijk gevend van innige belangstelling en genegenheid, alleen niét doet wat
zij - tegen alle ‘inzicht’ in - toch een oogenblik van hem verwacht had, n.l. dat hij
haar in de armen nemen en kussen zal. En ik reken het de schrijfster tot een verdienste,
dat zij na déze grofheid althans niet getracht heeft haar heldin te verdedigen. Zelfs
wil het mij wel toeschijnen alsof ook Carry van Bruggen in dit gedrag een zeker
hoogtepunt, een crisis van onhebbelijkheid heeft gezien, waarna de inkeer wel moest
volgen. Het staat er niet, maar men mag het er voor houden, en wat mij betreft, deze
gedachte gaf van een begin van verzoening met veel waaraan ik mij geërgerd had.
Het zij mij vergund de voortreffelijke beschrijving der scène hier nog over te
nemen:
(II bl. 204/5):
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‘En hoe heb jij het gehad? Vertel eens wat!’
Ze voelde zich ineens koel en gekrenkt.
‘Ik -, o, uitstekend -, dankje’.
Ze zag zijn nauwelijks-merkbaar schouderophalen, terwijl hij het hoofd even
afwendde -, en voelde zich radeloos. Maar hij keerde zich in een vernieuwde poging
weer om en keek haar hartelijk aan.
‘Je hebt het heelemaal niet zoo “uitste-
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kend” gehad, kind -, waarom zeg je dat dan?’
Ze was nu ineens zoo ontroerd, dat ze met moeite haar tranen bedwong -, hoe diep
ellendig was toch dat voortdurend wisselen van stemming en gevoel, als het draaien
in een mallemolen, om duizelig bij te worden en zichzelf kwijt te raken. Zonder dat
ze wist waarom, half werktuigelijk, stond ze op en liep onvast en doelloos naar het
raam, en leunde tegen de vensterbank, met beide handen achter zich de raamknoppen
omvattend. Zoo half van het licht af, was haar gezicht op het best. Hij stond nu voor
haar en keek op haar neer, met een glimlach en een zachten blik. Ze sloeg onmiddellijk
de oogen neer, haar hart klopte hevig.
‘Durf je mij niet aanzien?’ plaagde hij -, hij wilde haar, voelde ze, niet grieven
door te veel teruggehoudenheid, die den schijn van aanmatiging en onhoffelijkheid
zou kunnen hebben, hij wilde beleefd en vriendelijk en gemeenzaam met haar zijn
-, en daarom sloeg hij dien vaderlijken toon aan, die elke andere teederheid moest
buitensluiten. Maar toch -, was er niet, zooeven, een milder, warmer schijnsel in zijn
oogen geweest?
‘Kijk me eens aan!’ herhaalde hij.
Maar ze hield nog steeds het hoofd afgewend. Hem prikkelen wilde ze nu, hem
lokken en vangen.
Toen voelde ze, dat hij haar bij de handen greep, om schertsend haar te dwingen
op te zien -, het was of een vlam door haar heen sloeg. Het leek haar, dat ze nooit te
voren een man had liefgehad, dat ze niet had geweten wat liefde was, dat ze niet had
geweten wat verlangen was voor dit oogenblik, ze voelde in haar lippen het heftig
verlangen naar zijn mond, haar knieën trilden -, ze was alle list en zelfbedwang
vergeten, met donker-gloeiende oogen stond ze voor hem en reikte zichzelf naar hem
toe om zich in zijn armen te werpen.
Hij liet onmiddellijk haar handen, die hij in een ondoordacht oogenblik argeloos
gegrepen had, weer los -, zoo heftig verschrikt, dat ze bijna haar evenwicht verloor
en wankelend terugviel tegen het raam. Hij ontstelde ervan.
‘Deed ik je pijn, Ina?’
Maar die vriendelijkheid prikkelde haar plotseling tot razernij, gaf haar het volle
besef van haar toestand, van wat ze had gedaan, van haar wanhoop en haar
vernedering. Ze haatte hem nu bijna, ze haatte ze nu beiden; met het hoofd in den
arm stond ze mokkend stil en antwoordde niet.
‘Heb je ergens pijn, kind?’ vroeg hij haar, zachtzinnig, verward, zelf niet zeker of
dit de goede toon was.
Toen sloeg ze ineens de oogen naar hem op, het was of er iets kort opvlamde en
dan verkoold afknapte binnen in haar hoofd, ze keek hem hoonend in de oogen, haar
stem sloeg over, rauw en valsch.
‘Bekommer jij je maar niet over mij, edelaardig echtgenoot. Stik maar liever in je
deugd, schijnheilige pantoffelheld. Ga van mij af, je trouw loopt gevaar, ga biechten
bij Charley, zeg dat je mij aangeraakt heb - en kijk of ze anders is dan de rest, zij
met haar schoone theorieën over het huwelijk.’
Zooals gezegd, na deze scène volgt voor de eerste maal geen verdediging of
vergoelijking, heimelijke verheerlijking van Ina, de coquette. En vreemd, juist toen
heb ik in mezelf, voor het eerst, neiging bespeurd die verdediging op mij te nemen,
heb ik, naast mijn medelijden, iets van broederlijkheid gevoeld.... Het kon helaas
niet lang duren, want het volgende hoofdstuk - het laatste - was weer vol van dat
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slappe, weeke, klam-sentimenteelige, die oververteedering van de schrijfster voor....
haar heldin*).
H.R.

*) Na het schrijven van dit artikeltje krijg ik den Gulden Winckel van 15 Juli in handen en
daarmee een interview van Carry van Bruggen door André de Ridder. En ik lees o.a.: ‘Ik
geloof dat ik eigenlijk niet een geboren a r t i s t ben, maar veeleer iemand die van huis uit
goed denken kan. Het element d e n k e n lijkt me sterker ontwikkeld in me dan het element
a r t i s t ’. Is dit juist? Ik zou het niet gaarne volhouden. Maar ware het eens zoo, zou men
dan niet geneïgd zijn tot mevrouw C.v.B. te zeggen: Schrijf dan ook geen romans meer, maar
betoogen of preeken; een roman behoort een kunstwerk te zijn.
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NAAR EEN KRIJTTEEKENING.

H.W. Mesdag † 1831-1915
Zoo is er dan weer een schilder der oude generatie gestorven. Nu rest er ons nog één,
de droomer Thijs Maris, wiens werk buiten iedere school staat en die, wonende in
den vreemde voor ons reeds iets onwezenlijks heeft gekregen. Eigenlijk kunnen wij
wel zeggen dat met Mesdag de laatste band verbroken is die ons nog bond aan de
Haagsche School, die tijd van kracht en opbloei onzer schilderkunst. En ook ging
met hem een der meest populaire personen uit het Haagsche kunstleven heen. Wie
kende Mesdag niet, wie had hem niet eens gezien, als hij rondliep op Pulchri - één
van zijn troetelkinderen - druk gebarend voor een van zijn laatste schilderijen of met
zijn eigenaardige neuzige stem het werk prijzende van een der andere kunstenaars
dat hem sympathiek was. Hij had iets in zich van de ou-bollige ronde echte Hollander,
goedhartig voor dengeen die in nood was en geholpen moest worden, vol grappen,
en altijd zeggend wat hem voor den mond kwam. Of hij nu de Koningin rondleidde
in de tentoonstellings-zalen of een van zijn eenvoudige vrienden, hij bleef dezelfde,
men moest hem maar nemen zooals hij was. Maar met al zijn schijnbare
onverschilligheid en luidruchtigheid deed hij veel goed in de kunstwereld. Hoeveel
gevallen zijn er niet bekend dat hij van arme jonge schilders een stuk werk voor een
goeden prijs kocht, alleen om hen
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NAAR EEN KRIJTTEEKENING.

aan te moedigen. Hij was altijd royaal en ruim in zijn oordeel.
Het was niet alleen door zijne persoonlijkheid dat Mesdag zoo populair is
geworden, ook door zijn werk. Zijn schilderijen verbeelden de zee, de zee die den
Hollander zoo lief is, waarmede hij is opgegroeid, die hij gezien heeft in alle phasen
van zijn leven. Als hij vroolijk was en de golven hem tegenrolden met een krachtig
uiteenspatten van hunne zilte druppels; als hij stil en rustig was en de zee daar lag
als een even rimpelend meer en als hij terneergeslagen was of opstandig tegen het
leven en de woeste dreigende golven zich tegen de pieren en strandhoofden wild te
pletter sloegen, altijd vindt hij in de zee het beeld van zich zelf, schoon en wisselend,
weer.
Mesdag heeft de zee eenvoudig weergegeven, zóó, als de meeste menschen hem
zien, zijn schilderijen liggen binnen het begrip van de op kunstgebied weinig
ontwikkelden, zij kunnen zijne stemmingen begrijpen en medevoelen.
Zijn visie was noch diepzinnig, noch nieuw maar vóór alles werd zijn werk
gekenmerkt door oprechtheid en eerlijkheid van gevoel. En het was daarom dat men
er van hield.
Laten wij Mesdags kunst niet overschatten en haar vergelijken met die zijner
zooveel krachtiger tijdgenooten. Hij was geen groot schilder maar de stille werker
die zijn talent nooit forceerde, die in zijn werk niet trachtte gewichtig of buitensporig
te doen, die zijn liefde voor de zee uitte op zijn eenvoudige bevattelijke wijze; die
zich gaf zooals hij was.
Hij schilderde ons een nauwelijks bewegende zee, met de dobberende pinken,
waarin de gloeiend-gouden zonnebol langzaam weggleedt. Even zijn de masten der
schepen met de trillende wimpels en de verre horizont rood gekleurd door het
scheidende licht.
Het was in deze stemmingen en in zijn vlug gemaakte opzetten dat hij het best
was.
Eén daad is er waarvoor wij, en ook die nà ons komen, Mesdag ten allen tijde
dankbaar moeten zijn; dat is de royale schenking van zijn kostbare kunstverzameling
aan den Staat. Het Museum Mesdag dat een beeld geeft van de Barbizonsche school,
dat de beste stalen bevat van onze Haagsche school, dat een zeldzame collectie
Mancini's bezit, waarin bijna ieder kunstwerk blijkt geeft met zorg en toewijding
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gekozen te zijn, zal als een geheel bij elkaar blijven, en steeds als een levende
herinnering zijn aan zijn schenker.
A.B.
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AQUARIUM-BASSIN, KRIJTTEEKENING DOOR G.W. DIJSSELHOF. (ATLAS DR. C. KERBERT).

Dierteekeningen.
Den directeur van Artis, den heer Kerbert, is een album aangeboden, waarvoor eenige
kunstenaars teekeningen, litho's, foto's naar beeldhouwwerken enz. hebben
bijgedragen, die thans in de Koningszaal van dat Genootschap zijn tentoongesteld.
Het zou geloof ik, nauwelijks kiesch zijn, in zulk een geval de verschillende werken
aan critiek te gaan onderwerpen; ik bedoel, van elk voor zich te gaan vertellen of
men het mooi dan wel leelijk vindt. Een gegeven paard ziet men niet in den bek ook al is men niet de nieuwe eigenaar zelf.
Maar eenige algemeene opmerkingen zijn naar aanleiding van deze werken wel
te maken.
De dierentuin verschaft aan de beeldende kunstenaars die in de gelegenheid zijn
hem te bezoeken, natuurlijk een prachtig studieveld. Aan de levende, in de open lucht
zich bewegende dieren van allerlei soort hebben zij wel geen rustig poseerende, maar
altijd beschikbare en zeer animeerende modellen. De voortdurende actie prikkelt tot
vlug en karakteristiek noteeren, en er is zoo veel verscheidenheid van rijke en fijne
kleuren, teekenachtige houdingen, van expressie en type, dat men er eigenlijk nooit
uitgekeken is, en nooit genoeg geleerd heeft. De leerlingen der academie hebben
daarom dan ook van ouds toegang; naar ik meen houden alle faciliteiten op, zoodra
zij die instelling hebben verlaten, en wordt het bezoek in het algemeen aan de in
vrijheid studeerende
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kunstenaars op geenerlei wijze gemakkelijk gemaakt. Dat is jammer, en kon stellig
met wat goeden wil van weerskanten (als b.v. de vereenigingen moeite deden en
contrôle hielpen uitoefenen) verholpen worden. Want meestal zal de kunstenaar eerst
na geruimen tijd, genoegzaam zijn ingewijd in de eigenaardigheden van deze soort
studie om er werkelijk wil van te hebben. Door het teekenen naar pleister of een
stilzittend model bereidt men zich daar niet op voor en ik weet dat menig rijper
kunstenaar zich bewust is dat hij de gelegenheid thans beter zou kunnen benutten
dan toen hij nog leerling was.

REIGER, HOUTSNEDE DOOR S.J. DE MESQUITA. (ATLAS DR. C. KERBERT).

De gevolgen hiervan zijn aan de op deze tentoonstelling aanwezige werken te
demonstreeren. Artis was voor het meerendeel der respectabele kunstenaars wier
bijdragen men hier ziet, een studieveld, - maar onmiddellijk resultaat leverde de
studie hun niet op. Men moet hier wel onderscheiden tusschen studie en oefening.
Geoefend door het teekenen naar de dieren in Artis hebben zich ongetwijfeld velen,
en de vaardigheid in het schetsen, daar opgedaan, zal hun in het algemeen ten goede
zijn gekomen. Maar iets geheel anders is, of uit hun studie zelf van dier en plant iets
is gegroeid, of zij den verworven vormenschat zelf hebben kunnen exploiteeren!
Eenigen zijn er, van wie men zeggen kan dat zij door hun bijdragen toonen (zoo zij
dat elders niet reeds deden) dat de studie van het dier hun een middel was tot een
grooter doel, dat het dierfiguur in hun werk tot een conceptie werd. Wat zij ons hier
doen zien is dus niet een min of meer mooie krabbel naar het dier, of een
noodzakelijkerwijs vluchtig geschetst portret van het dier, doch hun visie daarvan.
Dit is natuurlijk in het algemeen belangrijker, omdat een voldragen kunstwerk altijd
belangrijker is dan een studie, maar daarmee is niet gezegd, dat de geestige, blonde
notities van Allebé op zichzelf geen zeer edele resultaten van waarneming en schetsen
zijn, en dat ik de fijn geteekende, serieus bekeken schildpadden van Rueter, de torren
van Mej. Gijswijt o.m. niet bewonder, en niet allerlei te waardeeren vind in het
zittende aapje van Joh. Coster, de teere schelpen van Van der Valk. Deze kunstenaars
zijn echter, om het zoo te noemen, niet meer dan belangstellende toeristen in het
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dierenrijk, de kleine groep die ik bedoel zijn er genaturaliseerd. Het dier kreeg een
plaats in hun verbeeldingen. Zij verwerkten het tot iets, dat geheel van hen was.
De knappe teekenaar van den smaakvollen titel, B.W. Wierink, toont zich daarin
een van hen, die van Artis meer hadden dan studie alleen, Eisenlöffel geeft een
vogelparaphrase in zijn eigen materiaal en stijl, Jessurun de Mesquita evenzeer, en
natuurlijk Dijsselhof en Van Hoytema!
Ik wil ook Nelly Bodenheim bij deze groep indeelen. Want haar kleine gekleurde
teekening van rupsen en vlinders is alweer zoo iets heel anders dan een opgemaakt
plaatje, zooals men ze hier ook vindt, de
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uitvoerigheid, de afheid, de compositaire volledigheid leidde ook nu weer tot iets
intiems; het is een geheel doortrokken van gevoel voor het kleine stukje natuurlijke
historie dat zij geeft.
C.V.

Etsen van G.C. Haverkamp bij J.H. de Bois te Haarlem.
Haverkamp is zoo'n stille in den lande, die weinig exposeert, weinig of geen reclame
voor zich maakt, slechts rustig en gestadig zijn weg gaat en.... werkt, want als wij
de collectie etsen doorzien die thans in Haarlem geëxposeerd zijn, dan verbazen wij
ons over het ontzettende aantal in luttele jaren gemaakt, en daarbij stijgt onze
bewondering voor den stoeren onverzettelijken werker, die niet of slechts zeer zelden
zoekend naar een mooi geval, werkt alsof hij steeds voor zichzelf alleen studeert.
Hij schept zich nieuwe moeilijkheden om die op te lossen, hij stelt zich een andere
opgave om te trachten die te overwinnen.

VOORJAAR AAN HET MEERTJE BIJ HATTEM. (MET TOESTEMMING VAN DEN UITGEVER J.H. DE BOIS,
HAARLEM).

Daarom ook zit in zijn werk niets ‘behaagzieks’; ik kan me zelfs voorstellen dat
het voor menigeen op 't eerste gezicht niet aantrekkelijk is, (omdat Haverkamp geen
oogenblik er aan denkt de smaak van het publiek te streden) maar bij het bezien en
herhaaldelijk bezien zijner etsen, treedt de persoonlijkheid van den maker meer naar
voren, zien wij uit zijn werk den vasthoudenden, ernstigen, taaien kunstenaar, die
weet wat hij wil, en rustig zijn weg gaat.
Voorwaar in dezen tijd van artistieke verrassingen en beunhazerijen, een merk-waar
digheid. Maar het is niet als curiosum dat Haverkamps werk ons treft; wel echter
omdat een dergelijke wijze van aanpakken, van oefenen, en studeeren, van zoeken
en vinden ons de eenige weg lijkt om iets blijvends te bereiken. Toch is in Haverkamp
niet alleen den werker te waardeeren, maar ook den kunstenaar die ons toont de
schoonheid van oude stadsgedeelten, zoowel als die van het kindschap.
Forsch en stevig teekent hij de Groote Kerk en het Universiteitsgebouw te Leiden,
fijn en teer de molen te Soest, het meertje bij Hattem; in vlotte schets noteert hij het
interieur van de kerk te Hoorn, tonig en stemmig etst hij een stadsgrachtje uit
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Amsterdam, en geeft hij de schitteringen van de verlichte kraampjes op de
Nieuwmarkt bij Avond weer, en het gekrioel op de Groote Markt te Brugge.
Zoo stellig en zeker als hij werkt, zoo uitvoerig bestudeerd zijn ook alle details,
zóó zelfs dat hij hierdoor het geheel wel eens voorbij ziet en zich te veel verdiept in
de bijzaken.
Maar vooral bij zijn latere etsen heeft hij ondanks zijn uitvoerigheid de groote lijn
niet uit het oog verloren, zijn onderwerp tot het einde toe vastgehouden.
In zijn oeuvre vanaf 1898 tot op heden, zooals dit thans in de Bois' kunsthandel
is tentoongesteld zien wij dan ook een gestadige stijging: een overwinning van
technische
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moeilijkheden, een grootere macht van weergave, kortom kwaliteiten die bij wat
Haverkamp ons thans reeds toonde, meer van hem doen verwachten.
R.W.P. JR.

Tentoonstelling van teekeningen en etsen van Armand Rassenfosse, boven
Maison Hirsch, bijeengebracht door den kunsthandel de Bois te Haarlem.
Het was de Haagsche firma Artz en De Bois, die indertijd door een eenigszins
uitgebreide expositie het oog vestigde op het werk van den Luikschen schilder en
leerling van Félicien Rops. En thans is het een der vroegere firmanten die in een
kunstzaaltje boven Maison Hirsch ons opnieuw vergast aan de verfijnde kunst van
dezen knappen Belg. Men denkt zeker niet ten onrechte bij Rassefosse aan Rops, en
toch, al staat beider werk in de culte van het vrouwelijk schoon, is er een zeer groot
en essentieel verschil in de wijze waarop beide kunstenaars het vrouwelijk naakt
bezagen.

GROOTE MARKT TE BRUGGE, NAAR DE ETS VAN G.C. HAVERKAMP. (MET TOESTEMMING VAN DEN
UITGEVER J.H. DE BOIS, HAARLEM).

Rops was verfijnder, hij proefde de verdorven begeerten, voor hem was de vrouw
de draagster van tal van geheime hartstochten, zij was de verleidelijke en verleidende,
voor Rassenfosse daarentegen is het vrouwelijk figuur meer oogenschoonheid. Hem
bekoort de ronding van een rug, de welving van een borst, de plooiing van een
gebogen arm of knie; slechts in de tweede plaats en hierdoor winnen zij niet immer
aan schoonheid maakt hij zijn figuren tot onderwerp van een gebeuren, of geeft hij
aan de actie een bepaalde beteekenis.
Wij moeten dan ook zijn werk beschouwen zonder eenige diepzinnige gedachten
er in te zoeken en d a n treft ons soms opeens bij die simpele zucht tot weergeven
van het vrouwelijk schoon, tot uitdrukking van de zachte teere huid, van het mollige
rond der vormen, een gevoeliger trekje, zooals in het fijne teekeningetje van het
moedertje dat een naakt kindje in uiterste vreugde tegen zich aan drukt.
Zelfs in een enkele studie als Sephora bijv. zit meer dan het koel geobserveerde
model van een jong meisje, dat op een rustbank gezeten met den eene arm zich steunt
en de andere over de borst heeft gevouwen. Dit is wel degelijk de schoonheid van
dit jonge lichaam, dat door dien stand op zijn mooist in lijnen en kleur zich afteekende.
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En zoo zijn er verscheidene etsen en kleine teekeningetjes, vaardig en vlot op licht
crême papier met een enkel kleurtje aangetoetst. 't Is werk dat in zijn habiliteit óók
even de verwantschap met Rops verraadt, maar in opvatting meer den Vlaming
typeert, den man uit het land van Rubens en Jordaens.
R.W.P. JR.
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S. Garf te Rotterdam.

MEISJESKOPJE.

Op de tentoonstelling in D e P r o t e c t o r werd men, onder de dertig schilderijen
die er waren, koppen, figuren, interieurs en bloemen, getroffen door twee kleine
doekjes, zeer verschillend van aard, elk in zijn soort compleet, en die zeker tot de
beste werken van dezen schilder mogen gerekend worden. Het eerste, B i j h e t
v u u r getiteld, is uit 1907. Het geeft een kijkje in een van de armelijke, vervuilde,
het licht schuwende woningen van het boerenland; een hoekje bij de schouw, waar
een mooie schemer waart, die teer versmelt met den opstijgenden rook uit een
smeulend vuur, en waar het licht door een open deur verrassend naar binnen strijkt
langs een oud grijs muurtje. Tusschen den rommel op den grond staat een oud
moedertje met een kind bij het vuur, in lompen, een rood doekje om. Kleur, stemming
en compositie, alles is voortreffelijk aan dit brok Larensch binnenhuis.
Naast dit doekje van verweerde kleuren, zag men, in een frisscher gamma, een
kleine naaktfiguur, waarvan de schildering van het vleesch, met het licht dat er langs
gleed, teer en fijn aangevoeld was en goed doorwerkt.
Garf heeft zich in deze twee, geheel verschillende, onderwerpen uitgesproken. Hij
is een knap teekenaar, een handig schilder. Met een vaste hand toetst hij alles zuiver
op het doek en typeert hij raak en levendig. Zijn boerenkoppen, zijn oudemanstronies,
zijn spinsters, zijn kinderen met vlassig blond, onverzorgd haar, door zon en wind
verweerd, treffen door levendige expressie. Zijn interieurs kenmerken goede
stofuitdrukking, smaakvolle compositie. Zijn liefde gaat meer naar het schilderen
om het schilderen, om het doen, om de techniek, dan dat hij hartstochtelijk het schoon
der dingen innerlijk bemint. Zijn schildering is verzorgd; zijn hand wordt echter nooit
door innerlijk woelenden hartstocht gestuwd. In zijn oude spinsters, hoewel knap
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gedaan, vindt men nooit de ruige kwaststreek, dat schilders-élan, die vervoering, die
voortspruit uit een diep en hartstochtelijk beminnen van het schoone. En in zijn
bloemen, hoewel handig opgezet, geeft hij niet de innige aandoening van het schoone
licht, van haar wonder-teere, broze vormen, van haar fellen kleurgloed. Wat hij geeft,
komt eer uit zijn intellect en uit zijn vakbekwaamheid, dan uit zijn temperament.
***

HET TOILET

(1911).

Garf is in 1879 te Amsterdam geboren. Van zijn 13de tot zijn 16de jaar bezocht
hij de Quellinusschool en van zijn 16de tot zijn 20ste de Kunstnijverheidsschool,
terwijl hij 's avonds naar het naakt op de academie teekende. Daarna studeerde hij
een jaar op de schilderklas en werkte voor den prix de Rome.
Toen ging hij, om uit te rusten, naar Laren, met het voornemen er eenige dagen
te blijven, doch.... hij bleef er 10 jaar.
Ofschoon het typische van de binnenhuizen en van Laarder boeren en kinderen
hem aantrok, vooral toen hij pas in Laren woonde, heeft hij zich toch nooit in dit
onderwerp gespecialiseerd. De laatste jaren van zijn verblijf aldaar voelde hij zich
meer aangetrokken tot die gegevens, welke aanleiding gaven tot een ander
kleurgamma en tot een psychologie van een verfijnder soort, dan hij zijns inziens,
in de Larensche gegevens kon vinden. In 1913 vestigde hij zich te Amsterdam, waar
hij naast naaktstudies, interieurs en stillevens ook nog boerentypes bleef schilderen
en zich vooral toelegde op portretten. Hij maakte o.a. het portret van Jhr. de Ranitz
(den Haag), van Jhr. de Jong van Beek en Donk en van Henri Albers (in het Suasso
museum).
De eerste tentoonstelling van zijn werk hield hij in den Larenschen Kunsthandel
te Amsterdam in 1908, waar hij een ‘Meisjeskopje’ verkocht voor het Museum te
Boekarest.
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FACSIMILE EENER KRIJTTEEKENING VAN MARTEN MELSEN.
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Marten Melsen, schilder
door Herman Baccaert.
Nu ik mij aan 't schrijven zet over Marten Melsen, moet ik aldoor maar denken aan
wijlen den pastor van Meudon, Francois Rabelais, geestiger geheugenisse.

DE SCHILDER (TOEBEHOOREND AAN A. MELSEN TE SAVENTHEM).

Niet het beeld van een clericus met bolle, hoogroode wangen en den legendarischen
zwadderbuik rijst daarbij voor me op, maar wel de elegante figuur van Hopwood's
kopersnede, die mij elken dag boven mijn schrijftafel verheugt: fijn gelaat met licht
bedonsde kin en lippen, die getuigen van geest en gemoedelijkheid; fraaie, ietwat
moedwillige neus; groote oogen, die tintelen van krieuwelende, inwendige deugd.
Kranig op 't hoofd de doctorsbonnet, en over de schouderen de rijke, losse mantel.
Hoogelijk zal ik u steeds waardeeren, o gij die me al zoo vaak den lever aan 't
schudden hebt gebracht; gij, de oolijkste spotvogel van alle tijden; Homeros van de
voormalige lollekensmakerij; meester-grappen-verteller, wiens kruidige moppen ons
nooit hebben geërgerd, omdat uw genialiteit er boven uitstraalde, als de glorieuze
zon over een mesthoop.
Hebt gij wellicht geacht dat het aanschijn der chaotische Middeleeuwen niet
volledig genoeg was uitgebeeld door de slechts vrome ‘I m i t a t i o ’ van uw ouderen
kunstbroer, Thomas a Kempis, en hebt gij u genoopt gevoeld, levenslustige kadet,
er de andere zijde van weer te geven in een kolossale boerde: G r o o t e s t r o t e n
P a n t e k r u l , het Middeleeuwsch meesterwerk dat geboren werd uit mond-sperrende,
opschaterende jovialiteit; compendium van het sappige bijgeloof mitsgaders de dorre
geleerdheid van uwen tijd; Iliade van al de bijtende spotlust en den grappigen
volksgeest uwer omgeving; boek dat verpaft van gezonde zinnelijkheid, van
alomvattende kunde, van observatie en vernuft.
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En toch, waart ge niet zoo'n heerlijk-fijn mensch geweest, nooit hadt ge zoo'n
heerlijk-grof uientapper kunnen zijn.
Uw genie berust op tegenstelling.
Ik denk aan Marten Melsen.
***
'k Meen niet dat Melsen een wonderkind
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was. Wonderkinderen brengen 't gewoonlijk niet ver. 'k Weet alleen dat hij, van
jongsaf aan, flink uit de oogen keek en gaarne teekende.
Hij bezocht de Middelbare School van meester Stobbaerts, te Brussel, waar hij
den 11en Juli 1870 is geboren. Meester Stobbaerts, die ook teekenles gaf, was den
knaap bijzonder goed gezind, omdat hij zoo vlug en vaardig met pen en potlood wist
om te gaan.
Zijn vrije uren bracht de jonge Melsen in de Musea door, en in de zomervacantie
mocht hij naar buiten, naar Ossendrecht, Stabroeck of Beirendrecht, tegen de
Hollandsche grens.
't Gaf hem telkens een gevoel van verlossing de stad te verlaten, waar al wat oud
en eerbiedwaardig is, al wat tot het gevoel spreekt, meedoogenloos wordt neergehaald
om plaats te ruimen voor nieuwmodische handels- en burgerswijken; waar van 's
ochtends tot 's avonds gejaag en gehos is van paarden, karren en koetsen; drommen
menschen voortjagen, met bekommerd of huichelend gezicht en leelijke kleeren;
waar de huizen hoog en stroef, de straten recht en chaotisch, de lieden preutsch en
aanstellerig, de natuur verminkt en verdord is.
De kalme, grootsche zomerweelde te lande trok hem hoe lang zoo sterker aan, en
telkens hem de schooltijd naar Brussel terugdwong, gevoelde hij zich meer dan ooit
beklemd in de rumoerige hoofdstad.
De klassen van de middelbare school uitgedaan, moest hij zijn vader helpen in de
slagerij ter IJzerenkruisstraat.
Nu ziet ge dagelijks, met hagelblanke vest en schort, bij den kapblok, den 16-jarigen
Marten staan, die de bijl zwaait, en vilt en tornt en kwartiert, met groote bedrevenheid
aldra, ofschoon wellicht met eenigen tegenzin.
Na volbrachte taak mag hij echter de avondlessen ter Brusselsche Academie volgen.
Hij heeft al veel op eigen houtje gewerkt en vordert zoo flink, dat hij thuis oorlof
krijgt om ook de dagleergangen te gaan bijwonen.
Omstreeks 1893 zit hij in de hoogste klasse, die van den toenmaligen bestuurder
Jozef Stallaert (1825-1903).
Jozef Stallaert nu was een afgepast, stijfdeftig, gestreng man, die in 1847 den ‘Prijs
van Rome’ behaald en meermaals officieele opdrachten vanwege de Regeering had
gekregen. Hij was Classicus tot in de ziel; ging uitsluitend op in fabelleer en oudheid.
Zijn genre is u bekend; noem ik maar uit den hoop: H é r o e t L é a n d r e , L a
Mort de Didon, Polyxêne immolée sur le bucher d'Achille,
enz.
'k Laat het daarbij; 'k heb er al genoeg van gezegd. Hij verteerde meer hersensap
dan hartebloed.
Zijn techniek behandelen doe ik evenmin; waar het verstand luider spreekt dan
het gevoel, wordt een werk allicht zoo onberispelijk-korrekt, dat men er gaarne zijn
laars dwars door zou schieten.
Ter Academie leidde hij de klasse van schildering der figuur met decoratieve
bestemming. Reeds daar, spijts al het duffe onderwijs, kwam Melsen's eigenaard om
den hoek gluren. Er diende een decoratieve samenstelling gemaakt met onderwerp:
Cortège nuptial.
Melsen interpreteert het gegeven op tweeërlei wijze: echt-academisch, een paneel
met fijn-uitgestreken verven, stoet van statig schrijdende personages, en er waait u
een weepsche geur toe van afgekookte recepten. Het ander, een tooneel dat hij te
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zien kreeg op zijne kuiertochtjes in de nog gaaf gebleven oude Marollenwijk, 'ne
cortège de mariés uit d'Huegstraat, al wallebakken bijeen, mannen en wijven uit de
volksklas, voorop een harmonicanist met een houten been. Ze zijn al dronken van
faro, jenevel en geuzelambik; ze hebben al veel kavitjes aangedaan; de trouwers
stappen komisch-deftig naar den zooveelsten marchand de liqueurs toe, maar het
gevolg is dol-uitgelaten; de vrouwen slaan een flikker, dat haar rokken zoevend
zwaaien en de mans zingen luidkeels van ‘'s Oeves in da strrreutje!’
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Maar buiten die opflakkeringen van levenslust en lollige visie, is Melsen een
buigzaam, ijverig leerling, vol besef van wat zijn taak ter Academie wezen moet:
zich voegen naar eeuwige beginselen, naar stalen regels en wetten; zijn bralle jeugd
breidelen tot tucht en gedweeheid.
Zijn makkers heeten hem den Stallaertist. Hij behaalt in 1893-'94 den eersten prijs
met een fraaie decoratieve figuur: L e n t e , een knaap die een prillen kastanjetak
draagt. Wat later dingt hij nog naar den Prijs van Rome, en daarmêe is 't afgeloopen.
Adieu nu, marmerkoele kunst van deftig classicisme, van conservatief academisme,
van tamheid in gebaar en lijn, kleur en relief. Melsen schudt het stof van zijn zolen
en gaat bij de boeren wonen.
Dankbaar zal hij echter den goeden Stallaert gedenken, die hem steeds met wijzen
raad en practische ervaring terzijde stond, en nooit loopbaan had belemmerd, waar
iemand een anderen weg dan den zijnen scheen te willen uitgaan.

KERMISTAFEREEL (VERZ. DE DEKEN, BRUSSEL).

Daar hokt nu Melsen op zijn eentje in Stabroeck, zijn lievelingsstreek, waar zijn
moeder vandaan is; in de buurt van Ossendrecht, waar zijn vader werd geboren en
zijn grootvader burgemeester was.
De stoomtram brengt er u in de dorpsstraat, breed en reaal, met een kasseibaan,
en, langs de lage huizen, de gracht waarover hier en daar een steenen brugske welft.
't Dorpke biedt een uitzicht van welstand; de geheele aanleg en de zindelijkheid doen
er onmiddellijk aan denken, dat de weg van hieruit naar de Hollandsche grens loopt,
die niet ver af ligt.
Rechts aan den einder, achter de doorgreppelde weiden, blauwt de lijn der
mastebosschen, waar de Kempen beginnen; rechts, als een effen zee. liggen de zwarte
landouwen van 't vruchtbare Polderland, waarin het leven gist en gonst. In de verte
schijnen de stroogedekte hofsteden niet grooter dan een hondenhok.
Rondom het hoofd is de lucht alom als een malsche teug wijn.
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Daar woonde, buiten de bebouwde kom, bezijden de baan, Melsen vele jaren in
een hoeveken. Zijn atelier was op den zoom van een wei opgetrokken.
Wat onmiddellijk in zijn werk tot uiting zou komen, was een streven naar
bevrijding. Hij wil iets worden, doch voelt dat hij daarom eerst iemand moet zijn.
Zijn schildersopleiding strookte niet met zijn geaardheid; wat die behoeft, wil hij
verwerven door hard en devoot werken. Heel zijn leven zal er voortaan op gericht
zijn, zich aan de door hem uitgekozen omgeving aan te passen.
Met den dag komt hij nader tot de lieden uit de streek.
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BOERENKERMIS.

Zij zijn eenvoudig en hartelijk; zij gaan gekleed in stemmige kleuren; zij spreken
met macht van juiste, treffende woorden, beelden en gebaren; zij hebben vaste,
eigenaardige zeden en gewoonten.
Ook Melsen leert wonderbaarlijk vertellen, sappig en rustig, met pittige details en
keurige spreuken.
Hij is gezond in doen en denken, in 't nutten van spijs en drank, maakt lange tochten
per fiets of te voet, zwemt, turnt, zaait, spit. Zijn jarenlange betrekkingen met de
buitenmenschen hielden hem in rechtstreeksche voeling met hen. In wat de steêling
als grof en onkiesch beschouwt, ziet hij alleen het trouwhartig-echte, het
karakteristieke, het lollige van den boerenaard. En als hij dan, na zoeken en tasten,
zijne omgeving in lijn en kleur op het doek brengt, zal aldra blijken dat hij zijn
sujetten tot in hart en nieren doorgrond heeft.
Aldus, met onbevangen zin, schildert Melsen de boeren in hun handel en
levensmidden.
Te Stabroeck en omstreken wentelt het jaar aan hem voorbij, en tusschendoor kipt
hij er een snede uit, wat aardigs en wat ernstigs al naar gelang van de omstandigheden.
Vroeger werkte hij ook wel eens in 't land van Aalst.... toen hij te vrijen ging.
Hij weet den boer een evenwichtig en gezond wezen te zijn, dat tegen den zwaarsten
arbeid niet opziet, maar op tijd en stond ook aan pleizier denkt en er dan flink het
zijne van neemt; wien de maag de slinger is van 't leven, want hapert daar iets aan,
dan is meteen gansch de economie van 't lichaam ontredderd. Al wat hij teelt en
kweekt, 't is immers voor eigen buik of voor dien der steêlingen, de trotschen, die
uit zijn hand eten moeten.
Akker, schuur en stal brengen hem, als 't God belieft, schijven in den zak, en laten
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PROCESSIE (VERZAMELING FERDINAND BUYL, BRUSSEL).

hem toe ook al eens de beenen onder tafel te steken.
Gewichtig is hem de jaarmarkt, waar 't varken, zijn lievelingskost, gekocht wordt.
Dan wemelt de dorpsstraat van beesten en boeren. Ge ziet er, tegen den middag aan,
alhier en aldaar, een afzakken, de veldwegen in, met een wisch het beestje opstuwend
dat zich evenzeer op den snoet als op de pooten schijnt voort te bewegen.
Boer en varken, ze trekken overhand op het lijntje, en 't gaat wel een tragen gang,
maar ze hebben tijd allebei. Want 't is Octoberkermis, de groote. Thuis is moeder de
vrouw aan den kook. Boven 't heerdvuur of op de stoof kist en kast het vleesch in
pannen en potten, of davert de rijstpapketel van 't vuurgeweld.
't Varken ligt nu in 't donkere hok, tot toekomende jaar. De boer zet zich op zijn
gemak, en zegt tot zijn kroost en genoode familieleden: ‘Welgekomen, en laat het u
smaken. Hoe meer gij eet, hoe liever we 't hebben’. En of ze!
Straks zullen ze allen gelijk in den boôgaard wat gaan uitblazen.
In 't dorp, waar overal vlaggen en wimpels zwaaien, is 't één woel rondom
paardjesmolens, tenten en kramen. Wondere dingen liggen er te pronk, of naar den
koek wordt gekapt, met een pompiersbijltje, driemaal te reke, in één rechte lijn.
Bedreven moet hij zijn die 't stuk volvoert. De bengels staan er natuurlijk met hunnen
snater bij; ze hebben kermiscenten in hun tesch, en daarmee gaan ze de heele wereld
koopen.
't Is tegen avond, dat de zon nog flauw glanst op de roode daken en witte gevels,
en de boomen ginder achter al slaapdronken tegen de waterige lucht staan te
suizebollen.
't Bal gaat beginnen in de leeggemaakte en bontversierde schuren.
De boer heeft zijn lakensche jas uit het koffer gehaald en zijn zijden muts. De
boerin staat stijf in 't goud. Aan de eiken gebinten draalt de rosse gloed van blikken
hanglampen over de wemeling. En op de maat van 't orkest, dat hoog toeft ter
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tonnen-estrade, hossen en draaien en plompen de koppelen over den harden
dorschvloer, oud en jong, verhit, en dra warrelen wolken stoffen en regeert een zure
geur van verschaalden drank, rook en zweet in de schuur.
De herbergen steken vol; 't kralende bier en de borrels worden op tinnen bladen
rondgedragen en al heeft ieder reeds lang zijn bekomste, men drinkt tegen den dorst
van morgen. Boeren lullen tegen elkaar op. Een wijveken hupt met pertige sprongskes
op de krijtschreef, en een oude oolijkerd fezelt de prachtressen en jonge dochters
dingen in 't oor die ze doen gillachen; ze slaan naar hem met linksche gebaren, maar
hij is al weg met een bokkesprong.
't Duurt zoo drie dagen, eten en drinken en vreugde rapen; 't zit een heele week in
hun knoken; ze deugen geen pijp toebak meer. Maar alle kermis is een geeseling
waard, en 't gebeurt ook zoo zelden.
Want anders staan of liggen ze te wroeten in alle weeren op de eindelooze vlakte,
nietig tegen den nukkigen horizont van 't zware Polderland.
Of als 't vriest en sneeuwt, - alle deuren dicht en de mozegaten opgestopt, mooschen ze wat in stal en schuur, of de boer ligt, been over been geslagen, achterover
op zijn gebiesd begijnenstoeltje, onder den schoorsteenmantel of bij de Leuvensche
stoof, te smakken aan zijn baardbranderken dat de gulpen rook tegen de lage eiken
zoldering bijeenkoeken.
Ter andere zijde zit de boerin haar jongstgeborene uit te vieren, aan haar rokken
een reesem knapen en meisjes als kuikentjes bij een klokhen.
De Maartsche buien voorbij en de Aprilsche grillen aan 't woeden, gaan ze op
Sint-Markus en de Kruisdagen Gods goedertieren hulp afsmeeken over de vruchten
te velde en in den boôgaard.
In een dichte kudde stappen ze, priesters en koralen voorop, door de akkers, met
kruis en kaarsen. Dan bidt de pastor met luider stemme: ‘....opdat wij, die in onze
droevigheid op u vertrouwden, mogen bevrijd blijven van alle plagen, door uwen
bijstand’.
Met ronden rug trekken ze verder, gebeden brommend, door de straat, en langs 't
labeurland en weiden en 't doodenveld; alles krijgt zijn deel. De priester zingt voor
van Elias: ‘....een mensch die, als wij tot lijden was bestemd; hij had een gebed opdat
het op aarde niet zou regenen’.
En de kwade maanden achter den rug, begint alles te tieren en te brieschen in den
gezegenden Polder, het land van honig en massepein. De Zomer is in aantocht. Heel
't dorp wordt tegen Juni 't onderste boven gekeerd, hagen geknipt, wegen geharkt,
huizen en hoeven gewitkalkt en geschilderd. De processie van den H. Sacramentsdag
mag komen. Dan trekt alweer de stoet door dorp en akkers, maar nu is 't in triomf.
Vlaggen en wimpels en zilveren lantarens, priesters en meidekens blank, beelden en
flambeeuwen, de Lief-Vrouwenmaagden in 't blauw, de boeren in 't zwart, en fanfares
en bellegerinkel en wierook, grijs en sterkgeurend, en eindelijk het Alderheiligste
onder 't zijdene baldakijn, met de notabelen errond en een schare dorpelingen erachter.
Statig schuift de stoet voort onder beuken van groen en een hemelkoepel van
zilver, waarin de zon hangt te glanzen en duizenden vogelen schallen.
Later op 't seizoen wandelt weer de processie het land over, met Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart, ditmaal in den matten gloor van reeds tanenden Zomer.
En kort daarop vangen de begankenissen aan, naar Beirendrecht waar alle gunsten
worden afgesmeekt en voor alle kwalen bevrijding wordt gezocht; of te Stabroeck
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komen de dorpelingen uit 't omliggende beêwegen naar Sinte-Katrien, patrones der
jonge dochters, dat het de goede heilige zou believen naar een geschikten man te
verleenen. En 't is van oudsher bekend dat Sinte-Katrien zich niet pramen laat; 't jong
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DE SCHOONMAAK (VERZ. VAN DEN HEER GARDIJN TE BRUSSEL).
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DE SCHUUR.

volk loopt er dik; de wegelkens in 't naar-huis-gaan zijn smal en donker, en kon de
maan spreken, een mensch hoorde zich zot.
Zoo is ongemerkt de Winter weer in 't land gekomen.
De zwijnen hebben gelegen, roze in 't schemerdonker van hun hok, met gulzige
biggen aan den tepel. En op het beluik leunden boer en boerin, stille berekenend
hoeveel dat broeisel wel opbrengen zou.
Later, met een dag seffens, hebben de beestjes zich zoo vet geslobberd dat ze
waggelen op hun korte pootjes. Het motregende of sneeuwde, of er hing grijze smoor
over de akkers, en dan is de wreed-lachende slager komen aangegaan met zijn
heimelijkblauwendige messen. 't Varken had schoon te spartelen en te kelen; 't lag
dra gestropt, de slager had het al onder zijn knie en het slaakte een laatsten gil.
Dieprood gutste rookend bloed in de aarden teil.
Pensenkermis in de warmgestookte keuken!
In dit kader: de boeren, hun handel en hun levensmidden, passen haast al de
olieverfschilderingen, pastels, akwarellen en teekeningen van Melsen. Ik wou de
kapitaalste stukken wel kunnen ontleden, en het licht doen vallen op de groote
hoedanigheden van o.m.: D o r p s b a l , D r i e l u i k , P e p e r k o e k k e r m i s , S t a l ,
P r o c e s s i e , B o e r e n b o n d , H e r b e r g - i n t e r i e u r , Va r k e n m e t b i g g e n ,
doch wat zou men er aan hebben, waar vliedende woorden toch het moment niet
kunnen weergeven dat op die doeken leeft en zingt in kleur en toon? Wat zou het
baten te gaan uitweiden over kleur, lijn, perspectief of idee bij den schilder? Waarom
getracht het kunstwerk te herleiden tot zijn constitutieve bestanddeelen, als toch de
adem niet kan gevat, die er doorheen hijgt en de doode stof op het doek doet leven
in ons begrijp en onze zinnen?
Liever poog ik u verder, door teere, kruimige of smijdige volzinnen de gevoeligheid
te vertolken, die Melsen's productie uit de makkelijke, alledaagsche knapheid opheft.
Lang, wilskrachtig had hij gewerkt, alvorens zijne doeken aan het publiek te
vertoonen. Hij exposeert eerst te Brussel, in de ‘Labeur’, 1899. De bijval is beslist.
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Geregeld zendt hij voortaan in bij de ‘Driejaarlijksche’, het Lentesalon, ‘Doe stil
voort’, ‘Cercle artistique’, enz.
Het succes houdt aan; de kritiek heeft het hoog met hem op. Zijn kunstbedoelen
wordt echter niet steeds begrepen.
Alle Belgische bladen van eenig belang houden er een stelletje critici op na, die
hun lezers voorlichten op het gebied van litteratuur, muziek en plastische kunst.
België telt nogal veel bladen van eenig belang; beschikt dus over een mooi aantal
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van die kunst-, ik zei haast scherprechters, en daar deze elken dag wat schrijven
moeten, en soms meer pennevaardig dan kunstvaardig zijn, vertellen ze vaak dingen,
die noch kop noch staart hebben. In stede van hun lezers voor te lichten, draaien ze
hun dan een rad voor de oogen.
Ernstige kritiek, vooral nieuwsbladenkritiek, zit te onzent nog altijd in de koolen.
‘Melsen, weten ze te vertellen, kan niet teekenen, maakt karikaturen. Zijn boeren
lijden aan macrocephalie, zij missen distinctie. De artiest sluit moedwillig het oog
voor het edele op den buiten en ziet alleen de potsierlijke zijde ervan’.
Ach, heeren critici, ontfermt u over Marten Melsen en doet hem niet vertsagen
onder uw gemelijk humeur.
Kent gij veel schilders die, als hij, een figuur weten uit te beelden in rake en
essentieele lijnen; die een teekening zoo klemmend en psychologisch juist weten te
maken, dat er geen trek kan worden bijgevoegd, wat misschien 't eenige is dat hem
uit Stallaert's onderwijs bijbleef?
Jawel, 'k geef het u toe, hij heeft boeren geschilderd die uit 'nen tronk gehouwen
schijnen, koppen zijner figuren zijn een tikje grooter dan een doorsnee-boerekop;
een neus is al eens te dik, een oor doet soms aan een spekpan denken en een oog lijkt
uit haar voegen gezakt, maar kunnen ik of gij 't verhelpen, dat er zoo'n
menschenexemplaren onder de hemelkap loopen, en dat ze schilderachtig zijn bij
uitstek.
En neen, dat kwam niet uit ironie, zooals sommigen meenden; evenmin uit
zwartgalligheid, uit een gevoel van leedvermaak

VARKENSHOK.

dat hem ten prikkel zou zijn geweest om zich te wreken over iets dat hem onlief of
gehaat was. Dagelijks zag hij ze doende onder den blooten hemel, in stal en schuur
of ter lage keukenkamer, de boeren, boerinnen en hun keuteljacht. Zij kniezen noch
zeuren; zij weten den Poldergrond dankbaar voor wie zijn devooren doet. Met kalmen
gemoede wordt er dan gewerkt, zonder opstand tegen de groote Wet, in 't vooruitzicht
van den Zondag.
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Toen Melsen ze begon te schilderen, deed hij het met onbevangen zin, niet
bijvoorbeeld als Millet die ze sereen, en haast bewustonderworpen voorstelt aan de
albeheerschende natuurkrachten waaraan ze niet ontkomen kunnen; niet als Laermans
die ze maakt tot norsche, zwijgzame wezens, waarin opstand broeit en verdoken haat,
neen. Hun uitzicht en omgeving amuseerden hem heel eenvoudig; zij vestigden zijn
kennersblik en boden zijn schildersgaven een graagbenuttigde gelegenheid om zich
in gulzig uit de tubes geduimde materie bot te vieren.
In zijn strevers-jaren had Eugeen Laermans, die Melsen's geestverwant mag heeten,
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deze twee gedachten op den muur van zijn atelier gegrift: K u n s t i s d o o d , z o o
z e n i e t v a n n a t i o n a l i t e i t s -g e v o e l u i t g a a t ; en: K u n s t v i n d e n ,
waar anderen die nooit zochten!
Hoe goed passen die fiere leuzen op Melsen's werk.
Beslister dan wie ook, sloot hij zich bij de traditie der 16e en 17e eeuwsche
Vlaamsche meesters aan. In hem is weer opgestaan het geslacht van Bruegel, Ostade,
Steen, Brouwer, Brakenburg. Men ga nu echter niet onmiddellijk aan navolging
denken.
Velen wanen het laatste woord gesproken, als ze, bij 't hooren van Melsen's naam,
er dien van Bruegel bots nevenzetten.

STUDIE.

De punten van overeenkomst tusschen beider producten zijn toch meer innerlijk
dan uiterlijk; meer psychologisch dan drastisch.
Hoe dan ook bedoeld, zijn Bruegel's personages in den grond enkel bijzaak; zij
komen de met vroomheid weergegeven landschappen stoffeeren; Melsen's aandacht
gaat vooral naar de buitenlieden in hun innig verband met omgeving en atmosfeer,
en daaruit is beider essentieel verschillende techniek te verklaren, die van Melsen
immers verrijkt met de haast eenige noemenswaarde aanwinst der nieuwere tijden:
het duidelijk begrip van ruimte, en de juiste verhouding van aarde tot dampkring, ik
zei gaarne van het vaste tot het vluchtige der elementen.
Hoe interessant Bruegel's glazuren, zachtaanvoelende kleurvlakjes te vergelijken
met de wemelende, ziedende, breed-neergeduwde verftoetsen van Melsen; dat is
plezant en korstig en appetijtelijk als een welgeslaagde rijstpaptaart of een sappig,
bruinig-geroosterde kip.
Beiden hebben ja, de psychologische waarheid van hun figuren gemeen, maar
gelief u te herinneren, wat Karel van Mander verhaalt van de tochtjes die de
ongedurige, avontuurlijke Bruegel met zijn vriend, den koopman Hans Franckert
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naar allerlei dorpen in Antwerpen's omgeving deed: ‘Met desen Franckert gingh
Brueghel dickwils buyten bij den Boeren, ter Kermis en ter Bruyloft, vercleedt in
Boeren cleeren, en gaven giften als ander, versierende van Bruydts of Bruytgoms
bestandt oft volck te wesen.... dat wesen der Boeren in eten, drincken, dansen,
springen, vryagien, en ander kodden te sien’.
Ik verbeeld mij dan gaarne die twee vieze kornuiten, stappend, onder lach en
jokkernij, over de breede, Stabroecksche kassei, ten maaltijd in gindsche, fraaigelegen
hoeve.
Steeds onveranderd bleef sedert dien het Polderland, steeds dezelfde de meetlooze
hemelkoepel die er, wisselend en vervloeiend, over welft. En beide zullen, Melsen
en Bruegel, in 't zelfde midden levend en arbeidend, wel een beetje kozijns zijn
wegens
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rasgeaardheid en persoonlijk temperament, wegens een zelfde schildersdrift, een
zelfde vreugde van aanschouwen en uitbeelden.
Zoo verklaard is vergelijking bij Bruegel een eer die menig artiest wel graag met
Melsen deelen zou.

NESTJESZOEKERS.

De oude Vlaamsche meesters verder, in 't algemeen, waar school bij hen de
gevoeligheid? 't Waren rare kwanten, anecdotisch, grappig, ruw soms in hun werk.
Hun leven was vaak al even luidruchtig en Jan-plezierig. En toch, hadden ze eenmaal
palet en penseel in handen, dan ging er zachtkens iets in hen aan 't roeren. Die emotie
echter, ze vertolkten die, niet in beeld en lijn, maar te inniger zongen ze die uit in
warme kleuren, gulden tonen en wondere lichten.
Rondom de dikwijls brutale werkelijkheid weefden ze een heerlijk kleed van
schoonheid en trillende vreugde.
Idealistische realisten!
Als zij, na soms dagen in slemperij te hebben gesleten, hun alaam weer opnamen,
moet het hun, me dunkt, zijn geweest als hongerlijders die voor een dampende pan
eieren-met-spek en een kanne bruin bier komen te zitten.
Onze oude Vlaamsche schilders, hun behoefde een hou-vast; de werkelijkheid
moest luid hebben gesproken tot hunne zinnen, vooraleer zij tot hun zielen doordrong.
Hun schilderijen ontstonden niet van binnen-uit, waren geen verzinsels. Zij werkten
van buiten op hen in, tyrannisch en onontkomelijk.
Zoo ging het ook Melsen. Spreken moest hij, of hij hadde ervan gestikt, en wat
de buitenwereld in zijn ontvankelijk gemoed verwekt, het pletst op het doek neer,
uitbundig, weeldig, proppend van rijke sappen, plastisch bij uitstek. 't Zijn
onmiddellijk weergespiegelde werkelijkheids indrukken zonder meer.
Is 't u niet van lieverlede duidelijk geworden waarom Melsen aan Rabelais doet
den-
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ken. Ook zijne producten zijn uitbundig, snakig en ruw soms, op 't nipje af; ze
schateren van levenslust; 't is of de schilder zijn beste werk had gemaakt in een
licht-champagneroesken: de tong slaat nog niet dubbel en relt los blijde grappen af.
maar de hersenen zijn danig subtiel en de blijde gedachten fladderen als vlinders in
den witten zonneschijn; het oog tintelt guitig en merkt in aanstekelijk optimisme,
alleen de beste zijde van 't leven.
Dat alles is echter maar bijkomstigheid. Het blijvende, dat bij Melsen uit 's harten
diepsten grond opwelt, ligt vertolkt in de kleur, de gezonde, smeuïge kleur, die helmt
of bromt in hooge en lage tonen, die wentelt in ronde gammen en uitsprankelt in
blijde rythmen. Die rythmen, 't is licht en schaduw, die als de snellere of tragere klop
van 't schildershart en polsen zijn. Die gammen, 't is geel, teer als gesmolten amber,
gloeiend als laaiend vuur, of trillend als stil manelicht in den donkerblauwen hemel;
't is zilver, van 't diepst-schitterend wit tot parelgrijs; 't is rood, van bloeiende kollen
tot stollend bloed; 't is het warme bruin der rustende aarde; 't is het schuchtere groen
van 't prille loover in de jonge Lente. En dan weer dat alles op 't palet samengesmelten
tot duizend schakeeringen.
Zóó voel ik bij die schilderijen, welke den oppervlakkigen toeschouwer vaak grof
en plomp voorkomen, dat Melsen de nuchtere werkelijkheid met zeer persoonlijken
blik heeft waargenomen, maar ik voel tevens dat, bij de uitbeelding van het geziene,
bij het uitkiezen en mengelen, het opleggen en uitstrijken van de murwe verfklodders,
in hem de zachte vervoering is opgerezen als van wie met dwalende lippen de wang
van zijn liefken aait, of het donzig gelaat van zijn kind.
Melsen's palet is inderdaad een heerlijk vertoon, zóó vettig en gulzig dat het water
u over 't hart loopt. En altijd wil het me voorkomen, dat de huidige schilder daar iets
van aan den vroegeren slagersjongen verschuldigd is.
De zaak der Melsens werd onlangs overgedaan, maar de winkel in de
Yzerenkruisstraat bleef onveranderd.
Bezie me nu eens die witgeschuurde slagberden buiten, nu het roodgeverfde ijzeren
hek is opengedraaid.
Neen maar, dat 's nu toch tergende overdaad!
Daar liggen, in een vetlaagje, de donkerbloedige runderstukken: van den bil en 't
harst, en de karbonaadjes en nieren, en dan die kalfsborst, die, gevuld, met een witte
saus wordt geëten; en die lekkere zwezerikken, en ginder die schapebouten, ribbetjes
malsch om op te zuigen, of ooren en pooten van 't verken, en zijden goeddoorregen
spek.
En watertandt ge niet, dáár, op de toonbank, de blank-marmeren, naar de
pasaangesneden zalmkleurige hesp en de grijze Straatsburger saucijzen met
stippelkens vet, of nog naar de lekker-afsmakende rooktong en het glazige galantine
dat wibbelt en den snuggeren kalfskop die zoo zedig de oogen neerslaat, met een
citroen in zijn stoppelig bakhuis.
Maar kijk nu toch, - o bedrukte Rachel! - op die gleizen schotels de onschuldige
melkvarkskens, paarsch al uitgeslagen, hun eigen vliezig vet tot lijkwade en omstrooid
met frissche petersilie.
En de leuke beenhouwer heeft warempel de muren behangen met een dubbelen
slinger witte en roode pensen.
En als, op 't eind van den schralen vastentijd, de Paaschbeesten worden uitgestald,
dan is 't dubbel kermis voor de oogen. Dan beloven de goeie burgers van de stede
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hun maag een festijn buiten ordonnantie, en de stumperds, die 't moeten derven,
wouen hun plaatsken in den hemel wel afstaan voor de smakelijke varkens die, met
gapenden buik en stompjespooten, achter in den winkel tot een kunstig-geordenden
wand zijn ineengepast, en traag, traag, waterig bloed laten leken in de zagemeel op
de blauwe plaveien. Of ze loenschen, de uitgehongerden, naar de
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ossenkwartieren en schapen, rood en versch, aan de pas-vertinde haken, of naar de
bleeke kalvers, en komen in opstand tegen dat brutaal spektakel, dat bont is bekransd
met papieren bloemen, en hard afsteekt tegen de donkergroene pracht van vetplanten
en gewassen in kuipen-met-koperen-reepen.
Wie durft volhouden dat zoo'n overdadige kleurenskala, zoo'n drieste lust voor
oogen en maag, niet noodwendig verband moeten houden met de schildersgaven van
wie daar heel zijn jeugd heeft in gesleten, loochent het licht van den dag.

HET GEZIN VAN DEN LANDMAN.

Hoe lang zoo meer laat Melsen zich echter minder door uiterlijkheid verleiden;
speurzaam is hij aan 't schiften gegaan en aldra treedt het zuiver psychologisch
element naar den voorgrond. Zoo ontwikkelt zich, door bezonnenheid, uit hem de
ongeëvenaarde Vlaamsche boerenschilder.
Die bezonnenheid brengt me weer tot Rabelais terug.
Reeds wees ik er op dat het geheim van diens bijwijlen liederlijk-voorkomende
kunst uit zijne hoogstaande cultuur is te verklaren. Wie uitsluitend ruw is en bot van
nature, zal toch nooit gemeenheid tot zuivere schoonheid kunnen opvoeren; zijn
gevoel is een vogel gelijk wiens lamme vleugelen in de aarde zijn uitgedroogd. Steeds
schieten hem zelfkennis en schiftingsvermogen te kort om onvormelijkheid tot blijde
of sombere kunst om te scheppen.
Dat kon echter wel de hooggeleerde, fijnbesnaarde Rabelais. Hij vond den weg
naar den bergtop, vanwaar uit de vloek en de lach zijner medemenschen in één
versmolten en verreind geluid tot hem opklonken. Onvormelijkheid steigerde in hem
naar een uitweg, maar hij wist die doorgaans te beheerschen tot schoone artistieke
verhoudingen.
Melsen ook steekt zoo hoog boven zijn sujetten uit, als zijn opvoeding en zijne
intelligentie verder reiken dan de hunne. K. van de Woestijne heeft dienaangaande
eens
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een treffend parallel getrokken dat ik hier gaarne overneem:
‘Marten Melsen is een d é r a c i n é . Zijne boeren, hoe hij ook van ze houde, hoe
eigen hij ze zich ook heeft gemaakt, hij ziet ze met stedelingsoogen. .... Volkomen
assimilatie is immers onmogelijk; de Brusselaar kan den inboorling van Stabroeck
alleen met Brusselsche oogen zien. En daarin ligt juist de kracht, de persoonlijkheid,
de joviaal-ironieke schoonheid van Marten Melsen, Bruxellois malgré lui.
....Verplaats ik dus Melsen in een literair vlak, dan denk ik aan Cyriel Buysse.
....Melsen staat tot een schilder die van den buiten zou zijn, gelijk Buysse tot
Streuvels staat, bijvoorbeeld.
Toelichting zal hier nauwelijks noodig zijn. Streuvels immers, en iedereen heeft
het ondervonden, ziet, voelt, denkt gelijk de boer-zelf. Zijne visie is even kosmisch
als plastisch. Hij denkt zich het landschap niet buiten weer en wind: het ware hem
onmogelijk. Ik zeg niet dat Streuvels niet observeert; zich buiten zijn onderwerp menschen, dieren of land - plaatsen, kan hij echter niet. Zijn werk leeft minder van
hun eigenaardig uitzicht, van hunne bijzonderheden en hunne uiterlijkheid. Hij heeft
ze nooit als uitzonderingen getoond: hij-zelf vindt ze natuurlijk, en zijn grootste zorg
is, ze in de natuur te situëeren, logisch en harmonisch.
Buysse echter, hoewel geboren boer en hartstochtelijk gehecht aan zijn
geboortegrond, behoort door zijn moeder tot den burgerstand, die in de stad zijne
opleiding geniet. Hij zelf zal tot op den mannenleeftijd evenveel uren in Gent als op
zijn dorp hebben doorgebracht. In de stad had hij zijne vrienden, leerde hij
langzamerhand een vrijen blik krijgen op het landelijk leven. Zijn huwelijk maakt
er een groot-stedeling van, een wereldburger, die trouwens Amerika kent. En parallel
met die ontbolstering loopt zijn letterkundige productie. Men vergelijke maar “Het
Recht van den Sterkste”, met “Het Bolleken”: men merkt onmiddellijk hoe in 't laatste
werk de schrijver meer nuchter, objectiever, scherper, vooral ironischer is geworden.
Het is geen meeleven meer; het is er-buiten-leven, met een geamuseerden blik en
een toegevenden glimlach. Het is wel zéér begrijpend, maar toch buiten-zich-gehouden
stedelingenwerk. En nu wil ik zeker niet uitmaken, wat het beste en schoonste, noch
zelfs het echtste is.
Ook Melsen ziet, - behalve dat hij, materieel, een soms prachtig en een steeds
breed en machtig schilder is, - zijne boeren niettegenstaande zijn groote liefde, met
een geamuseerden blik en een toegevenden glimlach. Atmosfeer, gevoel der echtheid
is er in zijn werk meestal; het is echter naar het eigenaardig-drastische zijner
personages dat onmiddellijk de aandacht gaat. Hij ziet ze des te scherper, dat hij heel
zeker anders handelen en bewegen zou, dan zij doen. Een boer, evenzeer begaafd
met schildersgaven zou hunne linksheid, hunne onbeholpen manieren, hunne lompe
houdingen niet zien, omdat hij-zelf bij geboorte en aanvankelijke opleiding dergelijke
lompheid niet te boven kan komen. Hij kan zijn volk, evenals Stijn Streuvels, evenals
René de Clercq, wel in hun midden, bij hun ambacht verplaatsen: het, tot op het
kantje der karikatuur af, typeeren en.... vereenzamen kan hij niet. Marten Melsen
kan het wel, omdat hij, per fas et nefas, een stedeling is die “erbuiten staat”, en niet
onmiddellijk aan zijne onderwerpen is gebonden’.
Op 't uitsluitend nastreven van het kloek-plastische, op de speurzame
nieuwsgierigheid van den psycholoog, volgt nu een derde stadium van rustige
gewisheid.
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Melsen is stilaan rijp geworden, rijp in zijn lichaam en rijp in zijn gemoed. De
liefde kruist zijn weg, en met haar diep-blauwe oogen slaat zij in 't hart van den
schilder een blijde wonde.
Van dan af kristalliseert zich in Melsen's werk een nieuw aanschijn des levens.
De bravoure is geweken; de lollige visie wordt warme sympathie; Rabelais reikt de
hand
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aan Thomas a Kempis, en de leutige vlaamsche realisten aan de vrome Primitieven.
Die periode van meer voornaamheid, van verinniging opent ‘H e t G e z i n v a n
d e n L a n d m a n ’. Edm. Picard zag het in den ‘Cercle Artistique’, in 1907, en was
er over opgetogen: ‘Een wonderbaar schilderij’, schreef hij, ‘waarop vader en moeder
voorbijtrekken met hun elf kinderen, waarvan één nog in den schoot, geweldig en
verontrustend, als een everzwijn met zijn zeug en hunne biggen’.

ZONNIG HUISJE.

Vol rustige kracht is het landschap, waarin zij zich bewegen; 't geheel is als een
de grootsche harmonie tusschen den buitenmensch en de natuur.
In het werk dezer periode gaat het landschap eene gewichtige plaats innemen.
Maakt de artiest het niet om zichzelf, dan is het toch immer de klare uitgalming van
zijn verreinde innerlijkheid, waar het vroeger haast enkel tot decor strekte.
Toch gaat Melsen aan geen andere bronnen putten. Zooals wij, Vlaamsche
schrijvers, ons met voorliefde over het volk neerbuigen. om zijn kerngezonde wezen
op ons te laten inwerken, om onze taal te leeren kneden, onzen woordenschat te
verrijken, onzen rythmenvoorraad te vermeerderen, om ons door litteratuur bedorven
gevoeligheid te louteren en ons een pint deugdelijk bloed te laten bijzetten, zoo ook
ging steeds, op zijn gebied, Melsen bij het volk te rade, en vond daarin kracht en
heil.
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Hij maakte weer kunst uit wat anderen eeuwenlang ongebruikt lieten liggen.
Die omgeving blijft hij getrouw, haar is het die hij bij voortduring op het doek
brengt. Maar hoe gansch anders nu dan voorheen!
Het prachtige métier verraadt nog wel onmiddellijk den vroegeren schilder uit
instinct, maar dit instinct blijkt gelouterd, versterkt, verrijkt, in toom gehouden door
krachtig en bewust willen. Aan knapheid denkt men niet meer; nu treft de juiste
verhouding tusschen oog en hart, sterk beheerscht gevoel, stijl met één woord.
De mensch is vollediger geworden; de kunstenaar had er alles bij te winnen.
Gebeurt het u nooit, dat ge, bij afmattende taak, even poozend het hoofd opheft,
en uw hart van plotse liefde zwellen voelt als ge denkt aan uw zorgzame vrouw, die
u trouw aanhangt, en aan uw kinderkens, blank van vleesch en poezel van vormen.
Dan zijt ge gelukkig en werkt met weer frisschen moed.
Kan het Melsen anders gaan, hij die leeft, ter streke naar zijn zin, boer en steeling
tegelijk, die in een gerieflijke woning, omringd door de vrome zorgen van zijn jonge
gade, het woelen en dartelen nagaat van zijne twee schoone en gezonde kindjes,
Adriaantje en Cecilia.
En wie vroeger, met zooveel liefdevol begrijpen, de ‘N e s t j e s r o o v e r s ’
uitbeeldde, wie de boerenkleuters met zooveel hartelijkheid een ruime plaats in zijn
werk gunde, hoe moet het hem te moede zijn als hij zijn eigen kinderen voor zich
poseeren doet, als in het hier gereproduceerde ‘Z o n n i g H u i s j e ’.
Al die levensvreugd legt hij in zijn jongste werk besloten. Het land wordt er door
gewijd; in sombere boereninterieurs giet ze zonlicht uit en sticht er reinen vrede,
gelijk in de Kerk Maria met het kindeken Jeuzs blijdschap heerschen doet, waar men
anders enkel aan bittere passie zou denken.
Voor ons is die kentering in Melsen's kunst een reden tot groot verblijden, want
stijl is een element van eeuwigheid en aldus is in ons de zekerheid gekomen dat die
werken verdere tijden tegemoet gaan!
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Het lustoord Herrenhausen in zijn historische beteekenis
31 october 1714 - 31 october 1914
door Elise van de Veluwe.
(Slot).
In 1803 was de oorlog tusschen Engeland en Frankrijk uitgebroken en de prachtige
Herrenhauser allee zag de divisie Mortier met gezwinden pas optrekken naar den
Steintor.
Al de keurvorstelijke en koninklijke meubelen-weelde werd als buit naar Parijs
vervoerd en op de arme burgerij werd het uitzuigingssysteem toegepast. Zes en
twintig maanden duurde de plaag en de bezetting werd eerst opgeheven, toen de
Pruisen na de overeenkomst te Schönbrun weer bezit van de stad namen. Doch graaf
von Haugwitz kon helaas niet lang stand houden tegen een Fransche overmacht en
zoo zien we het gebeuren, dat na de ongelukkige slagen van Jena en Auerstädt
generaal Mortier voor den tweeden keer in de dreven van Herrenhausen; verscheen.
Wederom ving een periode van onderdrukking aan, welke ten gevolge had, dat vele
huiseigenaren hun sleutels op het stadhuis deponeerden.
Des te meer is het te waardeeren, dat in deze donkere dagen in Hannover iemand
gevonden werd, die veel voor lanenschoonheid voelde, en die voor de toen ongeveer
een eeuw oude Herrenhauser laan vele duizenden Thalers offerde. Aangelegd in 1726
met vier rijen lindeboomen over een afstand van 1995 meter bestond de allee uit
1400 boomen, die door een oordeelkundige planting langs de 36.5 Meter breeden
rijweg een laan van buitengewone schoonheid in het leven hebben geroepen. Generaal
Mortier dreigde met kaalslag, maar Helmke wist dit trotsche boomenmonument voor
het nageslacht te bewaren. Als uiting van dankbaarheid zal het Hannoveraansche
volk op de bloemrijke Königswörther Platz een gedenkteeken oprichten voor dezen
onbaatzuchtigen boomenvriend.
Een lichtpunt mocht ook de derde Augustus 1809 genoemd worden, toen hertog
Frederik van Brunswijk op zijn beroemden, en in de krijgsgeschiedenis unieken,
geforceerden marsch van Saksen en Hannover naar Engeland met nauwelijks 1500
man, hier een korten rust nam. In den Londonherberg steeg hij af, ontving er de
stedelijke regeering met groote vriendelijkheid en trok later in den namiddag weer
weg in de richting van Herrenhausen, tot aan den in 1837 afgebroken Steintor jubelend
uitgeleide gedaan, door al wat Hannoveraan was.
Den volgenden morgen kwamen de laf gevluchte Fransche troepen weer terug om
het Fransche gezag te herstellen. De Fransche macht werd hier in de jaren 1810-1813
vastgelegd in het koninkrijk Westfahlen met Napoleons broeder Jérome als
nieuwbakken koning aan het hoofd. De gevoelens jegens dezen opgedrongen vorst
laten zich het zachtst uitdrukken in den bijnaam: ‘Den
Morgen-wieder-Lustik-Majestät’. Velen wisten echter toch tot koning Georg III door
te dringen bij wien ze dienst namen in het gevormde Hannoveraansche legerkorps.
Onsterfelijken roem behaalde dit op het Iberische schiereiland, waar het schouder
aan schouder streed met de Engelsche troepen. Onder den vechtgeneraal Von Alten,
verrichtte het wapenfeiten, die met gouden letters vermeld worden in de annalen der
Hannoveraansche armée.
Eindelijk bracht de volkerenslag ook hier
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bevrijding en op den 4en November 1813 trok de hertog van Cumberland met zijn
zegevierende troepen Hannover binnen, gevolgd op den 19den December door den
hertog van Cambridge, die als stadhouder-generaal voor zijn koninklijken vader de
regeering op zich nam.

EERSTE JUBEL IN HANNOVERS STRATEN OP

19 MAART 1816

Maar nog zou de zege niet voor goed bevochten zijn, want toen Napoleon, na zijn
vlucht van Elba bij Waterloo voor den tweeden keer tegenover de verbonden machten
stond, was ook daar het dappere Hannoveraansche leger weer onder generaal van
Alten om goed en bloed veil te hebben voor de bedreigde vrijheid.
Een 64.7 Meter hoogen triomfzuil, bekroond met een uit koper gedreven Victoria,
staande op den Waterlooplatz, vermeldt op het voetstuk de namen van de 133
officieren en de 6000 manschappen, die hierbij het leven lieten in een strijd, waarvan
keizer Wilhelm II getuigde: ‘Was sie in dieser Entscheidungsslacht geleistet, leuchtet
mit Flammenschrift in die Jahrhunderte hinaus. La Haye Sainte, das schönste Blatt
in dem an diesem Tage um ihren Fahnen gewundenen Ehrenkränze, wird für alle
Zeiten ein Vorbild sein aufopferenden Heldenmuts und unerschütterlichen Ausharrens
bis zum Tode’.
Den tienden Maart werd het leger gehuldigd en weer was het Herrenhausen, dat
getuige was van dit schitterende vredefeest. De hertog van Cambridge ontving de
overwinnende troepen met veel praalvertoon in het lustslot zijner vaderen. Een
detachement officieren, onderofficieren en manschappen van de infanterie en het
reeds in de graafschap Hoya ontbonden liniebataillon trokken langs Herrenhausen
onder aanvoering van overste Baring, den overwinnaar van La Haye Sainte, naar de
garnizoenskerk om daar de vaandels te deponeeren.
Na het défilé te Herrenhausen trok de heldenschaar, omstuwd door heel juichend
Hannover stadwaarts, waar de krijgers ontvangen werden door de ‘holde
Töchterschaft’, die met wuivende vredespalmen ze huldigden en lauwerkransen
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wierpen om de vanen der compagnieën. Deze roemrijke episoden uit het
geschiedkundige verleden der armée vindt ge vereeuwigd door de schilderijen van
professor Hildebrand in de zittingszaal van het Provinciale Ständeshaus. Het grootste
tableau stelt voor het presenteeren der vanen voor den hertog van Cambridge,
waarnaast met uitgetrokken zwaard overste Baring te paard wordt gezien. Tevens
zijn de bekende figuren van generaal Von Alten, Kielmansegg, Hartman, Poten en
andere te herkennen. Nu brak voor Hannover weer een nieuwe tijd van bloei aan,
vooral toen in 1824 het Weener Congres het keurvorstendom verhief tot een
koninkrijk, waarbij onder het donderen van het geschut en het beieren der klokken
de Neu-
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stadt met de Altstadt onder een gemeenschappelijken magistraat werd gebracht.
Doch het meest van invloed op het Herrenhauser leven was wel het eindigen van
de personeele unie met Engeland, welke ophield met het overlijden van Willem IV,
die zoo we zagen in het Brittenrijk werd opgevolgd door koningin Victoria en in
Hannover door den veel beminden, later als een vader des vaderlands door zijn
onderdanen vereerden Ernst August. 28 Juni 1837 is weer een gouden dag in de
geschiedenis van dit vorstenhuis.

TERUGKEER VAN HET OVERWINNENDE HANNOVERAANSCHE LEGER.

Onder de koninginnen van Engeland kon het niet anders of de landschapstijl drong
ook tot Herrenhausen door, maar, waar overal kostbare tuinen werden vernield om
mede te kunnen doen aan een weldra ziekelijke tuinenmode, bleef de Le Nôtre aanleg
hier gespaard, steeds tot waarheid makend, wat Walter Scott getuigde in zijn ‘Essay
on Landscape Gardening’: ‘Their rarity now entitles them to some care as a species
of antiques and unquestionably they give character to some snug, quiet and
sequestered situations which would otherwise have no marked feature of any kind’.
Een dergelijke, misschien psychologisch wel te verklaren vernielzucht in de bestaande
tuinen, was het uiterste van een nieuwe richting, welke, ingeluid door Rousseau's
Nouvelle Héloise met de volgende beschrijving van liet Elysée de Julie:
‘Je suivais des allées tourneuses et irrégulières
Vous ne voyez rien d'aligné’.

als landschapstijl de vorige kwam verdringen.
Toen de philosoof Addisson, geleid door de studie van Milton's ‘Paradise lost’,
een vergelijking maakte tusschen den Franschen tuin en de natuur, hij in de Spectator
schreef, dat een bloeiende boomgaard mooier was dan de labyrinthlijnen van een
parterre, toen Pope in de Guardian den spot dreef met de figuurboomenvereering,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

schrijvende ‘St. George in palm, ternauwernood lang genoeg, maar hij zal met April
in staat zijn den draak te steken’ en hij om wat natuur vroeg in:
To build, to plant, whatever you intend
To rear the column or to arch the bend
To swell the terras or to sink the grot
In all let nature never be forgot.

.... kwam er door de literatuur een reactie in de tuinkunst. Want plots zag men de
gesnoeide Taxus en Buxusboompjes door den spottersbril waarmede Pope op een
auctie een catalogus samenstelde, die o.m. de volgende aanprijzingen bevatte: ‘De
toren van Babel, nog niet geheel voltooid; een koningin Elisabeth, van Filaria, wel
een beetje bleek. Adam en Eva in Taxus, Eva heeft een weinig geleden door den val
van den boom des goeds en des kwaads’.
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DE ENGELSCHE LANDSCHAPSTIJL IN DEN GEORGGARTEN TE HERRENHAUSEN.

Geen hofheer vond het meer met zijn waardigheid passen in eigen persoon de
boompjes te knippen al was dat ook jaren lang in zwang geweest zoodat de
betrouwbare Dangean ons zelfs als een zijner meest voorkomende memorandes in
zijn werk over Versailles mededeelt: ‘Tel jour le roi taillit ses Ifs’.
Maar de zucht naar geschoren pauwen en herten, peperbussen en zoutvaatjes kon
zich niet handhaven tegenover den fellen aanval der internationale literatuurrichting,
die al spoedig ook in Duitschland zich in dit opzicht schaarde onder Claudius regelen:
‘Ist purer, purer Schneiderschertz
Und trägt der Schäre spur
Hat nichts vom grossen, vollen Herz
Der herrlichen Natur’.

Toen in Engeland pogingen werden gedaan om aan de gevoelvolle natuurpoëzie een
vaste plaats te bezorgen, in 1769 door Thomas Gray het Lakedistrict ontdekt werd
voor het tourisme en William Wordsworth zijn enthousiasme voor de heerlijke natuur
der bergen in zijn gedichten met zooveel ernst en gloed weergaf, toen mannen als
Southey, Coleridge, De Quincey e.a. zich bij de gevormde Lakeschool aansloten,
behoefde Keats in 1728 in zijn ‘New Principles on Gardening’ slechts de vraag te
stellen: ‘Is there anything more shocking than a stiff regular garden?’.... om de
tuinkunstrevolutie in te leiden en den Engelschen landschapstijl ongelooflijk snel
over Europa te verbreiden.
Laat de school van Watteau in haar parkschilderingen van Pater, Boucher, Lancret,
Fragonard e.a. kijkjes zien in rijk met tuinvazen versierde parken, weldra gaven de
natuurbeschrijvingen van Haller, de idyllen
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DE BRUGPARTIJ IN DEN GEORGGARTEN BIJ WINTER.

van Delille en Gessner ook de richting aan op het continent, waar onder Rousseau's
motto ‘terug naar de natuur’ Bernardin de Saint Pierre volgde met verhalen als ‘Paul
et Virgine’, en ‘De Indische Hut’, terwijl de abt Jacques Delille in zijn: ‘Les Jardins’
zijn ideaal van tuinenschoonheid weergeeft in:
‘Un jardin à mes yeux, est un vaste tableau
Soyez peintre. Les champs, leurs nuages sans ombre,
Les jets de la lumière et les masses de l'ombre
Les heures, les saisons, variant tour-à-tour
Le cercle de l'année et le cercle du jour,
Et des prés émaillés, les riches broderies,
Et des riants coteaux, les vertes draperies,
Les arbres, les rochers, les eaux, et les fleurs,
Ce sont là vos pinceaux, vos toiles, vos couleurs:
La Nature est à vous; et votre main féconde
Dispose, pour créer, des éléments du monde’.
Ook in de nieuwe aanlagen van Herrenhausen, waar Delille zijn principes toegepast
zou zien, werd nu de tuinman verbannen, die jaar op jaar in den franschen tuin kwam
om, zooals Tollens vertelt, het werk zijn zwier te geven en de boomen met een schaar
te scheren gelijk een dorpsbarbier. Ontstaan in een tijd, waarin de op effect berekende
landschapstijl van Kent en de romantische school van Repton reeds uitgediend hadden,
om plaats te maken voor de richting, welke men gevoegelijk de specimenstijl zou
mogen noemen, en waarbij het vooral te doen was de boomencharme in onze parken
en tuinen onvervormd te behouden, bieden de door
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PANORAMA VANUIT HERRENHAUSEN OP DE HERRENHAUSENSCHE ALLEE. AAN DEN HORIZON HANNOVER,
‘DIE GROZSSTAD IM GRÜNEN’.
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Schaumburg aangelegde plantsoenen ter linkerzijde van de allée en een
totaaloppervlakte beslaand van meer dan 39 H.A., een prachtig voorbeeld.
Hier is het boomindividu bewaard gebleven, maar den wandelaar worden niet de
afzonderlijke exemplaren getoond, ieder op een schotel van gras, doch door een wel
overwogen groepeering is daar een geheel tot stand gekomen, dat het karakter van
boomen laat zien in hun decoratieve waarde van parkornament. De vijvers met hun
ronddrijvende blanke zwanen en hun rustieke overbrugging zijn met hun welgekozen
omplantingen van een schilderachtige werking, gunnen tevens op menig punt een
doorkijk over de wazige vlakten van den Steintormarsch op de Benthner-en
Limmer-hoogten aan gene zijde der kronkelende Leine.
Midden in dezen tuin ligt een eenvoudig laag maar langgestrekt slot, met een oprit
en vele gesloten vensters, als een herinnering aan langvervlogen dagen. Vreemd te
moede wordt het den ontvankelijken bezoeker in oude vorstenverblijven, waar het
u, binnentredend, toeschijnt of de tijd is stil blijven staan. Want het leven onzer dagen
is er niet te vinden, en hoe fraai de inrichting uit voorbije eeuwen ook moge zijn,
toch verlaat men een gebouw als het uitgestorven Georgpaleis niet dan met een gevoel
van zekere benauwende beklemming. Sedert meer dan veertig jaar wordt hier geen
klank van vorstelijk leven vernomen en de statige koninginnen, de koningen die in
volle uitrusting van de wanden op u neerblikken, ze brengen alle het verleden van
een onttroond, eens roemruchtig vorstengeslacht nader tot het heden, en het is alsof
in verborgen hoeken zachte stemmen weeklagend zingen van oude glorie, die moest
wijken voor bruut geweld, een melodie zoo in-droevig, dat we angstig onze schreden
richten naar den uitgang, waar de geur van bloemen ons weer tot het eeuwige
natuurleven brengt. Velen vorsten bood dit eenvoudige paleis een gastvrij dak.
Oorspronkelijk toebehoorend aan den graaf von Walloden-Gimberg, ging het in 1820
over in eigendom aan het Hannoversche Huis. Koning Ernst August toefde er zeer
veel en in 1848 had de Prins van Pruisen, de latere keizer Wilhelm I er gedurende
acht dagen zijn séjour. Twintig jaar later zag het Georgspaleis dezen vorst nog eens
binnen zijn muren en wel in 1868 als koning. In de jaren 1873-1875 opende dit slot
zijn deuren voor Prins Albrecht van Pruisen, toen regent van Brunswijk en in 1889
was er voor het laatst een vorstelijk leven bij het verblijf van hertog Max Emanuel
van Beieren.
Sieren hier vele werken van hooge kunstwaarde de wanden, en wordt er menig
stuk uit de Italiaansche en Hollandsche school aangetroffen, Herrenhausen bezit ook
zijn familiemuseum, een kleine verzameling van uniformen, munten, hofcostumes
etc. welke echter alleen hen zal boeien, die zich aan het Welfengeslacht gehecht
voelen met vele banden. In de Cumberland-galerie, nu het Vaterländische museum
te Hannover, doch vooral in het zoo merkwaardige museum in de oude heidestad
Celle houdt het Hannoveraansche volk in dankbare herinnering al de reliquiën, welke
het behouden heeft uit vroeger dagen, uit den tijd vóór 1866.
Zoo bezit het eveneens als bouwwerk zeer onbelangrijke vorstenhuis te
Herrenhausen een schilderijen-verzameling, die genoemd mag worden onder de
voornaamste van geheel Duitschland, maar die jaar in, jaar uit in vergetelheid,
gebleven is en waarschijnlijk ook wel zal blijven. Doeken van Gainsborough, van
Dijk, Krüger en Lawrence hangen in de zalen. Natuurlijk verplaatsen vele tafreelen
ons weer in het vroegere hofleven. Men ziet er een parade bij Bemerode onder koning
George II, een andere op den Waterlooplatz, gecommandeerd door koning Ernst
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August, verscheidene marmeren beeltenissen en een reeks fraai geschilderde
familieportretten, waaronder dienen vermeld te worden die van de prinses van Ahlden,
van Eleonora d'Olbreuse en de beide zuster-
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koninginnen Louise van Pruisen en Friederike van Hannover.
Vlak tegenover deze kunstverzameling houden de vorstelijke stallen de herinnering
levendig aan den hippischen roem van Herrenhausen onder de personeele unie. Daar
worden de roode en blauwe toomen en tuigen bewaard, welke eens de wereldberoemde
acht albino's en de acht Isabellakleurige paarden gesierd hebben, wanneer deze bij
plechtige gelegenheden de statiekarossen door de versierde straten van Hannover
trokken. Geen dezer paarden is meer in leven, maar in de modelstoeterij te Celle
leven nog enkele nakomelingen, waaronder de volbloed hengst Adeptus met elf
kleinkinderen, acht achterkleinkinderen en vijf zonen.

HET SAKSENROS, HET SYMBOOL VAN HET WELFENHUIS TE HERRENHAUSEN.

Overladen met rijk verguld snijwerk, versierd met talrijke paneelschilderingen en
vorstelijke wapens staat daar nog de oude kroningswagen, die in 1814 uit Engeland
gehaald werd om meerderen luister bij te zetten aan de herstelde koningsmacht na
de Napoleontische overheersching. In 1846 moest hij door de bekende Croissant en
Lauenstein uit Hamburg geheel gerestaureerd worden. De gebeurtenissen hebben
gemaakt, dat er niet veel meer in gereden werd en nu staat hij daar evenals zooveel
in dit verlaten koningsoord als een kostbare reliquie van voorbije koningsglorie.
Ook staan er nog de wagens van koningin Marie, van George II uit de eerste helft
der achttiende eeuw en van Georg IV, terwijl ook de barouchette vermeld dient te
worden van hertog Eduard van Kent, waarin de vader van koningin Victoria reed
naar de Göttinger universiteit.
De trotsche Herrenhausensche allee overstekend, betreden we de statige lindenlaan,
die een ernstigen toegangsweg vormt voor het in Griekschen stijl opgetrokken
mausoleum van koning Ernst August en Koningin Friederike, een tempel, die door
zijn strengen eenvoud van lijnen niet nalaat op ieder devoot bezoeker een verheven
indruk te maken. Het inwendige van deze naar Laves plannen gebouwde doodenhal
is geheel van Carrarisch marmer en vormt een wijdingsvollen dom over de twee,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

door Rauchs meesterhand gebeeldhouwde sarcophagen. Het geheel is zonder
overdadige versiering zeer plechtig gehouden, waarbij de historie van dit
menschenpaar de herinnering wijdt met verheven gedachten.
Gebouwd in de jaren 1842-1847 met een totale onkosten van 400.000 Mark, speelde
het in het rampjaar 1866 ook nog een rol in het vorstenleven, want voordat koningin
Marie vertrok naar de burcht Marienburg, welke Georg V voor zijn gemalin door
Hase
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had laten bouwen, liet ze zich met hare dochters in het Herrenhausensche mausoleum
door den toenmaligen hofprediker, den lateren abt Uhlhorn voor den laatsten keer
in haar residentie het Heilige Avondmaal toedienen.
Het bloeiende boomen- en plantenleven buiten, maakt een scherp contrast met de
doodsche stilte binnen en de menschen, enthousiast over de pracht der magnolia's
en rododendrons hebben de directe omgeving van het ernstige mausoleum terecht
het paradijs gedoopt.

HET WELFENSLOT GEZIEN VAN DE TUINZIJDE.

Deze bevoorrechte plek maakt deel uit van den Berggarten, zoo genoemd in
vergelijking met den aanmerkelijk lager gelegen Franschen tuin. Hoewel slechts
12.6. H.A. groot, behoort deze aanplanting door de koude en warme kassen, maar
vooral door het onovertroffen palmenhuis en de Victoria Regia kas tot de rijkste
botanische tuinen van het geheele Duitsche rijk.
Bij den hoofdingang ziet men een eenvoudig pavilloen met koepelbouw, waarin
de zeer rijke tuinbouwbibliotheek gevestigd is, die in het jaar 1832 grootendeels
geschonken werd door den hertog van Cambridge, tot 1837 vice-koning van Hannover.
Even verder staat ge voor de imponeerende glas- en ijzerconstructie van het groote
palmenhuis, dat reeds in het revolutiejaar 1848 gebouwd werd, doch in de jaren
1879-1880 werd ingericht. De roem van het Herrenhausensche palmenhuis is wel
de Livistonia Australis, het mooiste exemplaar, dat in heel Europa gevonden wordt
en waarvoor men zelfs eens een geheele verbouwing van het dak over had. Hier
geplant als een stek van nauwelijks 50 c.M. hoogte, groeide de exotische boom onder
de zorgen van bekwame vaklieden zóó voordeelig, dat men genoodzaakt was het
ongeveer 25 meter hooge dak te verrijken met een glazen lantaarn van 5 meter. De
thans
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ongeveer een eeuw oude boom uit Nieuw-Holland heeft zijn breede waaiervormige
kroon nu uitgespreid op een hoogte van meer dan 27 meter. Treedt er binnen, gij,
vreemdeling, en ge zult u er verplaatst wanen in een hoekje weelderige tropenwereld,
waar boomen als de Cocos flexuosa, de Ceroxylon andicola, de Archintophoenix
Veitchii omhoogstreven tot 20, 16, en 24 meter toe, waar ge heele bosschen bambusa
ontwaart van meer dan 12 meter en ge u omringd ziet door de luchtwortels van den
doorstoken liefdeboom, de zonderlinge Philodendron en ge de klimpalm van boom
tot boom kunt volgen over een lengte van meer dan 56 meter. En dan zie de weelde
van Aroideeën en Orchideeën, van Varens en Selaginellasoorten, overal voedsel
vindend op en tusschen de stammen en in de vochtige zwoelwarme atmosfeer.
Zou in zulk een koninklijke verzameling wel de vorstin aller waterplanten mogen
ontbreken, die in haar naam van Victoria Regia zelfs een van de directe
afstammelingen uit het Hannoversche geslacht, koningin Victoria eert? Neen immers
en de luister van den Berggarten wordt dan ook aanmerkelijk verhoogd door de
unieke bloemenpracht in het voor deze plant der Amazonerivier gebouwde bassin.
Tegelijk met den invoer in Engeland ontving Herrenhausen in 1848 een zaadje,
dat in den zomer van 1851 hier de eerste bloemen met haar wisselende kleurenpracht
ten toon spreidde. Geregeld wordt het zaad in de maanden Januari-Februari in het
water gelegd, totdat het in April wordt overgebracht naar het negen meter groote
bassin. Zeer snel ontwikkelt de jonge plant haar reuzenbladen, die - zooals algemeen
bekend is - bij gelijkmatige belasting meer dan 100 K.G. kunnen dragen. Van Juli
tot September brengt ze den Hannoveranen in verrukking door haar bloemenweelde.
Den eersten dag des namiddags ontvouwt ze haar bloemroos blankewit, den tweeden
dag sluit ze zich des morgens om tegen den avond met rose bloem te ontwaken. Zoo
produceert ze elke vier of vijf dagen een nieuwe bloem over een tijdsverloop van
wel drie maanden. Op deze wijze ontwikkelen zich dus meer dan twintig bloemen,
de attractie bij uitnemendheid van dit bloemenparadijs.
En nu naar het groote Welfenslot door de koninklijke Herrenhauser allée.
Het is een laan, die ons in zijn bijna twee eeuwen oude linden boeit, altijd weer
ontroert, een laan die ons stil doet worden bij het betreden, die herinnert aan de
merkwaardige woorden uit Seneca's 40sten brief, waarin hij verkondigt, dat hooge
boomen, die met hun zware takken den hemel bedekken het geloof aan de Godheid
opwekken.... een laan die ons de waarheid leert in de zoo dikwijls geciteerde
vergelijking met een ‘kerk van ongekorven hout’.
Ik heb de Herrenhausensche allée lief gekregen evenals de Middachterlaan, omdat
ik meen iets verstaan te hebben van de schoonheidstaal, die ze spreken. Gelukkig de
stad, waar zelfs in de donkere dagen der Fransche overheersching een man als Helmke
gevonden werd, gelukkig Herrenhausen, dat in zijn allee den vreemdeling een
laanmonument toont, dat door de groote waardeering van jong en oud verheven is
geworden tot een geëerd nationaal bezit.
Want het monument voor den edelen man, die deze laan van algeheelen kaalslag
redde bewijst het, dat Wassows stelling juist is, wanneer hij getuigt, dat een voorwerp,
ofschoon het noch door geschiedenis, noch door kunst zich buitengewoon
onderscheidt, toch een groote waarde kan hebben, wanneer het een sieraad is van
zijn architectonische of landschapsomgeving.
De Herrenhauser vorstenlaan is te rekenen tot een der voornaamste
schoonheidsfactoren van de tuinen en parkenaanleg en vormt tot heden het
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benijdenswaardige bezit van een stad, die er grootsch op gaat zich onder de Duitsche
steden ‘Die Groszstadt im Grünen’ te noemen.
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Ongeveer halfweg bemerkt de wandelaar een eenvoudig schild tegen een der linden
vermeldend:
Monogramm. Sr., Königlichen Hoheit.
Des Herzogs von York, 1789.
waaronder de hertog van York, den tweeden zoon van koning Georg III eigenhandig
zijn monogram gesneden heeft.
In den Georggarten vindt ge op een granietblok onder de zoogenaamde drie
historische eiken een ander inschrift luidend:
Diese drei Eichen sind gepflanzt zum Andenken an den XX Geburtstag
seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen Georg von Hannover im Jahre
MDCCCXXXIX.
Von R.W. Jelf.
Fr. von Frese.
Und Mrs. M. Ford.
Tragisch, zooals veel uit onze herinneringenschat aan het onttroonde Welfenhuis, is
ook de geschiedenis van het trotsche architectonisch hoogstmerkwaardige paleis
rechts van de laan, het beroemde Welfenslot.

HET STERFVERTREK VAN LEIBNIZ IN HET GERESTAUREERDE LEIBNIZHAUS TE HANNOVER.

Een nog niet oud paleis, dat toch eigenlijk niet meer bestaat, ja nooit bestaan heeft.
Wel staat de façade er, maar de détails laten anachronistische versieringen zien en
goedbeschouwd is het geheel een soort conglomeraat van nuttigheidsgebouwen, die
niets te maken hebben met de oorspronkelijke bestemming van vorstelijk
residentiepaleis voor koning Georg V.
En toch verheug ik me zeer in deze overigens weinig gewenschte innerlijke
gedaanteverwisseling, die aan de grondgedachte van het geheel absoluut vreemd was
en dan ook maar matig voldoet aan de ieder jaar hoogere eischen, welke gesteld
worden door.... heeren professoren der technische hoogeschool.
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Want het paleis, dat ginds aan de Noordzijde van de allee met een frontlengte van
151 en een diepte van 70 meter oprijst, is gewijd aan de wetenschap, nadat de
staatkundige greep van een Bennigsen het Welfenhuis onmogelijk maakte.
En ofschoon meer dan een aanbouw werd opgericht, die zich door het weinig
kostbare van het materiaal moeilijk kon aanpassen bij de vorstelijke middenfaçade,
zoo is toch de zeldzaam machtige werking van het geheel gebleven, dat vooral boeit
door de vijf onsymetrisch verdeelde torens, welke het slot een meer dan gewone
monumentaliteit verleenen.
Domineerend rijst boven het gebouwencomplex de 47 meter hooge toren uit,
terwijl het schilderachtig effect van de vier flankeerende torens vooral treft, gezien
van uit de voor het publiek gesloten Welfengarten.
In 1854 begon de vermaarde Tramm de plannen te ontwerpen voor een nieuw
vorstelijk verblijf in de residentie, welke plannen van 1857-1866 in uitvoering werden
genomen. Maar de catastrophe van het Hannoveraansche rampjaar maakte ook hieraan
een onverwacht einde en we zien het gebeuren, dat negen jaren lang de bouw totaal
stil ligt. Wel stonden de façades en was het buitenwerk grootendeels af, doch het
inwendige was nog een bolle zalen- en kamer-
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opeenvolging, dat licht ontving door de vensterlooze raamopeningen.
Toen de Fransch-Duitsche oorlog over het land al de rampen van den krijg bracht,
werd het zelfs ingericht tot lazareth. Huneaus wist het echter voor algeheelen
ondergang te behoeden en met een kosten van twee millioen mark werd het ingericht
tot technische hoogeschool. Met de bouwkosten van 4-5.000.000. Mark komt het
dan tot een totaal bedrag van 6-7.000.000 M.
Na hetgeen hierboven gezegd is over de tegenwoordige bestemming en inrichting
kunnen we met stilzwijgen het heden voorbijgaan, en ons ontslagen achten van een
beschrijving der vertrekken, echter dienen we een uitzondering te maken voor de uit
een kunstoogpunt hoogst merkwaardige hal.
Een breede bordestrap, versierd met twee groote door Rosenthal gemodelleerde
leeuwen voert naar het hoofdportaal, waarboven een balkon is aangebracht, met de
meer dan levensgroote zandsteenen beelden van hertog Hendrik de Leeuw, den
reformator Ernst de Bekenner en van keurvorst en koning Ernst August.
Ook het achterfront van het in nieuw Romaanschen stijl opgetrokken koningspaleis
vertoont vele beeltenissen van historische personen, waaronder die van Georg hertog
van Galenberg, van keizer Otto IV, hertog Otto, het Kind, en koning Georg I. Wie
de hal binnentreedt zal getroffen worden, door een overvloed van bustes en
beeltenissen, allen van corypheeën op het gebied van kunst en wetenschappen. Wij
zien hier Michel Angelo, Erwin Steinbach, Georg Stephenson, Navier, Etzel, Poncelet,
Redtenbacher, Watt, Liebig, Berselius, Werner, Karmasch, (die jaren lang directeur
geweest is), van Gallilei, Newton, Leibniz, Laplace en Gauss.
In de zeer gelukkig-verlichte verbindingshal vindt men de wereldberoemde
Eddafries, waarvan enkele der schoonste tafreelen als Walkure, die de helden ten
strijde roept, de strijd der Asen tegen den Fenriswolf, den Midgardslang en de reuzen
en de intocht der gevallen helden in Walhalla van een diepe mythologische beteekenis
zijn, weergegeven in een tot hoogste volmaaktheid gekomen plastische uitdrukking.
Wanneer we deze eerehal uittreden en we staan aan den voet van het Saksenros,
dat als het symbool van het vrije volk der Nedersaksen zich verheft temidden van
hoogopschietende Lauracerasus en hulst, dan worden we in gedachten weer verplaatst
in het rijk der sagen en legenden, dan herinneren we ons Hengist en Horsa, die door
den Brittenkoning Vortigern tegen de Picten en Scoten te hulp geroepen worden en
in wier namen we den weerklank vinden van ‘harse’ en ‘hros’, aanduidend het van
ouds heilige paard. Op ieder boerenhuis in Nedersaksen wordt in onze dagen nog de
legendarische paardenkop als gevelversiering aangetroffen, maar een bijzondere
beteekenis verkreeg dit heraldische teeken toch eerst, toen Karel de Groote aan den
Saksenhertog Wittekind ‘das weisze springende Pferd’ als wapenschild verleende.
Zoo heeft dit symbool van vrijheid ook den kunstenaar van het Saksenros geïnspireerd.
Den opmerkzamen bezoeker zal het niet ontgaan, dat het paard in opvatting dezelfde
motieven vertoont als het ros, dat in strijd met een leeuw, den beeldhouwer A. Wolff
in het oude Berlijnsche museum als voorbeeld diende. Op eenigen afstand gezien,
lijkt het sprekend op een luguberen doodskop, daarin een sinister beeld gevend, van
alles wat eens hier luisterrijk en vol leven was, en dat nu slechts geworden is een
glorierijke herinnering aan een twee eeuwen oud verleden.
Want juist twee eeuwen zal het op den 31sten October 1914 zijn geleden, dat de
eerste keurvorst van Hannover de Engelschen koningskroon zich op het hoofd zette.
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En twee eeuwen is het ook geleden, dat in Hannover leefde een man van
buitengewone geleerdheid, die met keurvorstin Sophie, wijding gaf aan een hofleven
van loutere lichtzinnigheid. Verheugend is het
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daarom, dat een nazaat van de geleerde vrouw, koning Ernst August, in een tijd, toen
het rijke patriciershuis niet veilig bleek te zijn voor den vandalitischen aanslag der
negentieneeuwsche slooperswoede, en het door geschiedenis en kunst zoo
merkwaardige gebouw ten ondergang gedoemd scheen, in de bres sprong om dit
gedenkteeken van Oud-Hannoveraansche renaissance-archtectuur voor het nageslacht
te bewaren. Zoo maakte hij het mogelijk, dat in de jaren 1891-1892 onder leiding
van Prof. Dr. Haupt een gelukkige restauratie werd uitgevoerd, waarbij de rijkvergulde
façade haar beschilderingen van 1652 weer herkreeg en inwendig ook alles werd
teruggebracht in den stijl van de Leibnizsche dagen.
Meer nog, dan in den ionischen tempel met het gouden opschrift ‘Genio Leibnitii’,
opgericht ter zijde van den Waterlooplatz, leeft de herinnering aan dezen universeelen
geest voort in de door de ‘Kunstgewerbe Verein’ met piëteit ingerichte woon- en
sterfkamer, met haar wonderrijke gobelinversiering uit de zeventiende eeuw. Men
vindt er zijn leunstoel en zijn wereldglobe, men ziet er geleerde werken en
onwillekeurig denkt men zich terug in de dagen, toen hier de wijsgeer peinsde over
zijn ingewikkelde monadentheorie.
Ziet, vol stemming valt het morgenlicht er door de in lood gevatte ruitjes, van den
erker, het werpt op den ouden tafel een goudglansenden baan en tipt hier en daar den
leunstoel aan, waarin Leibniz den 14en November 1716 stierf.... belichttoovert ook
de gobelintafreelen vol statig Herrenhauser hofleven, die hier op last van de edele
pretendenten der Engelsche kroon als een treffende hulde voor den beminden geleerde
opgehangen zijn en zoo wordt het u overal en overal verteld hoe er door de eeuwen
heen een hechte band bestaan heeft tusschen deze woning en het Herrenhauser
lustoord, zijn grootste innigheid bereikend in de roemruchte dagen van keurvorstin
Sophie en haar grooten levensvriend Gottfried Wilhelm Leibniz.
Arnhem, 16 September 1914.

DE TEMPEL TER EERE VAN LEIBNIZ OPGERICHT TER ZIJDE VAN DE WATERLOOPLATZ TE HANNOVER.
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1. RATHAS TE MAHABALIPURAM.

Zuid-Indische tempelbouwwerken,
door dr. J.K. de Cock.
Een 30 mijlen zuidelijk van Madras liggen aan een eenzaam, woest strand eenige
hoogst merkwaardige religieuze gebouwtjes, die door kunstvaardige handen zijn
uitgehouwen uit de donkere granietmassa's, welke hier uit het bleeke zand der zee
opruggen. Het zijn de beroemde rathas van Mahabalipuram. Merkwaardig zijn deze
sierlijke, vrijstaande monumenten niet alleen om hun hoogen ouderdom - ze dateeren
uit de 7e eeuw n.Chr. - en omdat ze alle uit één blok rots zijn gemodelleerd, maar
ook omdat hun vorm er op wijst, dat hier Buddhistische bouwvoorbeelden zijn
gevolgd, zoodat we ons, dank zij deze monolithen, er een voorstelling van kunnen
maken hoe v r i j s t a a n d e Buddhistische monnikenverblijven en tempels er ongeveer
hebben uitgezien. Want de Buddhisten, die oudste bouwkunstenaars van Indië, hebben
ons wel beroemde g r o t kloosters en grottempels nagelaten, maar hoe ze bouwden
in de open lucht, daarvan wisten we niet zoo heel veel, zoodat de zgn. rathas van
Mahabalipuram op zeer welkome wijze deze leemte aanvullen. Blijkens de sculptuur,
waarmee de wandvlakken versierd zijn, waren de onbekende bouwers dezer
monumenten echter geen volgelingen van den Buddha; immers die sculptuur heeft
op het pantheon der Hindu's betrekking. Toch lijdt het geen twijfel dat de bouwtrant
Buddhistisch is. Zoo zal het gebouwtje op den voorgrond onzer photo (1) wel zoo
ongeveer een copie zijn van een Buddhistisch monnikenverblijf; heel in 't klein
natuurlijk, daar deze monolithen, blijkens hun afmetingen, niet meer beoogen te zijn
dan modellen. Op een onderruimte, die slechts voor een deel is uitgehouwen en die,
ware ze voltooid, een zuilenhalle zou hebben voorgesteld, ver-
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heffen zich drie naar boven kleiner wordende verdiepingen, gekroond door een
achtvlakkig koepeltje. Rondom iedere verdieping rijen zich, - hier natuurlijk alleen
bij wijze van ornament - de kleine paviljoens, welke de cellen, die den monniken tot
slaapverblijf strekten, moeten verbeelden. Op verrassende wijze zien we hier bevestigd
en verduidelijkt, wat ons vrome Chineesche pelgrims, die van de 4e-7e eeuw het
vaderland van hun vereerden Meester bezochten, weten mede te deelen van
monnikenhuizen, die ze in toenmaals bloeiende, thans verdwenen, Buddhistische
kloosters zagen.
Nog in ander opzicht zijn deze rathas hoogst merkwaardig. Hun stijl, de zgn.
Dravidische, is namelijk de stijl van a l de Zuid-Indische tempels, die de eeuwen
door gebouwd zijn. Fergusson noemt dan ook de rathas van Mahabalipuram zeer
juist ‘petrifications of the later forms of Buddhist architecture, and of the first forms
of that of the Dravidians’*)
Tot op den huidigen dag worden er in Zuid-Indië in dezen zelfden stijl tempels
gebouwd; en hoe gewijzigd ook in den loop der tijden door de langzame evolutie die
deze bouwkunst natuurlijk heeft doorgemaakt, men kan àlle stijldetails van deze
rathas, ja zelfs van de oudste Buddhistische grotbouwwerken, die uit de paar laatste
eeuwen vóór Chr. dateeren, nog nu terugvinden. Om een enkel voorbeeld te noemen:
Algemeen bekend is bij die oude Buddhistische grotmonumenten de hoefijzervormige
boog, waardoor de ingangen worden gekenmerkt en die ook als ornament zulk een
voorname plaats bekleedt. Welnu, ditzelfde hoefijzerornament gaat met enkele
wijzigingen de Dravidische architectuur in al haar tijdperken door, tot op onzen tijd
toe. De taaiheid, waarmee de Indiër aan het oude vasthoudt, verloochent zich ook
hier niet. Ze wordt in de hand gewerkt door leerboeken der bouwkunst en het overgaan
van het handwerk van vader op zoon.
Onder die Zuid-Indische tempels zijn er, die te allen tijde zeer de aandacht hebben
getrokken. Allereerst door den verbazenden omvang, waartoe ze in den loop der
tijden zijn uitgegroeid. Want zulk een Dravidische reuzentempel ontstond, in het
algemeen gesproken, op de volgende wijze. Het eerst was er alleen maar de woning
van den god, ‘wimanam’ d.w.z. ‘wagen’ genoemd, omdat de godsschrijn eigenlijk
de paleisachtige wagen van den god bedoelt te zijn, wat een enkele maal in tegen
den basis aangebrachte steenen wielen tot uitdrukking komt. Dit wimanam nu is een
meer of minder trouwe navolging van den boven beschreven ratha van
Mahabalipuram. Met zijn voorgebouwde zuilenportalen (mandapams) vormt het,
omgeven door een ommuurde ruimte, de kern. Er omheen liggen de in den loop der
tijden toegevoegde rechthoekige, door muren omgeven, cours, waartoe - soms aan
alle vier zijden - de zoogenaamde gopurams, de enorme poortpyramiden, die de
‘feature’ vormen van den lateren Dravidischen tempel, toegang geven. Ook de stijl
dezer gopurams is geïnspireerd door dien der rathas, immers het cellenmotief ligt
aan de ornamentiek der zich naar boven versmallende étages ten grondslag. Binnen
de verschillende cours liggen in verwarrende menigte de zuilenhallen (mandapams),
kapellen voor andere goden dan de hoofdgod van den tempel, woningen voor priesters,
tempel-personeel, pelgrims enz., tot stallen voor de tempelolifanten toe, terwijl ook
iedere eerste klasse tempel een heiligen badvijver bezit.
Het sprekendst voorbeeld van dusdanigen tempelbouw levert ons de beroemde
tempel van Sriranga, op een eiland in de rivier Cauvery een paar mijlen ten N. van
*) History of Indian and Eastern architecture I, p. 336.
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Trichinopoly gelegen. Het is een tempel aan Vishnu gewijd en de grootste van Indië,
misschien van de wereld. Niet minder dan zeven cours, waartoe gopurams toegang
verleenen, omringen het wimanam, dat alleen door de priesters mag betreden worden.
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2. FRONT VAN DE DUIZEND-PILAREN HALLE TE SRIRANGA.

Bezoekers komen niet verder dan het vijfde gopuram, waar, wanneer het bezoek
vroeg genoeg is aangekondigd, de zeer kostbare sieradiën geëtaleerd liggen, die bij
feestelijke gelegenheden de godenstatuen moeten sieren, De buitenste cour bevat
o.a. een bazar en pelgrimsherbergen, de tweede en derde de woningen van het
brahmaansche tempel-personeel: in de vier binnenste cours liggen de eigenlijke
tempelgebouwen. Zooals gezegd, is de vierde cour nog voor den bezoeker
toegankelijk. Daar treft men o.a. de halle der duizend pilaren aan, zoo genoemd om
het woud van pijlers (het zijn er werkelijk tegen de duizend), die, in lange rijen van
ongeveer zestig geschaard, een plat, uit groote steenen platen gevormd, dak schragen.
Imponeeren doet de lage, gedrukte ruimte geenszins, tenzij dan door de ‘Unmasse’
der uit één stuk graniet gehouwen, meer of minder uitvoerig bewerkte zuilen. Heel
bizonder rijk bewerkt zijn de frontpilaren met ruiters op hoog opsteigerende,
reusachtige paarden, bespringende tijgers en van schilden voorziene voetknechten
(photo 2). Men mag van zulk werk zeggen, dat hier de zucht naar 't matelooze, die
ook de Indische literatuur kenmerkt, hoogtij viert, dat de grenzen van wat wij goeden
smaak noemen verre overschreden zijn, van barbaarsch en monsterachtig spreken,
als men maar niet uit het oog verliest de bewonderenswaar-
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dige techniek en de eerbied afdwingende hoeveelheid arbeid van de bescheiden
kunstenaars, die met eindeloos geduld zulk weerbarstig materiaal tot zulke massale
en toch zoo fijn bewerkte groepen wisten om te scheppen.
De aanleg der Zuid-Indische tempels brengt mee, dat men er geen totaalindruk
van ontvangt, daar men nooit meer dan een klein onderdeel tegelijk ziet. Iets van een
overzicht krijgt men alleen van een hoogte.

PHOTO

3. NOORDZIJDE VAN DEN WIMANAM-ONDERBOUW TE TANJORE.

Het is duidelijk dat in zulk een aanleg groote gebreken schuilen. De meest in het
oog springende fout is wel, dat het wimanam zich niet forsch verheft, domineerend
hallen en poorten, doch bescheiden wegduikt, vergeleken bij de hooge
poort-pyramiden; zoodat niet de woning van den god, maar de gopurams, die er
henen voeren, de verre in den lande zichtbare kenteekenen van den tempel zijn.
Dat deze gopurams in den regel in hoogte en omvang afnemen, naarmate ze het
wimanam naderen, is mede iets dat we juist andersom zouden verwachten. Ook is
het niet te ontkennen dat bij een andere groepeering de gebouwen, waaruit deze
tempelsteden zijn samengesteld, veel mooier effect zouden kunnen maken dan ze nu
doen. Een en ander is zeker voor een groot deel hieruit te verklaren dat ze niet volgens
een vast plan zijn geordend, doch in den loop der tijden naar toeval en willekeur zijn
uitgebreid. De gopurams, die het meest in het oog vallen van alle onderdeelen van
den tempel, bestaan uit een forschen onderbouw, waarin de poorttoegang zich bevindt
en een pyramide-achtigen, uit étages bestaanden bovenbouw. Deze étages zijn, zooals
reeds
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opgemerkt, versierd met kleine paviljoens en verder met een overstelpende en
verwarrende massa beelden, waaronder de godheden, aan wie de tempel is gewijd,
natuurlijk ruim vertegenwoordigd zijn. Het onderstuk van een gopuram is van graniet,
het étage-gedeelte van baksteenen, terwijl het beeldwerk van gebakken aarde of
pleisterwerk is vervaardigd. Door massa en hoogte - er zijn er tot over de 50 M. hoog
- en sierlijkheid van lijnen maken de gopurams dikwijls indruk; ook zijn er onder de
oudere, die door betrekkelijken eenvoud van stijl en volkomenheid van sculptuur
uitmunten, zooals het fraaie, oostelijke gopuram van Chidambaram (tusschen
Pondichery en Tanjore), dat uit de 13e eeuw dagteekent; doch in 't algemeen lijden
ze aan overlading en grofheid van bewerking, terwijl de schreeuwende kleuren,
waarmee de étagebouw dikwijls is beschilderd, eveneens onaangenaam aandoen.

PHOTO

4. PAVILJOEN MET NANDI TE TANJORE.

Niet altoos hebben de gopurams een dergelijke overheerschende rol gespeeld in
de Dravidische architectuur. Er was een tijd, waarin men terecht begreep, dat aan de
woning der godheid, het wimanam, de eerste plaats toekwam. In dien tijd ontstond
de beroemde tempel van Tanjore, dien de koning Rajaraja, ongeveer het jaar 1000,
in zijn hoofdstad deed bouwen. Deze tempel steekt gunstig af bij reuzentempels als
die van Sriranga, doordat hij gespaard is gebleven voor de vele latere toevoegsels,
die deze zoo onmatig hebben doen uitgroeien. Een kleinere, vierkante cour met laag
gopuram is er slechts later voorgebouwd; dan betreedt men door een tweede gopuram
onmiddellijk het zeer ruime, rechthoekige, ommuurde plein van den eigenlijken
tempel. Hoog torent de mooi gelijnde, niet minder dan 60 M. hooge
wimanam-pyramide boven de bescheiden gopurams uit, die elders tot zulk een
onredelijke hoogte zijn opgevoerd.
Tanjore's wimanam is misschien het nobelste bouwwerk van geheel Zuid-Indië.
De pyramide bestaat uit dertien étages, met paviljoens en beeldwerk gesierd, echter
veel eenvoudiger en rustiger dan de even genoemde poorttorens. Een geweldige,
naar men zegt monolithische koepel, kroont het geheel. De zijvlakken van het vierkant
onderstuk zijn door pilasters regelmatig verdeeld in vakken, waarin nissen voor de
statuen. Ze zijn van een voor Indische begrippen verrassende soberheid en eenvoud.
Dit vierkante onderstuk bergt de schemerachtige, alleen door een deuropening
licht ontvangende cel, waarin hèt heiligdom der plaats, het kolossale lingam zich
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bevindt, onder welken vorm Siwa hier, zooals veelvuldig in Indië, wordt vereerd.
Het lingam, d.i. de phallus, symboliseert god Siwa's scheppende en levenwekkende
kracht. Driemaal daags, 's morgens, 's middags en 's avonds wordt het lingam door
de priesters met zalving, wierook en offeranden geëerd, waarbij bloemen worden
geboden, lampen ontstoken en gebeden gepreveld. Vóór den tempel ligt in een
paviljoen met rijk bewerkte, slanke zuilen, in natuurlijke rust-
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houding, een reusachtige, uit één blok zwart graniet gehouwen stier, niet minder dan
5 M. lang en 4 M. hoog. Het is de iederen Siwa-tempel - al is het nooit in zulke
afmetingen - kenmerkende Nandi, Siwa's heilige stier.
De fraaie pauwen, die de bezoeker nu en dan zal opmerken, wijzen er op dat nog
een andere godheid in deze tempelruimte geëerd wordt. Immers de pauw is het rijdier
van Siwa's zoon, den krijgsgod Skanda of Subrahmanya. Inderdaad staat naast de
trotsche pyramide die het lingam dekt, een kleinere tempel, aan dezen in Zuid-Indië
hoog vereerde godheid gewijd. Hij is vele eeuwen jonger dan de hoofdtempel en
daarmede vergeleken van uiterst bescheidene afmetingen. Toch verdient hij ten volle
een afzonderlijke vermelding, want dit kleine, elegante heiligdom biedt een der fijnste
en smaakvolste voorbeelden van Zuid-Indische decoratieve kunst. Dit geldt vooral
de zijmuren van het allerheiligste, welker wèl geordend, keurig afgewerkt lijstwerk
en pilasters, getuigen van een goeden smaak en zelfbeperking, elders helaas dikwijls
verre te zoeken.

PHOTO

5. VIJVER VAN DEN GOUDEN LOTOS IN DEN TEMPEL TE MADURA.

Van alle Zuid-Indische tempels is er zeker geen meer algemeen bekend dan die
te Madura, het ‘Benares’ van Zuid-Indië. Hij dagteekent voor het grootste deel uit
de 17e eeuw, toen de roemruchte koning Tirumal, uit het geslacht der Nayyaks, te
Madura regeerde. Madura's tempel is zeer rijk; hij bezit de inkomsten van vele dorpen,
door vorsten en zamindars geschonken en is de rijkst versierde, meest phantastische
tempel van Zuid-Indië. Daar hij aan twee goden is gewijd, zijn er twee wimanams:
een voor Siwa en een voor Minakshi (de vischoogige), onder welken naam Siwa's
gemalin Parwati hier wordt vereerd. Als overal steken uit de massa der
tempelgebouwen kwistig gesierde, bont beschilderde gopurams op en is er een
duizend-pilaren mandapam, welks front- en middengangzuilen met statuen zoo
rijkelijk zijn getooid, dat hij de gelijknamige halle van Sriranga verre overtreft.
Schilderachtig ligt te midden der omringende arcaden de vijver van den gouden lotos,
zoo genoemd omdat er bij de inwijding van den tempel gouden lotossen uit ontsproten
om het lingam mee te sieren. Dit is de eenige plaats in den wijden tempel, waar men
een klein deel van het gebouwencomplex voor zich ziet; gopurams en zuilengangen
weerspiegelen er zich in het heilige water, waarin ondanks zijn onwelriekende vuilheid
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door de geloovigen druk wordt gebaad. Duidelijk ziet men op onze photo (5) de
slanke zuilen met uit sierlijk neerbuigende lotoskelken gevormde kapiteelen, die den
stijl van Madura eigen zijn. Het koepeltje, links van het gopuram in 't midden, is dat
van een der twee wimanams.
De glorie van den Madureeschen tempel,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

196
dat is de zuilengang van Tirumal, gebouwd door dezen koning om er het tegenbezoek
van Siwa te ontvangen, voor al de bezoeken, die hij aan den tempel bracht. Deze
rijke halle bestaat uit een 101 M. lange, 32 M. breede corridor met vier rijen zuilen,
die op buitengewoon kwistige wijze met sculptuur zijn bedekt, meerendeels god
Siwa's velerlei wonderdadige verrichtingen voorstellend. Volgens de locale traditie
uitte de god aldus zijn macht, om de hand te winnen van de schoone Madureesche
prinses Minakshi, aan wie, zooals gezegd, de eene tempelhelft is gewijd. Tegen een
der pijlers is de koning voorgesteld, water gietend over de in elkaar gelegde handen
van Siwa en Minakshi, ten bewijze dat hij zijn dochter ten huwelijk schenkt aan den
god. In het midden der corridor zijn langs vijf zuilen aan elken kant de meer dan
levensgroote, veelkleurig beschilderde beelden geplaatst van tien leden der
Nayyak-dynastie; onder een baldakijn, koning Tirumal, met bescheiden klein, ter
zijde van de zuil, zijn vrouwen. In deze halle worden nog altijd des voorjaars de
godenstatuen onder een paviljoen van graniet geplaatst, zooals ze telken jare in
Januari of Februari op geïllumineerde vaartuigen worden rondgevaren op een grooten,
buiten Madura gelegen, vijver, in welks midden op een eilandje een hoog, wit
paviljoen mooi uitkomt tegen het palmengroen van den omringenden tuin*). Photo 8
toont een dergelijken vijver te Trichinopoly, met op den achtergrond de beroemde
rots.
De Madureesche tempelhallen bieden te allen tijde een uiterst schilderachtigen,
kleurrijken aanblik, maar vooral des avonds, als de lichtjes van hooge lampenbogen
vóór de allerheiligsten zijn ontstoken, als 't gele licht van toortsen en olielampen een
warmen gloed giet over de naakte bronzen lijven van pelgrims, priesters, kooplieden
en wat er verder dooreenwoelt in de breede zuilengangen, die naar 't heilige binnenste
voeren. Spookachtig beweegt zich een enkele Siwaasceet tusschen de menigte,
kenbaar aan 't met grauwig-grijze asch besmeerde lijf en de reusachtige, op 't hoofd
samengewonden haarvlecht. De zuilenruimten ter weerskanten met hare groteske
statuen van goden, demonen en helden, verliezen zich in 't duister. Geheel eenig is
de aanblik van den heiligen lotos-vijver, met zijn trappen en arcaden rondom, als hij
daar zilverig spiegelt in het witte licht van den Indischen maannacht. De groote
tempel van Madura is het beloofde land voor schilders, die zich voelen aangetrokken
door de gloedrijke kleuren van het Oosten.
Aan Indië's zuidspits ligt het kleine, zandige eiland Rameswaram, door de smalle,
ondiepe straat van Pamban van het vasteland gescheiden. Hier staat een beroemde
tempel, die met den wijd vermaarden, populairen Rama, den held van het reusachtige
epos dat Ramayana heet, in verband wordt gebracht en daardoor tot de meest vereerde
heiligdommen van Indië behoort. Op het Oostelijk, druk door pelgrims bezochte,
zeestrand, zou Rama vol toorn zijn pijlen in zee hebben nedergeschoten, ten einde
den zeegod Sagara te dwingen hem te helpen, om met zijn leger de zeeëngte over te
steken naar Lanka (Ceylon), waar zijn gemalin Sita zich bevond in de macht van den
kwaadaardigen demonenvorst Rawana. Sagara verschaft hem hulp, het heir van apen
onder aanvoering van den goedmoedigen Hanuman brengt van alle kanten materiaal
aan, en spoedig is een brug geslagen. De reeks riffen tusschen Rameswaram en 't
eiland Ceylon, die onder den naam ‘Adamsbrug’ bekend staan, zijn volgens het
volksgeloof de overblijfselen van die brug. Lanka (de gelijknamige hoofdstad van
*) Een voor dergelijk doeleinde gebruikte tempelvijver heet teppukulam. De Engelschen spreken
eigenaardig van ‘floating tank’.
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het eiland) wordt dan genomen en Sita bevrijd, die in haar onverwoestelijke trouw
aan haar gemaal, een dier aantrekkelijke vrouwenfiguren is, zooals de Oudindische
literatuur ons er enkele oplevert. Nog altijd is het Ramayana
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PHOTO

6. ZUILENHALLE VAN TIRUMAL TE MADURA.

over geheel Indië bekend; de kathaka's of publieke voorlezers kunnen geen
dankbaarder stof kiezen; altijd weer wordt met spanning geluisterd naar de lotgevallen
van den koningszoon van Ayodhya. in wien god Wishnu zich had geopenbaard. Het
is dus
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geen wonder dat een tempel, waaraan de naam van den goddelijken Rama is
verbonden, - de sage schrijft hem zelfs de stichting toe - een der meest bezochte
bedevaartsoorden werd van geheel Indië en dat de zamindars van Ramnad, in wier
handen het bestuur van den tempel berustte, ontzaglijke sommen aan een vroom
werk, als de verfraaiing van dezen tempel was, hebben ten koste gelegd. Hoe ver
ook naar 't uiterste Zuiden gelegen, Rameswaram is opgenomen in den pelgrimstocht,
die te Benares begonnen met een bezoek aan den beroemden Gouden Tempel van
Siwa, over Gaya, om daar aan de ‘vaderen’ te offeren naar Hardwar voert, waar in
den heiligen Ganges, die daar uit de bergen te voorschijn treedt,

PHOTO

7. INGANG VAN TIRUMAL'S ZUILENHALLE TE MADURA.

gebaad wordt. Dan volgt Allahabad, aan de samenvloeiing van Jumna en Ganges,
die van bizondere heiligheid is. Het koperen watervaatje wordt er met rivierwater
gevuld en daarna verzegeld, dan wordt de tocht in zuidelijke richting hervat. Als de
Godawery bereikt is, aan welker boorden eens Rama en de zijnen hun door demonen
verontrust woudleven leidden, wordt de heiligheid van het Gangeswater tot het
summum gebracht door er water uit deze rivier aan toe te voegen, waarna de kan
opnieuw wordt verzegeld. In Rameswaram's tempel wordt dit heilige water door de
priesters over het lingam gestort, dat in het schemerduister der binnenste cellen van
den reuzentempel is geplaatst. Dat binnenste mag niemand
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buiten den priester betreden, maar dit is ook niet het merkwaardige van den grooten
tempel. Wat Rameswaram's heiligdom eenig doet zijn in Indië, dat zijn de
zuilengangen die het omgeven en die een gezamenlijke lengte van niet minder dan
1200 M. bezitten. Ze dateeren uit de 17e eeuw, evenals koning Tirumal's beroemde
corridor te Madura. Vooral de zijgangen imponeeren door afmetingen; zij zijn van
een grootsche opvatting. De zich in 't verre perspectief verliezende zuilen zijn met
de in het Zuiden conventioneele reusachtige leeuwen met olifantslurven gesierd,
enkele ook nog met statuen van de vroegere heeren van Ramnad. Vele echter missen
die toevoegsels, waardoor ze in onze oogen er niet bij verliezen. Het effect dezer
colonnades is overweldigend. Fergusson heeft gelijk als hij zegt, dat hij in dezen
tempel alle schoonheden van den Dravidischen stijl in zijn hoogste volmaaktheid
vereenigd vindt. Maar ook alle karakteristieke gebreken; want ook hier weder is de
aanleg zoo gebrekkig, dat er van een ‘Gesammtwirkung’ geen sprake kan zijn.

PHOTO

9. ZUILENGANG VAN DEN TEMPEL TE RAMESWARAM.

De tegenwoordige beheerders van den tempel, die de inkomsten van vele dorpen
bezit, zijn de Nattukottay Chetties, die indertijd zelfs tot vervalsching van documenten
zijn gegaan, om de heeren van Ramnad van hun rechten te berooven. Zij behooren
tot een klasse van geldschieters in het district Madura, waarvan velen door woeker
tot enorme rijkdommen zijn gekomen. Van hen zegt een Indisch schrijver: ‘Their
faults are many and their virtues are few’.*) Onder het zeer weinige goed, dat ze doen,
telt hij hun zorg voor Hindu'sche tempels, waaraan ze groote sommen tot herstel en
onderhoud besteden. Doch dit goede is toch ook nog maar weer betrekkelijk. Want

*) T.B. Pandian, Indian Village Folk. London 1898. p. 51.
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evenmin als hun Westersche collega's kenmerken zich deze Indische parvenus door
goeden smaak; dat springt bij een bezoek aan onzen tempel op schrille wijze in het
oog. Met felle kleuren is veel van het zuilenbeeldwerk overgeklad en op een enkele
plaats zelfs goud- en zilverpapier tegen de plafondsteenen geplakt. Dan voer de
tempel waarlijk beter onder de vroegere heeren van Ramnad, die echter, als zoovele
Indische ‘grands seigneurs’, door verkwisting hard verarmd zijn.
Slechts enkele, en wel de meest bekende van Zuid-Indië's reuzentempels, zijn hier
vermeld. Er zijn er wel eenige tientallen van de eerste grootte. Nog altijd wordt in
de Dravidische landen op dezelfde wijze gebouwd en, hoewel reeds zoolang met
Westerlingen in aanraking, hebben de bouwmeesters zich van elken Europeeschen
invloed weten vrij te houden. Helaas is er onder het moderne werk veel
minderwaardigs; in 't bizonder zijn soms de gopurams door de wanstaltige, grove en
felkleurige pleisterbeelden, waarmee ze bedekt zijn, een gruwel voor 't oog. Wie
echter zou meenen, dat de aloude, van vader op zoon overgaande, kunst is verdwenen
of dreigt te verdwijnen, die overtuige zich van het tegendeel door in de
tempelwerkplaatsen den steenhouwer en houtsnijder bij zijn werk te gaan gadeslaan.
Dan zal hij zien, dat de oude geest nog over hen vaardig is en dat er, als ze verstandig
beschermd wordt, ook voor deze Zuid-Indische bouwkunst, zooals voor Indische
architectuur in 't algemeen, nog een toekomst, is weggelegd*).

PHOTO

8. TEPPUKULAM TE TRICHINOPOLY.

*) Behalve Fergusson's History of Eastern and Indian architecture (2e ed. 1910) is voor dit
artikel geraadpleegd het ten vorigen jare verschenen: Archéologie du Sud de l'Inde par G.
Jouveau-Dubreuil (2 vols. Paris, Geuthner).
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Nieuwe liefde,
door Annie Salomons.
(Invocatio).

I.
Stralende liefde van mijn kindertijd,
Ik voel uw zoelen adem aan mijn hoofd,
En als een kind, dat iedre lokstem ge looft,
Bied ik u wéér mijn hart, opnieuw bereid,
Door u te stijgen tot der sterren pracht,
Koninklijk rijk en tartend schoon te zijn, ....
Om dan daarna in langen, leegen nacht
Van starre ontgoochling na den schaam'len schijn,
Met zelfspot, die om 't reedloos hopen lacht,
Willoos te wentlen in een poel van pijn.
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II.
Nu gaat weer de droom beginnen
Van het nieuwe, rijke leven,
En ons vaag en ver beminnen
Zal onze uren rijk doorweven.
Neen, ik zal de hand niet reiken
Naar uw lieve, sterke handen,
Laten wij elkaar ontwijken,
Tot nog heller de oogen branden.
Nòg kan ik de weelde dragen
Van een zacht en blij begroeten;
Eenmaal zal het uur ons dagen,
Dat we ons overgeven moéten.
Eenmaal buig ik voor uw krachten,
Dat ons dood noch leven scheidt.
Laat ons eerst dit stil verwachten
Zalig van onzekerheid.
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III.
Nu bloeien de crocusjes overal,
Langs alle wegen, in alle weiden,
Mijn oude, verdorrende hart, wie zal
Uw strakke stugheid nu nog bevrijden.
De lucht is licht, en de weel'ge grond
Geeft zoelen adem van donkre geuren,
Hoe zou ik mijn fel-verbetenen mond
Naar belovende lippen nog beuren....
Ik zie de boomen met knop naast knop
Zich strekken ten hemel in strevend hopen.
Ik vrees een hand, want bij den eersten klop
Dan spríngen mijn hartedeuren open.
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IV.
Nu hangt de hemel zoel en wijd
En de ure nadert,
Waarin, hóe ver uiteen geleid,
Hoe lang vergeefs gesmeekt, verbeid,
Hart zich met hart vergadert.
Ik klem mijn handen op mijn borst
Om 't nog te keeren.
Ik heb zooveel geluk vermorst,
Zooveel vergeefs gezocht, gedorst,
Ik wíl niet weer begeeren.
Daar zingt een zacht-gerekte fluit
Zijn smeeking door de stiltë uit,
De blaren trillen....
O hart, mijn hart, 't is úwe zang
Van lang-ontveinsd, miskend verlang;
Gij hebt niéts meer te willen.
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Phil's vijfde liefde-drama
door Emmy van Lokhorst.
I.
In den geurigen ochtend wiegden op en neer de bloemen. Gekweekte zonnebloemen
fijn geel tusschen de breed-groene bladeren en lathyrus, de teedere kelken in zachte
kleuren van wit en rose, lila en violet.... En naast de witte bank vóór het huis groeiden
de roode, felroode geraniums. Tusschen de rozen stond Phil. Haar wit japonnetje
schemerde door de groene struiken en haar donker hoofdje ging soms mee op en
neer, in den zachten wiegel, waarin heel de bloementuin de zaligheid van den
Junimorgen scheen te uiten.
Phil trad voorzichtig tusschen de struiken vandaan en tuurde een oogenblik naar
het huis, waarvan de bovenste ramen nog waren gesloten. Met beide armen omving
ze den bloemenschat van zacht gekleurde kronen en frisch-gedauwd groen. Bovenop
lagen de versch gesneden rozen, die hield ze met haar kin tegen, dat ze niet vallen
zouden. En stapje voor stapje liep ze op het huis toe, de hooge voordeur in en door
den breeden koelen gang naar de ontbijtkamer, waar ze de bloemen op den grond
vleide.
Met elastische stapjes tripte ze door de kamer en zamelde vazen bijeen. De kasten
plunderde ze en van het antieke eikenhouten rek nam ze ook de twee Delftsche pullen.
Toen liet ze met een kort, voldaan zuchtje zich op den grond naast de bloemen neer
en begon de vazen te vullen.
Door de wijd-geopende ramen kwam niets dan stilte binnen. Soms fladderde een
musch even neer in de vensterbank, keek met een paar verbaasde kraaloogjes naar
binnen en floepte verschrikt weg bij een onverwachte beweging uit de bloemenhoop.
Schoorsteen, kasten, hoekjes.... alles stond reeds vol geurende bloemen en nog
had Phil een paar lage potjes, gevuld met Oost-Indische kers over, die ze nergens
meer wist te plaatsen. Mijmerend zag ze de kamer rond, de potjes ieder in een hand.
Wacht! op dat richeltje boven de openslaande ramen. O, wat stond dat kleurig, de
oranje en dieproode klokbloemen in het wit der raamomlijsting.
Langzaam sloeg de klok negen uur. Phil begon de gedekte tafel haastig op te
ruimen. Ze was laat vanmorgen. En Betje bracht nog 't waschwater niet. Ze drukte
op 't electrische lamp-belletje en schudde dan de broodplank leeg boven 't
kruimel-bordje.
‘Heb de juffrouw gebeld?’
‘Ja Bet, krijg ik 't warme water? 't Is al over negen’. Ziezoo, - nu alleen nog
omwasschen. Daar was Bet. ‘Zal ik de juffrouw helpen afdrogen?’
‘Nee hoor Bet, dank je wel’.
‘Wa 'n mooie blommen het de juffrouw. 't Lijkent binnen ook wel een tuin’, zei 't
boerenmeiske, Phil met vriendelijke oogen aanziend. ‘'t Is toch maar een heele
gezelligheid, dat de juffrouw der is!’
Phil lachte. ‘En de juffrouw vindt 't zelf óok gezellig, hoor. Zeg Bet, veeg jij nog
even die blaadjes van den grond? Anders krijg ik 't met Mevrouw te kwaad, en dan
mogen er heelemaal geen bloemen meer in huis!’
Juist toen Phil klaar was met de ontbijttafel, klonken de drie tikjes van het belletje
uit de slaapkamer. Phil schonk een kopje thee in, zette dit naast de twee
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boterhammetjes op het blaadje en ging naar boven. Het eerste portaal lag heelemaal
in de morgenzon en heerlijke geuren van heliotroop en kamperfoelie kwamen uit
den achtertuin. Phil voelde haar borst uitzetten van genot en met de oogen halfdicht,
opende ze de deur van de slaapkamer.
Een bedompte lucht kwam haar tegen en het eerste oogenblik kon Phil niets zien
in de donker gemaakte kamer. Ze zette het blaadje op een stoel en ging tastend naar
de ramen, waarvan ze de gordijnen wegtrok.
‘Ziezoo! Nu kan ik je tenminste zien als 'k je goedenmorgen zeg. Heb je goed ge-
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slapen, Nannie?’ en Phil bukte zich over het witte bed en kuste haar vriendin.
‘Geslapen? 'k Heb heelemaal niet geslapen. Den heelen nacht zijn ze in den
kersenboomgaard bezig geweest met den ratel, om de vogels eruit te jagen. Heb jij
daar niets van gehoord?’
‘Nee! Ik slaap altijd als een os! Maar drink nu eerst lekker je kopje thee en eet je
boterhammetje. Zal ik de balcondeuren eens eventjes opendoen? E v e n t j e s maar....’
‘Nee, Phil, ik krijg rheumatiek’.
‘Rheumatiek! In Juni krijg je geen rheumatiek, hoor! 't Is om te stikken hier, en
dat is veel ongezonder. Kruip nou maar onder de deken, maar hou je neus erbuiten
en ruik eens, wat een goddelijke dag het is’.
Wijd opende Phil de deuren en stapte even op 't balcon, om uit te luchten. De
boomgaard hing vol kleine roode lichtjes: de rijpende kersen. Ook nu klonk luid de
ratel van den ‘kersenkeerder’. Over de velden verderop hing nog een flauwe nevel,
maar reeds was de zon aan 't winnen.
‘Is 't warm buiten, Phil?’ klonk Nannie's stem. Phil trad weer naar binnen en ging
op 't randje van 't bed zitten. ‘Steek gerust je hoofd maar buiten de deur straks. 't Is
pure gezondheid, die je inademt. Zal ik je voeren?’
Nannie lachte. ‘Wat verwen je me, Phil! 'k Vind het toch zoo heerlijk, dat je hier
den heelen zomer blijft. Ik had anders natuurlijk een huishoudster moeten nemen en
dat is zoo ongezellig voor Frank. Is hij op tijd weggegaan vanmorgen?’
‘Hij was natuurlijk weer heel laat, die luilak. Ik heb z'n fiets maar klaar gezet,
anders was hij vast te laat gekomen, ik zag de jongens al naar school gaan’.
‘Waren er geen brieven, Phil?’
‘O ja! Vreeselijk dom, om ze te vergeten. Ik zal ze even halen’, en Phil wipte de
deur uit, een oogenblik later terugkomend met twee brieven.
‘Dank je wel, Phil. Mag ik nog een kopje thee?’
‘Ik zal 't Betje even laten brengen, dan kun je prettig je brieven lezen in je eentje’,
en Phil wilde met 't kopje weggaan.
‘Nee Phil! Luister eens. Hier heb ik een brief van Paul. En die schrijft....’, Nannie
richtte zich half op van haar kussen, zette met een hand haar elegant lorgnetje op
haar fraai gebogen neus en sloeg het omvallende briefpapier weer overeind.
‘Nou, wat schrijft Paul?’ Phil wachtte bij de deur. ‘Vertel 't me straks/maar....’
‘Nee, nee Phil! Loop niet weg. Kom nou weer gezellig bij me zitten. Zet dat kopje
nu even neer. Ik heb je alles en nog wat verteld van Paul, nietwaar?’
‘O, hemel ja! 'n Eminent man en kampioen-schaker en 'n filosoof en.... de
zooveelste man, die zijn leven in jouw handen heeft gelegd, is 't niet?’ Phil lachte en
kneep haar vriendin in het kleine zuiverwitte handje.
‘Nee, plaag nou niet, Phil. Paul is een van Frank's beste vrienden en als ik hem nu
helpen kan, zou ik 't dan niet doen? Hij is juist doordat hij zoo verbazend knap is,
ook erg abnormaal....’
‘Anders had ie z'n heil niet bij jou gezocht’, plaagde Phil.
‘Nee, wees nu even ernstig, Phil. Hij is een man, die nooit een vrouw heeft gekend
die lief voor hem was. Toen Frank trouwde, leerde Paul mij kennen en ik heb
geprobeerd een goede vriendin voor hem te zijn en zijn leven wat op te fleuren. Het
schijnt, dat ik nu eenmaal beter met mannen kan opschieten dan met vrouwen....’
‘Dank je!’ zei Phil, ‘ga door!’
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‘Jij bent nu ook zoo'n buitengewone schat, dat jij niet meetelt. Nou.... zie je, en
nou is Paul soms verschrikkelijk down, doordat hij zoo hard werkt, denk ik, de
reactie.... En.... je mag er nooit over spreken, maar in zijn familie komt veel zelfmoord
voor. Ik tracht hem dus altijd zooveel mogelijk op te beuren. En nou schrijft ie, dat
hij graag een poos hier zou logeeren, om wat tot kalmte te komen. Hij weet niet, dat
jij er bent en dat ik een ligkuur moet doen voor mijn zenuwen. Ik zal hem dat
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schrijven, maar 'm toch animeeren, om te komen, want anders gelooft hij, dat ik hem
aan zijn lot overlaat en zoo, zie je, hij is erg gauw in de put....’
Nannie streek het laken glad en speelde met haar lorgnet, die ze nu tusschen de
fijne puntige vingers hield.
‘Maar.... nu ik aldoor hier in bed lig, zal ik me niet zooveel met Paul kunnen
bemoeien. Vooral aan de maaltijden is hij op jou aangewezen. Vind jij 't niet
vervelend, hem als gast te hebben?’
‘'t Is lief van je, aan mij te denken. Maar toen ik huishoudster bij je werd....’
‘Maar Phil.... je deed 't toch maar uit vriendschap....’
‘Nou ja.... Maar dan aanvaard ik lusten en lasten’.
‘'t Is maar, omdat hij een beetje lastig mensch is, zie je. Ik bedoel, erg afwijkend
en zwaar op de hand’.
‘De arme jongen. Laat 'm gerust komen, hoor’.
‘En.... nog iets Phil. Als hij nu eens verliefd op je werd?’ Nannie keek Phil scherp
aan.
‘Och.... 't komt me voor, dat i k geen liefde zal opwekken bij een mathematicus.
En dan.... i s hij in staat tot verliefdheid, dan is er eerder reden om dat op jou te
luchten dan op mij, onnoozel schaap, dattie heel niet kent. Jij bent een schoonheid
en een vrouw die alle mannen begrijpt enzoo. Ik heb geen talenten in die richting’.
‘Je houdt me altijd voor den gek’, zei Nannie toch gerustgesteld. ‘Krijg ik nu m'n
kopje thee? Dan zal 'k hem maar laten komen’.
In het wegzinkende avondlicht bracht Phil de theetafel naar boven. Op het balcon
had ze de palmen neergezet en de witte stoeltjes uit de serre. Het was zoo saai voor
Nan, had ze opeens bedacht, altijd zoo afgepast haar thee boven te krijgen. Nu zouden
ze 't eens wat gezellig voor haar maken.
Frank liep achter haar de trap op met de bouilloir en teacosy. ‘Phil, ik zie je enkels!’
plaagde hij.
‘Hoe zien ze eruit?’ informeerde Phil, met een plof haar last op het portaal zettend.
‘Fishing? Welnu.... allerbekoorlijkste enkeltjes met een bevallige ronding en een..’
‘Schei uit’, verzocht Phil. ‘Doe liever de deur voor me open. Ik zal je aanklagen
bij Nan, hoor’.
‘O! wat een tocht!’ klaagde Nannie, toen de theetafel binnenkwam. ‘God Phil,
wat ben je aan 't sjouwen. Laat Frank dat nu doen’.
‘Frank is lastig, hij mag niet meer helpen, hij plaagt zijn tante Phil’.
‘O! stoute jongen! Kom eens gauw bij Nannie!’
Frank - groote, forsche blonde kerel, knielde naast het bed met een berouwvol
gezicht. ‘Nee vrouwtje, heusch niet. Phil vroeg hoe ik haar enkels vond en....’
‘Wat!’ stoof Phil op en Frank, schaterend, ontkwam nog juist aan de teacosy, die
op zijn hoofd gemikt was. Maar opspringend wreekte hij zich onmiddellijk door Phil
als een veertje in de lucht te tillen en omhoog te houden, tot ze om genade smeekte.
‘Dat heet nu een rustkuur voor Nan!’ zei Phil. ‘Vooruit, nu ga jij op die stoel zitten
naast het bed en daar kom je niet meer vandaan, begrijp je?’ En met een dreigend
wijsvingertje verdween ze om de deur.
Toen dronken ze thee; de geurige drank gleed in de kopjes, dun als eierschaal. En
het diep-roode vocht dofte op tot bruin toen de glanswitte melk erin werd gegoten.
Het water suisde en de lucht was zwoel van bloemengeur. Langzaam, langzaam
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daalde schemer over den tuin en den boomgaard. In de verte waasde een rood lichtje
van den spoorweg en over de velden kwam de sluier van geheimenis. De zachtgele
lamp naast het bed was aangestoken en glansde een teeder schijnsel over het met
kanten afgezette kussen en het fijn-blonde vrouwenkopje. In de witte stoeltjes zaten
de roerlooze figuren van Frank en Phil; de palmen wiegden flauw op en neer en de
zachte avond-
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wind versterkte de geuren der kamperfoelie gemengd met het kruidig aroma van
Frank's sigaret.
Heel de diepe lieflijkheid van den zomeravond leefde in dit stille samenzijn. Het
waas van reinheid der Betuwe omglansde alle schoone dingen van den avond.
En Phil wenschte, dat het altijd, altijd zoo mocht blijven, zoo nameloos-vol stil
geluk. Geluk om schoonheid, dat was het eenigdurende in het leven....

II.
Toen Nannie weer zoover hersteld was, dat zij aan de maaltijden mocht verschijnen,
kwamen verschillende logé's, die hun komst lang hadden uitgesteld en het zonnige
buitenhuis was vol met vreemden. Phil hield niets van zooveel menschen, maar
drukker had zij het niet; de gasten amuseerden elkander en Phil was dankbaar, dat
zij haar zwijgende aard geen geweld behoefde aan te doen tot conversatie-gesprekken.
De zomer naderde haar volheid. De kersen waren lang al rijp en in de hall stond
naast de trap een groote mand, altijd gevuld met de glanzend-roode vruchten. Wie
er langs kwam, ging op de onderste tree een poos eten van de zoete kersen en altijd
werd de mand weer bijgevuld. De dagen waren alle zonnig en steeds voller werd de
bloemenweelde in den tuin.
Na het eten fietste Phil meestal den stillen landweg af naar de kleine groene laantjes
langs de beek. Daar lag ze dan te turen naar den zacht oranje avondhemel waar tegen
jasmijn als witte sterren wiegde. Elk blaadje was haar als een vriend en soms boog
ze haar hoofd in het gras en sloot de oogen, terwijl ze zich voelde als een bloem,
gesproten uit de aarde, gelukkig en teeder als bloemen zijn.
Dan daalde de schemer al dieper neer, en vulde alles om haar heen, tot de struiken
en de beek gedekt waren met een grijs web, waarboven perlemoerig nog de nakleuren
van den hemel glansden. De stilte kwam dan strakker om het gesjirp van krekeltjes
en heel 't mysterie van nachtdonker onder boomen spande Phil's wezen. Ze had daar
willen blijven zóo lang, tot het laatste beetje vage vrees voor 't onbekende boschdonker
verdwenen was.... o, ze wilde zich voelen als een stuk natuur, drinkend de zomerlucht
in zonneschijn en hemeldonker, bloeiend en levend in de roerlooze staat van geluk,
die altijd buitenzijn geeft.
Maar dan kwamen, eerst van heel ver, dan al dichter en eindelijk vlak vooraan in
haar denken, de stemmen van plicht en loom stond ze op, voorzichtig loopend uit
eerbied voor het slapend buiten.
De boomen aan den landweg waren dan al zwart en het grint in hun tuin schemerde
van ver. De stemmen der gasten praatten in den tuin voor het huis en geuren van thee
en sigaretten zweefden tusschen de bloemewalmen. Phil reed de fiets naar den
achtertuin, waar 't stil was en de maan onbewogen over de perzikboomen stond. Ze
kon dan opeens diep, diep ademen, de armen strekken en de handen leggen tegen
haar borst, waar 't wild was van een plotselingen drang naar iets nameloos.... Soms
barstte een snik los uit haar gespannen keel en ze wist niet, of ze zóoveel geluk om
al dat stille schoon dat van haár was, wel dragen mocht....
Maar later den avond in, werd ze kalm vroolijk en speelde schaak met Nannie,
terwijl het licht der gele schemerlamp glansde over de ivoren stukken en de fijn-blanke
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handjes van Nannie. Nannie lag op een rieten chaise longue en was zacht mooi als
een Perzisch beeldje.
De dagen waren alle zonnig en vredig. Op een morgen, toen Phil Nannie's ontbijt
bracht, waren de laatste gasten bezig, weg te gaan en er was een telegram van Paul,
dat hij op de koffie kwam.
Ze dejeuneerden met hun vieren. Het gesprek ging buiten Phil om, over den laatsten
schaakwedstrijd, waarin Paul glansrijk
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gewonnen had. Phil keek af en toe naar den nieuwen gast, die rechts van haar zat;
ze voelde iets als medelijden met hem, omdat hij stotterde en blijkbaar zich niet op
zijn gemak voelde. Hij had scherpe oogen en een hoog voorhoofd; baard en snor
verborgen den mond, maar toch was daar, in den stand der kaken iets onbeholpens
en vragends, dat Phil aandeed met een moederlijk gevoel van goed-willen-doen. De
stem was zacht en aangenaam, maar het moeilijk spreken deed den zin van het gezegde
niet tot Phil doordringen. Toch - al had ze hem weinig hooren zeggen - wist ze, dat
hij een belangrijk innerlijk had; dat sprak uit den vorm van het gelaat en de puntige
lange handen.
Phil was blij, toen zij de koffietafel kon opruimen en het vervelende hortende
gesprek ophield. Nannie ging naar boven om te rusten en Frank vertrok naar het
gymnasium. Phil belde om warm water, terwijl ze het fruitmandje opnieuw vulde
voor den middag. Zwijgend keek ze vanuit een hoekje van haar oog naar den gast,
die in de andere kamer voor het raam stond te kijken. Hij keerde haar den rug toe en
ze begreep, dat dit uit verlegenheid was. Wat zou hij den heelen middag uitvoeren?
Fietsen of roeien zou hij wel niet ambieeren.... enfin, mogelijk studeerde hij graag.
Juist had ze de vlies-dunne kopjes in 't warme water gewasschen, toen ze hem
naar zich toe zag komen. Voor 't eerst richtte hij 't woord tot haar en Phil zag zijn
oogen knippen van zenuwachtigheid.
‘Kunt u me misschien een plaatsje geven, om mijn muziek te bergen?’
‘Muziek? O, u speelt cel, niet?’ zei Phil vriendelijk, en met den theedoek in haar
hand, wandelde ze naar de andere kamer, waar de muziekkast stond. ‘Kijk eens, hebt
u aan deze halve plank genoeg?’
‘O ja, dank u, dank u, eh’....
Phil droogde haar kopjes af, terwijl hij schutterig de muziek in de kast ruimde;
Betje haalde 't vuile water weg, Phil vouwde het tafellaken en het vilt op, sloot de
kasten en legde het diepblauwe tafelkleed over de middentafel. Ze keek de kamer
rond, of alles in orde was en ging toen aan 't raamtafeltje zitten, waar ze 's middags
altijd las of brieven schreef.
De tuin lag in de middagzon te stoven; stralend-fel blauw was de lucht. In de kamer
geurden kamperfoelie en rozen en alles was stil van loome warmte. Phil leunde de
elbogen op tafel en sloeg haar boek open, niet meer denkend aan gasten of
muziekkasten die werden ingeruimd.
Ze was snel verdiept en meende reeds geruimen tijd te hebben gelezen, toen ze
opeens gewaar werd, dat een blik op haar was gevestigd. Dwalend gingen haar oogen
van het boek de kamer in en ze zag een paar scherpe, diepliggende oogen haar aanzien.
Phil werd verlegen: moest zij gastvrouw spelen en den gast bezighouden? Was het
onbeleefd te gaan lezen? Om wat te zeggen, vroeg ze:
‘Ging de muziek makkelijk in de kast?’
‘Ja, heel gemakkelijk, e.... dank u’. Een heel beschaafde stem had hij, maar Phil
vond zijn oogen een beetje griezelig. Ze durfde niet weer gaan lezen en ze wist niets
te zeggen. Vervelend zat ze met hem opgescheept, hoe moest dat de volgende dagen
gaan! En hij zou drie weken blijven!
‘U voelt wel heel groote bewondering voor het boek, dat u leest’, klonk opeens
zijn stem.
‘Bewondering? E.... hoe komt u daar zoo bij?’ vroeg Phil verbaasd.
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‘Uw gezicht was zoo toegewijd, terwijl u las’. Hij stotterde nu geheel niet. Phil
merkte 't op en tegelijk voelde ze een wrevel, dat iemand haar gezicht bestudeerd
had zonder dat ze 't wist. Toch.... 't klonk aardig: toegewijd....
‘O!’ zei ze nuchter en kreeg meteen een kleur. En om dat te verbergen, praatte ze
opeens een beetje geforceerd druk:
‘Ja, 't is een bijzonder boek, u zult 't misschien niet kennen, u leest zeker heel
weinig, met uw studie en....’
‘Welk boek is het?’
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‘Madame Bovary van Flaubert. Kent u 't?’
‘Ja zeker. Maar.... vindt u het mooi? U is nog wel erg jong, dunkt me.... hoogstens
zeventien jaar....’
‘Bijna negentien bedoelt u! En ik vind het prachtig. En jong ben ik heelemaal
niet’. Phil zei 't snel en bijna vinnig. Hij lachte en zijn gezicht werd opeens veel
aantrekkelijker; de mond had nu een manlijken trek, de oogen verzachtten in een
milder glans.
‘U leest zeker heel veel?’
‘O ja, heel veel’.
‘Altijd Fransch?’
‘Den laatsten tijd bijna wel, ja’.
‘Hebt u meer van Flaubert gelezen?’
‘Nee, 't is het eerste. 't Is heel anders dan Zola of Balzac’.
‘Flaubert is de voornaamste, fijnste geest van de Fransche litteratuur. U moet
Salammbô lezen, daar zult u van genieten’.
‘O!’ zei Phil, ‘vond u 't mooi? Houdt u van Balzac? Ja? Natuurlijk, maar ik durf
wedden, dat u Zola niet kunt lezen!’
Hij lachte weer. ‘Waarom denkt u dat?’
‘O, u studeert mathematica’.
‘Sluit dat Zola uit? Maar u heeft toch wel gelijk, ik houd niet zoo erg van Zola’.
‘Ziet u wel!’ Phil lachte. ‘Maar u heeft zeker al die onmogelijke boeken gelezen,
die ik ook niet kan uitstaan, Conquête de Plassans en Fecondité en Vérité en al die
rommel meer. Maar kent u Faute de l'abbé Mouret? En Bonheur des Dames? Kent
u dat niet? O maar dat moet u dan lezen, dat is zijn mooiste, zijn belangrijkste boek,
dat is pràchtig!’
‘Zóo!.... zóo!’ zei hij aandachtig. ‘Dat zal ik dan bepaald lezen’.
Er was even een zwijgen. Toen kwam hij aarzelig: ‘Weet u, e, waarom ik Flaubert
zoo enorm veel hooger stel dan Zola of zelfs Balzac? Ze schreven alle drie klassieke
werken. Maar Zola en Balzac deden dat.... e.. toch op populairder, grover manier....
Ja, vergelijkenderwijs natuurlijk, e.... Ik meen ....Kijk, in 't algemeen sterft alles wat
heel subtiel en fijn is een vroegen dood. Dat Flaubert klassiek is in zóo'n geciseleerde
fijnheid.... dàt is 't juist.... Zijn fijne geest vind ik vooral gedemonstreerd in zijn
objectiviteit.... het algemeen-menschelijke....’
‘Ja’, zei Phil en mijmerend zag ze even den bloeienden zomertuin in.... ‘En toch,
en toch, 't is gek, maar i n den tijd, waarin het klassieke wordt geboren, wordt het
nooit gewaardeerd en geeft het de meesten niet die echte innige vreugde, die
subjectieve, voorbijgaande kunst geeft....’
‘Dat is zoo. Maar het subjectieve is veel gemakkelijker na te voelen. Het
algemeen-persoonlijke te waardeeren, eischt menschenkennis en wijsheid, en
bovendien vermoeit het den geest veel meer, een complex eigenschappen der
menschelijke natuur te doorvorschen en te doorvoelen, dan wanneer éen of ándere
eigenschap smakelijk wordt opgediend in taal van onze dagen.... Het klassieke is
noodwendig iet of wat.... e.... droger, zou 'k zeggen, geheel ontdaan van
aangenaam-bezighoudende tierelantijntjes’.
‘Ja.... droger vind ik geen gelukkig woord. Minder conversabel misschien.... Want
Flaubert is juist.... hè.... sappig.. je voelt de zinnen zoo zijig.... 't is of je de woorden
proeft in je mond....’
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‘Vreemd, hè?’ Zijn toon was opeens vertrouwelijker en met iets hulpzoekends,
dat Phil weer aandeed, ‘toen ik u aan tafel zag zitten, voelde ik direct, dat ik prettig
met u zou kunnen praten....’ en opeens gereserveerder: ‘als u dat tenminste wilt....’
‘Natuurlijk’, Phil wilde hem 't hulpzoekende ontnemen. ‘Er zijn weinig menschen,
waarmee je prettig kunt praten. Het valt me enorm mee, dat u van boeken houdt....
heelemaal, dat u gevoelig is voor kunst.... ik dacht.... Nannie zei... e...’ Phil werd
rood....
‘Wat zei Nannie?’ vroeg hij opeens met aandrang.
‘Wel.... dat u een mathematicus was... en ik dacht.... eigenlijk een beetje antiek,
ziet u.... een....’
‘Een vervelende vent, zeg maar’, lachte hij, gerustgesteld.
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‘Eigenlijk wel, ja!’ zei Phil, hem schuw aanziend.
‘Dus ik val nogal mee?’
‘O, dat weet ik niet, dat weet ik volstrekt niet’, zei Phil met een plotselinge
opwelling om te plagen. En eigenlijk w i s t ze ook niet, of hij haar meeviel.
‘Ik zou Frank komen halen tegen vieren, welken weg moet ik dan nemen?’ vroeg
hij een oogenblik later. Phil trad met hem naar buiten den tuin in en wees hem, hoe
hij gaan moest. Toen sprong ze vroolijk naar binnen, om voor de thee te zorgen en
Nannie te wekken.
Toen ze, 's avonds bij 't naar bed gaan, de anderen goedennacht wenschte, zei ze,
Paul de band gevend:
‘Zullen we elkaar maar bij den naam noemen? Als u toch drie weken hier blijft..’
Hij stak schutterig zijn hand uit, maar greep toen vast Phil's handje en zei:
‘Heel graag. Dag Phil’.
‘Daàg’, zei Phil achteloos en liep de trap op.

III.
Phil werd wakker, toen Betje haar klopte. Ze sprong haar bed uit en trok 't gordijn
weg van 't wijdgeopende venster. O, de geurende reine morgen stroomde binnen en
Phil haastte zich met kleeden, om gauw naar buiten te kunnen gaan. Om halfacht
liep ze altijd in den tuin, waar alles dan al volop dag was. Pas na achten kwam Frank
beneden en moest dan in galop eten, zijn schoenen aantrekken, zijn boeken
bijeenzoeken. Phil voerde hem soms stukjes brood, terwijl hij zijn schoenen aantrok,
en knorde op hem, als was hij haar zoon.
Nu echter, terwijl ze bezig was met thee-zetten, hoorde ze boven al gestommel,
om kwart voor acht. Was Frank zóó vroeg? Glimlachend wilde ze hem haar
compliment maken toen de deur openging. Maar Frank was 't niet, Paul kwam binnen.
‘Goedenmorgen Phil’. Ze was vergeten, dat hij haar zou tutoyeeren en zei koeltjes:
‘Goedenmorgen’, terwijl ze hem vluchtig de hand reikte en weer druk aan de thee
ging. Toen ze Frank's kop inschonk, moest ze hem ook wel thee aanbieden. In zichzelf
liep ze te mopperen: als hij zoo vroeg beneden kwam, had ze niets aan haar ochtend.
Hoe kreeg ie 't in zijn hoofd, geen enkele logé kwam ooit zoo vroeg beneden. En
z i j kon er voor opdraaien, Nannie lag gezellig te slapen en trok zich nergens iets
van aan. Enfin, ze zou hem gewoon zeggen, dat hij zichzelf moest amuseeren,
vervelende snuiter.
Frank kwam, ontbeet en verdween en Phil moest tête à tête met Paul ontbijten. Ze
zette haar onvriendelijkste gezicht, toen ze hem brood presenteerde en de conversatie
liet alles te wenschen over. Met een boozen ruk haalde ze de jam naar zich toe en
tegelijk keek ze snel naar Paul, of hij 't merkte. Meteen smolt haar boosheid weg en
vond ze zichzelf harteloos en zeer onbeleefd. Hij zat met zoo'n onbeholpen gezicht
zijn boterham te eten, dat ze 't niet kon aanzien.
‘Heb je goed geslapen?’ Hij keek verrast op, bij den veranderden toon van haar
stem.
‘Ja, heel goed, jij ook? 't Is hier heerlijk’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

‘Je hebt toch zachtjes gedaan met aankleeden? Nannie wordt zoo gauw wakker
en dan is ze erg boos’.
‘Ik hoorde, dat jij naar beneden ging en toen meende ik, dat jullie gingen ontbijten’.
Hij zei 't verontschuldigend, maar zijn oogen knipten nerveus. Nu pas herdacht Phil
de verhalen van Nan, dat hij zoo overdreven gevoelig was en meende, dat ieder hem
onaangenaam vond. God! nou had ze dien armen stakker zoo afgesnauwd.
‘Paul, misschien was ik straks niet erg aardig, maar 's morgens is 't altijd zoo'n
gehaast met Frank en.... enfin, 't is nou weer over, wou 'k je zeggen’. Ze zag hem
vriendelijk aan, maar trok snel haar oogen terug, toen ze zag, hoe hevig-dankbaar
hij keek.
‘Dat is erg lief van je. Hinder ik je nu niet meer?’
‘Natuurlijk niet.... ik ben een spook,
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hè? Och: humeurig, moet je maar denken. Ik heb er anders niet vaak last van, dus je
hoeft voor 't vervolg niet bang te zijn.’ En toen, zichzelf overwinnend: ‘Misschien
wil je me straks helpen met bloemen plukken, dat doe ik altijd na 't ontbijt’.
‘Als ik je er werkelijk mee kan helpen, heel graag, maar anders wil ik niet, dat je
je opoffert uit beleefdheid. Ik wou graag wat werken straks’.
‘O’. zei Phil. Daar zat ze met haar opoffering. Toen begon ze 't ontbijt op te ruimen
en besloot af te wachten, of hij zou helpen of niet.
Ze zag hem echter den heelen morgen niet en aan de koffie praatte hij weer met
Frank en Nan, als bestond Phil niet. Phil besloot, hem als een raar mensch te
beschouwen, die ze maar zoo wat moest laten rond tobben. Toch bleef de herinnering
aan hun gesprek van gisteren dat tegenspreken.
Toen Nan naar boven ging, vroeg ze Paul, wat te spelen op zijn cel, dan kon ze er
boven naar luisteren. Phil keek wantrouwig naar de cel: wat zou hij daar voor geluid
uit halen? Maar terwijl ze omwaschte, drong de muziek in haar hart en greep haar,
en toen hij de cel wegzette en binnenkwam, waren haar oogen vochtig.
‘Wil jij misschien nu iets voor mij spelen, Phil?’
‘Ik.... och 'k speel beroerd, vol fouten. Frank kan 't nooit aanhooren’. Toch deed
ze 't. Een paar walsen van Chopin deden haar vergeten, dat hij luisterde. Chopin,
Chopin maakte haar dronken....
Opeens zag ze hem staan, een schutterig, mal mannetje. Ze ging naar de serre en
keek naar buiten. Opofferen? Nu praten, om niet opnieuw te kwetsen? Ja, ze wilde
leeren goed te zijn, nooit pijn te doen.
‘Hou je van Chopin?’ Hoe kon ze nu vragen of dat mannetje van Chopin hield...
Goed zijn verburgerlijkt, dacht ze wrevelig.
‘Ja’. Ze hoorde aan zijn stem, dat ze hem onrecht deed. ‘'t Is of je door een zwart
gordijn een felroode brand ziet.... Chopin vervoert maar ik houd meer van Bach.
Bach is voor mij de opperste kunst, diep menschelijk en kalm, bezonken’. Hij sprak
kalm en Phil zei opeens:
‘'t Is of je m i j n gedachten zegt. Nèt precies zoo voel ik 't. Ik.... je bent telkens
anders dan ik dacht.... je bent veel dichter bij me, dan ik meende....’ Ze bedwong
zich.
‘Phil, ik ben hier nog lang en we kunnen nog veel praten. Mag ik je iets zeggen,
zonder dat je er boos om wordt? Ik ben iemand, die behoefte heeft, volkomen te
kunnen vertrouwen zonder eenige bijgedachte, anders kan ik me niet uiten. Nu.... ik
zeg 't misschien onhandig en je moet je niet beleedigd voelen, maar.... gewoonlijk
als een man met een meisje praat, doet hij dit bewust of onbewust om zich en relief
te brengen tegenover dat meisje. Dat doe ik niet. Ik praat om de g e d a c h t e . Ik uit
me, om mijn denken te toetsen aan een ander en ben geheel onverschillig voor de
rest. Ik geloof wel, dat dit bij jou ook zoo is’.
‘Ja’, zei Phil, hem glanzend aanziend. ‘Ik ook heb een niet te stillen behoefte, om
te begrijpen, om mezelf bewuster te maken, om steeds verder en hooger te komen.
En ik ook, ik vind 't ellendig, als je minder of anders zou praten, uit vrees, dat je voor
“hofmaker” zou worden gehouden. Wees daar nooit bang voor. Maar i k hou me ook
aan 't zelfde hoor!’ Ze lachte.
‘Wat vind ik 't heerlijk, dat je 't goed begrijpt. Je bent verbazend ruim voor een
vrouw’.
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‘O, scheid de menschen nu niet in mannen en vrouwen. Zeg: je bent een ruim
mensch. Dat ben jij ook en dus zijn we geheel quiitte’.
‘Ja, daar heb je gelijk in. Maar ik heb heel weinig met meisjes omgegaan, zie je
en dan denk je, allerlei verplicht te zijn tegenover ze en.... Nan is de eerste vrouw,
die....’ Hij hield op en werd verlegen.
‘Je hebt veel aan Nan gehad, hè? Ze is een lief vrouwtje, maar wel heel erg
“vrouw”. Je moet tegen haar nooit zoo zonder égards spreken, daar zou je haar mee
grieven’.
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‘Heb je dat opgemerkt? Ik heb dikwijls standjes van haar gehad. Ik ben ook zoo'n
onbeholpen mensch’.
't Electrische belletje klonk: drie tikjes.
‘Nan roept me’. En Phil draafde naar boven.
‘Ja Nanneke, wat is er?’
‘Jullie praten zoo druk beneden, 't maakt me zenuwachtig, ik kan er niet van
slapen’.
‘Slapen? Maar Nan, je hadt toch gevraagd of Paul cel wou spelen’.
‘Ja cel spelen is niet kakelen met jou’, barstte Nan driftig uit.
‘Kindje, maak je niet zoo boos. Phil zal niet meer praten, hoor. Leg je hoofd eens
tegen tante Phil aan en vlieg niet zoo op, stoute meid’.
Phil bleef naast het bed zitten, tot Nannie sliep. Toen ging ze naar beneden en zei
tegen Paul: ‘We moeten zachtjes doen, want Nan is een beetje nerveus. Ga jij maar
wat wandelen of zoo’.
Heerlijke dagen volgden. Phil en Paul spraken veel samen. Het was of hun
gedachten i n elkaar omhoog klommen. Zij voerden elkander op tot nooit geweten
hoogten. Het geheele leven scheen dieper, rijker, begrepener te worden. Paul had
veel gelezen en veel gedacht en Phil voelde in hem een bron waaraan ze zich niet
genoeg kon laven. Ze kon haar geest wetten aan den zijnen, en al pratend, werden
haar eigen gedachten haarzelf eerst bewust. Paul's persoonlijkheid trok haar niet aan,
ze vond hem als man wat ridicuul; het was, of ze zijn geest abstraheerde van zijn
wezen in den dagelijkschen omgang. Soms scheen het haar zelfs, of hij een ander
mensch was wanneer zij aan tafel of 's avonds in den tuin gezamenlijk praatten. Op
een middag zat Phil aan het raamtafeltje te lezen. In de andere kamer lag Nan op den
divan te rusten, terwijl Paul haar voorlas. Opeens hoorde ze Nan hard lachen en
daarom naar haar kijkend, zag Phil, hoe Paul zich juist over Nan's hand boog en die
kuste. Phil voelde zich vuurrood worden van verlegenheid en liep den tuin in. Wat
was het toch in de verhouding van Paul tot Nannie, dat Phil zoo onaangenaam en
vreemd aandeed? Nan was een buitengewoon mooie vrouw, maar juist hierdoor
misschien, was de diepere gedachtensfeer haar vreemd. Hoe kon iemand als Paul
steun zoeken bij een vrouw als Nan? Zij was lief en goed en had een zeker talent,
om haar omgeving iets charmeerends te verleenen. Maar zij wilde ook tegelijk erkend
worden als koningin. Het vrouwelijke, verscherpt in het bijzijn van mannen,
zegevierde in haar op al het overige. Nooit zou zij een kameraad of vriend voor een
man kunnen zijn. Zij was een vrouw, waarvan elke man dadelijk de aantrekking
voelde. Het lichamelijk element, dat bij een minder begaafde en beschaafde
bruut-sensueel zou zijn, was bij haar tot een gecultiveerd-zinnelijke sfeer geworden,
waarvan alles in en om haar doortrokken werd. Hoe kon Paul, - die als man geenerlei
aantrekkelijkheid bezat - Nan boeien en vooral, hoe kwam het, dat zij hém boeide?
Phil zat 's avonds toe te zien, hoe woordjes en gebaren tusschen Nan en Paul gewisseld
werden, die haar beklemden, zonder dat zij begreep, waarom. Nan's houding tegenover
Phil was ongemerkt gewijzigd. Zij kon zich uren lang niet met Phil bemoeien en dan
opeens, langs haar komend, haar arm om Phil heenslaan en met een aanhalerige stem:
‘Kleintje’ zeggen, of haar op de wang tikken. Dan onverwacht, had ze uitbarstingen
van drift, waarvan Phil de oorzaak niet begreep. Ze wist, dat Nan pas een rustkuur
had gedaan voor haar zenuwen en dus bedwong ze zich telkens als ze in antwoord
op Nan's uitvallen, driftig wou opstuiven. Frank scheen Nan geheel te begrijpen en
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al haar daden goed te keuren. Was Nan driftig tegen Phil, dan keek Frank het meisje
met donkere blikken aan. Haalde Nan haar jongere vriendin met liefkozende woordjes
en streeltjes aan, dan was Frank stralend van vergenoegdheid en jool met Phil. Het
scheen, of Frank de in mannenkleeren gestoken essentie van Nan was.
Eens waren zij op een maanlichte avond

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

214
gaan wandelen. Nan en Paul voorop, Frank en Phil er achter. Door een toevallige
ontmoeting met een kennis, kwamen Frank en Nan naast elkaar en Paul vroeg Phil,
vast met hem op te wandelen. Phil had het gevoel, of iets in haar rug prikte, terwijl
ze langzaam doorliepen. Het gesprek stokte telkens, en Phil was blij, toen ze thuis
kwamen. Ze wachtte met Paul voor de deur, tot Frank zou opensluiten en geeuwend
trok ze met haar voet figuurtjes in het zand. Opeens echter week ze verschrikt
achteruit. Frank had haar uit den weg geduwd, de deur geopend en Nan naar binnen
geleid naar de achterkamer, waarvan de deur met een smak werd dichtgeslagen.
Bevend van schrik ging Phil naar binnen en hoorde Nan huilen, gierend huilen. God!
wat zou er zijn, zouden ze ruzie hebben? Ze durfde niet aankloppen en er zich mee
bemoeien. Trillend ging ze in de vensterbank zitten, helder verlicht door den witten
maanglans en keek naar buiten. Paul was naar haar toe gekomen en stond nu naast
haar.
‘Phil, luister eens.... e.... ik kan het heusch niet helpen’, zei hij schutterig.
‘Nee, natuurlijk niet’, antwoordde Phil absent; god, wat huilde Nan hard, ze gilde
gewoonweg, de meiden konden het in de keuken hooren.
‘Nee Phil.... eh.... je begrijpt me niet. 't Is mijn schuld, maar ik kan 't niet helpen’.
Phil voelde in haar zenuwachtigheid opeens kriebel, om te lachen: mijn schuld, maar
ik kan 't niet helpen! Waar had ie 't eigenlijk over?
‘Wat bedoel je?’
‘Dat Nan.... e.... zoo is.... ze is boos, omdat ik....’
‘Had j i j ruzie met Nan?’
‘Nee, heelemaal niet.... e, zie je, ik denk dat ze 't onaardig vond, e.... dat ik.... e..
met jou ging wandelen.... en.... e.... ik’, hij stotterde nu zóo, dat 't niet meer te verstaan
was. Maar als met één slag, had Phil begrepen. Jaloersch, Nan was jaloersch!
Opeens begon Phil hard te lachen, te schateren, tot de tranen over haar wangen
liepen. 't Was t e mal, dat iemand op zoo'n stokvisch van een Paul jaloersch was.
Maar even plotseling bedwong ze zich: zou Paul haar gedachtengang niet begrijpen
en er zich door gekwetst achten? Snel praatte ze haar lach-schuddingen weg:
‘Maar goeie hemel, 't lijkt wel, of jij met Nan verloofd bent. Wat kan 't haar nu
schelen....’, Phil hield op, want zoo'n doordringend gegil kwam uit de andere kamer,
dat ze, zonder zich verder te bedenken, naar de suitedeuren holde en ze opende, om
de kamer in te gaan. Nan lag op de divan en Frank op zijn knieën ernaast, haar hoofd
bettend en radeloos om zich heen ziend. Vast besloten ging Phil op hen toe, maar
Nan begon te gillen: ‘Ga weg, ga weg’ en Frank kwam dreigend overeind, met de
klaarblijkelijke bedoeling, haar uit de kamer te zetten. Phil bleef staan en zei luid en
kalm:
‘Nannie, ik wil je een paar dingen zeggen, maar jij moet je onmiddellijk bedwingen
en en niet zoo gillen’. Frank bleef aarzelend staan, maar daar Nannie werkelijk
ophield en onderdrukt nasteunde, liet hij Phil begaan. Nan's gezicht was vuurrood
en gezwollen, de oogen lagen in dikke wangkussens weggedoken. en krampachtige
schokken trilden door haar heen. Phil voelde een groot, liefderijk medelijden opkomen
en naast de divan knielend, schoof ze haar arm onder Nan's hoofd en liet het tegen
haar aan rusten. ‘Zoo’, knutterde Phil, haar koesterend over 't voorhoofd strijkend,
‘zoo, hè? Die Frank kon er niets van, hè? Phil moest er ook bij zijn, ja. Niet meer
huilen hoor, dan zal Phil je wat zeggen. Phil houdt heusch veel van die rare domme
Nan. Ja, dom is ze, om zoo hard te huilen, dat haar mooie oogen heelemaal
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wegkruipen. En je prachtige perzikwangen, ze lijken nu wel tomaten. Hoe is ook
weer dat rare versje: uw wangen zijn als perzikzijdjes, 't is als zeggen ze: bijt je es?
Weet je wel? Nou, tomaten-wangetje, zal Phil een glaasje water halen, ja? En Frank
weggaan? Wij samen, hè? Zoo, geef Phil nou eerst een zoen en kijk
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haar eens goed aan. Ben je nu nog boos en ....j a l o e r s c h op Phil?’
Nan keek in Phil's oogen, en 't was Phil, of ze een rijkdom aan liefde moest geven
in haar blik. Tranen schoten haar zelf in de oogen, zonder dat ze 't wist. Maar alles
week weg, toen ze Nan's verscheurde stem hoorde zeggen:
‘Heb je Paul tegen mij opgestookt? Waarom heb je dan aldoor aparte gesprekken
met hem?’
‘Maar Nan!’ Phil bedwong zich. ‘Ik heb met Paul één keer over jou gesproken’.
‘Zoo! Een keer. En wat zei hij toen?’
‘Toen zei Paul niet anders dan goeds van je. Dat jij de eerste was, die goed en lief
voor 'm was geweest’.
‘En wat zei jij?’
‘Dat je 'n lief vrouwtje was en dat jij zeker veel voor hem was geweest’.
‘Anders niet?’
‘Anders niet.
‘Zweer je me dat? Heb je nooit kwaad van me gesproken?’
‘Ben je vergeten, hoe Phil is? Ik zweer je 't, hoor’.
Nan sloeg in een plotseling élan haar armen om Phil en begon zacht na te snikken.
Toen bedaarde ze en zei:
‘Zul je me altijd alles eerlijk vertellen Phil? Ik heb zooveel moeite gehad, om Paul
wat menschelijker te maken en hij kan niet onder twee invloeden staan. Jij zou kunnen
bederven, wat ik met moeite in hem heb opgebouwd. Beloof je me dat Phil?’
‘Goed, dat beloof ik je, hoor’. Phil glimlachte, blij, dat Nan weer kalm was. En in
den besten vrede scheidden ze, om naar bed te gaan.
Boven, op haar kamertje, zat Phil een poos op den grond voor het lage venster en
zag naar buiten over de wijde vredige velden der Betuwe, waarover de reine geur
van bloemen en vruchten als een rokig waas zweefde. De nacht kwam plechtig
zwijgend van verre aangevaren. De groote natuur leefde en bracht voort, altijd schoon,
altijd harmonisch.... De mensch stond toch voor eeuwig buiten dat geluk; gedachten,
verlangens, begrippen woelden in haar hoofd en scheidden haar van de roerlooze
vrede.. En zij onderzocht haar denken: zou zij niet gaarne alles wat haar geest veroverd
had afstaan in ruil voor de eenvoudige natuurliefde, die haar gelijk zou maken aan
de vrouwelijke bloemen in den boomgaard, die haar zou doen liefhebben en
voortbrengen zonder meer, in tevredenheid over het vervullen der eenige taak van
alles, wat leeft..
Maar de duizendvoudige gecompliceerdheid in haar wezen deed haar die
natuurliefde als ideaal voelen, terwijl ze die tegelijkertijd met al haar kracht verwierp,
uit haar leven bande. O.... nooit genoeg schatten kon haar geest veroveren, nooit
genoeg buit binnenbrengen uit het rijk der gedachten. Met een flits van vreugde
constateerde ze dit. En toen - als was ze door d i e verzekerdheid veilig voor lagere
aspiraties, gaf ze zich over aan het uitspinnen van diep gelegen, geheime verlangens,
weefde ze voort in haar fantazie aan de half voltooide voorstellingen, die
onverklaarbaar in haar waren. De oogen sluitend, leunde ze haar hoofd aan het venster,
terwijl de reine nachtwind met haar losse haren speelde.... Ze voelde haar borst
uitwelven tegen het harde hout en in haar armen trilde het van verlangen, om iets te
omvangen, iets nameloos.... En de oogen steeds gesloten, werden haar wangen warm
en een mijmerend-zalige glimlach kwam om haar vochtige half geopende lippen....
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Toen werd het te sterk en, half oprijzend, boog ze zich uit het venster en ademde met
diepe zuchten de nachtlucht in, drinkend de koelte....
Dan ging ze zich snel uitkleeden en terwijl ze in bed stapte, voelde ze het complex
van gedachten en gewaarwordingen van daareven als een afgedaan stuk leven en,
tevreden wist ze zich sterker en kalmer.

IV.
‘Phil, ik zou je graag vanmorgen even alleen spreken’, zei Paul haastig na het
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ontbijt. Nannie, die de laatste dagen 's morgens vroeg was opgestaan, om bij het
ontbijt te zijn, keek snel en controleerend naar Phil. Maar kalm antwoordde Phil:
‘Dat is goed, Paul, als het noodig is’. En toen ze klaar was met haar bezigheden,
ging ze hem voor naar Frank's studeerkamer. Ze schoof achter in de roodleeren
clubsessel, terwijl Paul op de bureaustoel tegenover haar ging zitten. Voor ze iets
hadden gezegd, kwam Nannie binnen, om iets uit het bureau te halen. Ze zwegen
alle drie, tot ze weg was. Toen zei Paul:
‘Ik voel, dat ik je een verklaring schuldig ben van mijn verhouding tot Nannie.
Maar het is me onmogelijk, je die te geven’.
‘Verklaring schuldig?’ vroeg Phil verbaasd. En koeltjes liet ze erop volgen: ‘Beste
jongen, dat gaat mij hoegenaamd niet aan. Als ik me over sommige zaken verwonderd
heb, hoef ik daarover volstrekt niet verder te praten’.
‘Neen, maar ik wènschte, dat je een verklaring vroeg’.
Phil keek hem zwijgend-verbaasd aan.
‘Kijk Phil, als ik me heb uitgesproken, zul je me beter begrijpen. Ik.... e....
misschien heb je ook gevoeld, hoe 'n buitengewoon begrijpen er tusschen jou en mij
is. Nooit ben ik zoo helder en kalm tegenover alles geweest als nu ik jou ken. En
ik.... e.... ik ben ook van je gaan houden in deze weken’.
Phil werd rood. ‘Hoe weet je dat, je kunt je dat best inbeelden’, zei ze afwerend.
‘Nee.... ik merkte het voortdurend; als ik je 's morgens weerzag bij het ontbijt,
vond ik dat heel erg prettig en als je na het eten alleen ging fietsen, dan was alles
opeens heelemaal leeg en.... nee, ik weet het wel heel zeker’.
‘O!’ zei Phil, en terwijl ze verlegen in de diepe leunstoel dook, wachtte ze, wat er
nu zou komen.
‘Ja’, zei Paul nadenkend, ‘enne.... tja’, en hij verzonk in gedachten, waaruit hij
opeens opschrikte en snel zei: ‘En nou wou ik zeggen.... heb jij dat ook?’
‘Nee’, zei Phil. Maar hij zette zoo'n pijnlijk-ongelukkig gezicht, dat ze wenschte
‘ja’ te hebben gezegd.
‘Maar je vindt het toch prettig, om met me te praten?’
‘Ja, dat vind ik heerlijk’.
‘Denk je dan niet.... Zie je Phil, ik kan niet met vrouwen omgaan, maar e.... ik kan
toch wel eens denken over trouwen en.. dat een vrouw werkelijk om mij zou geven
en mij helpen met haar bijzijn. Ik.... daarom voelde ik me zoo tot Nan aangetrokken....
Ik lijk nu wel erg geabsorbeerd in abstracte dingen, maar.... god, ik kan me soms zoo
beroerd alleen voelen, zoo'n paria....’
Phil voelde tranen in haar oogen schieten. Ja, uiterlijke charme was wel een groot
geschenk van het leven, ondanks alle geestprestaties.
‘Zeg Phil.... e.... denk nu niet, dat Nan.... e....’
‘Praat maar liever heelemaal niet over Nan’, verzocht Phil.
‘Maar is dat niet van invloed op je houding tegenover mij, Phil?’
‘Nee Paul, totaal niet. Ik weet precies, hoe ik voor je voel’.
‘Maar Phil, zou je 't niet aandurven, met mij.... e.... te trouwen, denk je niet, dat
wij geestelijk....’
Trouwen! Phil was opeens uit haar stoel opgestaan en leunde tegen het bureau.
Dit stotterende, zielige mannetje praatte van trouwen. Ja, zijn geest was groot en
diep, rijker dan de hare, maar.... bij dit woord trouwen, leek hij zoo armelijk en duf.
Alles in haar jonge sterke lichaam richtte zich hoog op, en in haar ziel voelde zij een
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rijkdom, een schitterende pracht zóo groot, dat zij als een koningin zich voelde staan
daar.
‘Arme jongen’, zei ze zacht en uit haar hooge kracht boog ze zich naar hem toe
en kuste hem op zijn voorhoofd, ‘arme jongen, ik wil altijd een goede kameraad, een
trouwe vriend voor je zijn, en je helpen en steunen waar ik kan. Je moet je geen paria
voelen en vooral, ik smeek je, voel het niet als
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een vernedering, dat ik.... dat ik niet wil trouwen met je. Jij bent rijker dan ik en altijd
zal ik om raad en verklaring graag bij je komen. Mag ik dat? Ook als je over een
poos p r o f e s s o r Paul bent?’
Maar toen ze boven was, voelde ze zich slecht en hulpzoekend. Had ze hem verdriet
gedaan, zou hij werkelijk van haar houden? Ze had niet geweten, dat hij om haar gaf,
had ze maar beter gezien, ze was ook zoo'n kind....
Terwijl ze neergedrukt het raam uitkeek, ging de deur open en Nan kwam binnen.
Wit en gejaagd vroeg ze:
‘Wat heeft Paul gezegd, heeft hij....’
Phil voelde een oogenblik sterke afkeer, om Nan iets te vertellen. Maar ze zag er
zoo ellendig en nerveus uit.
‘Paul vroeg, of ik met em wou trouwen’, zei ze.
‘Dacht ik het niet! En wat heb je gezegd, Phil, wat heb je gezegd?’
‘Dat ik niet wou’.
‘Goddank! Dat is verstandig van je, Phil’, en Nan sloeg haar arm om Phil. ‘Je zou
heelemaal niet gelukkig zijn geworden. Maar e... hebben jullie over mij gesproken?’
‘Neen’.
‘Heelemaal niet? Toe Phil, je hebt me belóófd, dat je me alles zou vertellen’.
‘We hebben totaal niet over jou gesproken. Paul vroeg of zijn verhouding tot jou
op mij invloed had en ik zei van nee en dat ik niet over jou wou praten. En toen vroeg
hij of ik van em hield en ik zei nee, maar ik vond 't zoo beroerd en toen gaf 'k hem
een zoen en zei, dat we goeie vrinden moesten blijven’.
‘Gaf je Paul een zoen? Jij hem?’
‘Ja, wat zou dat?’
‘Wat dat zou, wat dat zou, je bent een afschuwelijk kind. Je houdt niet van em en
je geeft em een zoen’.
‘Ja, jij maakt daar nu zoo hoofdzaak van, ik had 't niet eens gemerkt’.
‘Haha! Dat merk je niet, als je een ander een zoen geeft. Bah! Ik zal maar niet
zeggen hoe ik 't vind’, en Nannie liep de kamer uit, de deur hard dicht slaand. Phil
bleef verbluft staan. Toen bruiste verontwaardiging in haar op en ze stampte op den
grond. Ze stikte hier in 't kamertje en holde naar buiten, achter in den tuin op de bank
vallend. Daar bedaarde ze en dacht na over Nan's woorden. Wás het gek, was het
niet goed, van die zoen? Zou Paul 't zelf óok gek hebben gevonden?
Opeens zag ze Paul aankomen. ‘Phil’, zei hij, haar wenkend. ‘Nannie verweet
me....e, waarom heb je haar verteld, wat boven gebeurde?’
Phil sloeg beschaamd de oogen neer. ‘Paul, ik had Nannie beloofd, haar alles te
vertellen, wat tusschen ons besproken werd’.
‘Ja, dat begrijp ik. Maar je had haar niet moeten vertellen, dat je, dat je.... mij
kuste. Dat kan Nannie niet begrijpen. Phil’, hij zag haar aan en greep haar hand, ‘ik
dánk je voor die kus. Die oogenblikken daarstraks boven zullen tot het mooiste van
mijn leven hooren’.
Een diepe dankbare blijdschap welde in Phil. ‘Ik ben zoo blij, dat je dat zegt’,
fluisterde ze en liep snel het huis in.
Nannie bleef den heelen dag stroef en zwijgend. Toen Phil 's avonds in bed lag,
kwam ze opeens het kamertje binnen. ‘Phil, ik wou eens met je praten. Je bent hier
gekomen, om mij te helpen, maar ik ben nu weer beter. Ik ben dankbaar voor wat je
gedaan hebt, maar in de gegeven omstandigheden wou ik je verzoeken, een poos
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weg te gaan, tot Pauls hierzijn is afgeloopen. Ik zou hem kunnen wegsturen, maar
dan is hij voorgoed ongeneeslijk down. En jullie samenzijn hier is mij onverdragelijk.
‘Zoo!’ zei Phil. ‘'t Is goed, Nannie, ik ga weg’.
‘Ja.... er is geen haast bij. Morgen of overmorgen....’
Maar toen Nannie weg was, keek Phil 't spoorboekje na. Dien avond kon ze niet
meer weg. Morgenochtend om 4 uur ging de eerste trein. Die zou ze nemen, dan
hoefde ze niemand goedendag te zeggen.
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Een teer-roze schijnsel waasde achter de boomen, toen Phil den volgenden morgen
het huis uitging en de deur zacht achter zich dichttrok. De koele ochtendwind zweefde
over de lathyruskelken en in de weiden werden de margrieten wakker. De zachtblauwe
hemel, vaag doorweven van teere pastelkleuren stond hoog over de aarde heen.
Het huis was gesloten; alle blinden waren dicht; alleen het raam van haar kamertje
stond open. Phil keerde zich om en ging haastig naar het station.

'n Decennium, (fragmenten van een roman)
door Frank Imm. van Steenen.
II.
In de serre van de Colebranders leunde Annie breed in een antiek-eiken
gebeeldhouwde armstoel, terwijl Suze tegenover haar op een licht rieten tabouretje
op en neer wipte. Tussen hen in op de serre-tafel stond het theeblad, waarop Suze
zo juist de kopjes had volgeschonken.
‘Hoe lang blijft Herzberg noch weg?’ lijsde Annie, terwijl haar hand langzaam
het kopje naar haar mond droeg.
‘Denkelik tot eind volgende week’, zei Suze, wippend.
‘Ongezellig voor hem zo alléén te moeten, hè?’
‘Och, hij vond het niet zo erg, hij heeft er zijn werk’.
‘Verleden jaar bè-je toch meegeweest, niet?’
‘Ja’, antwoordde Suze, afgetrokken turend door de openstaande deuren naar het
grasveld, waar de kinderen speelden.
‘Hadt je ditmaal geen lust?’ drong Annie aan, noch trager sprekend dan anders
alsof ze van ieder woord effekt wachtte.
‘Hè? - nee, geen lust’, radde Suze, opspringend en naar buiten dravend alsof de
kinderen haar nodig hadden en om die indruk te versterken, riep ze waarschuwend:
‘Corieneke! geen bloemen in je mond!’ hoewel het kindje zoet in het gras zittend,
geen enkele beweging naar het mondje maakte.
Maar toen Suze er eenmaal was, wilden de kinderen met haar spelen.
Hermientje, een beeld-fijn meisje van drie met slanke blote armpjes en
bleek-marmeren naakte voetjes in bruine sandaaltjes, schudde haar zijig sluik blond
haar en trippelde juichend op Suze toe.
‘Pèèrd-hotte?’ vleide ze, Suze aan haar hand mee-trekkend.
‘Aai-aai!’ jubelde het blozende dikkere tweejarige Corieneke in het gras, daar ze
Hermientjes vraag verstond, ‘aai! - pè-tjô!’
‘Geef dan je touw maar’, stemde Suze toe, bond het koord aan haar twee armen,
gaf de leidsels aan Hermientje en begon met ingehouden stapjes langs het grasperk
te draven. Ze sprong en hinnikte en bij een rozestruik of een bloembed ging ze
woedend aan het steigeren.
‘Hu - alléé - alléé pèèd’, schaterde Hermientje, terwijl Corieneke kronkelend in
het gras haar handjes klapte en ‘aai, aajjj!’ juichte.
Toen ze weer bij de serre waren ging Suze op handen en voeten over het perk en
vlak vóór Corienekes beentjes hapte ze gulzig naar gras, dat ze veinsde smakelik te
vermalen. Ook de kindervoetjes dreigde ze op te slokken. Het kraaiende kind sloeg
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de handjes in Suzes haren, trok er de kammen uit en rukte aan haar lokken, roepend:
‘tou pè - tou pè’, terwijl Hermientje òver-opgewonden op Suzes rug was gekropen
en er nu vorstelik bovenop troonde, dwingend ‘rijje - rijje!’ Maar Suze deed zo lang
haphap naar haar last tot het kind van het lachen in het gras rolde. Toen snapte Suze
weg en viel puffend in de serre op haar stoel, beproevend haar verwarde haren te
ordenen.
‘Maak je toch niet zo warm’, ried Annie, die haar stoel nog niet had verlaten.
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‘Ze hebben 't zó graag’, verontschuldigde Suze, tegelijk afwerend-lachend naar de
drempel, waarover Corieneke kwam aandribbelen, roepend: meej doen tâ Susó?’
Corieneke zeide altijd Suso en Hermientje verbeterde het trots in Susa, beide
afgaande op klanken in vaders woorden als hij Suzes naam zo grappig mogelik
beproefde te verbasteren.
‘Eve ruste’, zei Suze het kind opnemend en op haar schoot tillend.
‘Weej pè tjò?’ vroeg Corieneke.
‘Straks’, beloofde Suze terwijl ze het kind hoepla-hoepla op haar knieën liet rijden,
zodat het weer kraaiend lachte.
‘Lief tâ Suso’, vleide Corieneke, haar mollige armpjes om Suzes hals wringend,
‘lief tâ Suso’.
Even, heel even drukte Suze het roze kindje stil in haar armen, terwijl haar lijf
sidderde en haar ogen warm werden tot er een hete droppel uitgluurde. Zij wilde toen
roerloos blijven, opdat Annie het niet zou merken, maar die had niet anders te doen
en glimlachte blank:
‘Jij moest ook een paar kleuters hebben, Suus’.
‘Hè wat?’ vroeg Suze Corientje wegbrengend naar het gras en toen ze weerkwam
en haar ogen droog waren, herhaalde ze: ‘Wat zei je ook?’
‘Waarom je geen kinderen hebt’, vroeg ik, ‘je zou zo goed moedertje kunnen
spelen’.
‘Och, vindt je’, vroeg Suze onnozel, ‘volgens mijn mening heb je meer last dan
plezier van ze’.
‘Je speelt er toch graag mee’.
‘O ja, maar dat is het prettige juist; maar 't lastige, de drukte, de verantwoording,
de zorg’, mat ze breed de nadelen uit.
‘'k Zou toch eens naar een specialiteit gaan, d'r is soms wat an te doen’, ried Annie
zich niet latend bedriegen.
‘Nou ik verlang er niet naar’, hield Suze nog vol, terwijl ze teder naar Hermientje
keek, die beproefde van een te hoog boompje een roos te plukken.
Het chapiter ‘Kind’ was dikwels in Suzes gedachten. Na haar terugkomst van
‘Moeders wens’ - nu een jaar geleden - was ze in papa van Larn's boekenkast gaan
snuffelen en had daar de inlichtingen, die zij wenste, gevonden. Soms werd haar het
verlangen te machtig en wilde zij alle voorzorgen verwerpen, maar de vrees voor
spijt later en haar fantasie, die haar telkens een roodblond Herzbergje met bleke
wangetjes en kuchend borstje liet zien, brachten haar er iedere keer van terug.
In gezelschap was er al meer dan eens op gezinspeeld. Men ried haar de ooievaar
lief aan te kijken en eens, toen er werd opgemerkt dat Herzberg aanleg toonde voor
corpulentie en Suze steeds slanker scheen te worden, had men grof gegicheld, dat
het beter andersom zou zijn. Achter haar rug beklaagden ze haar, omdat men hun
kinderloosheid aan Herzbergs ziekte weet.
Suze ontweek het onderwerp zoveel mogelik en, als een gesprek niet te ontkomen
was, hield ze zich evenals nu tegen Annie: alsof ze in kinderen hebben een grote last
zag en blij was zo zonder zorgen te zijn. Maar Annie, die het meeste van haar
opgekropte moederlikheid zag losbarsten, geloofde haar niet.
‘Wil je nog thee?’ vroeg ze nu, wel ziende dat Suze van onderwerp wenste te
veranderen.
‘O graag’.
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Maar Annie maakte geen aanstalten op te staan, zodat Suze er bij voegde: ‘ik zal
wel even inschenken’.
Annie Colebrander was twee jaar ouder dan Suze. Ze had een breed blank hoofd
met lichtblond glanzend haar. Door haar open-geborduurde witte blouse schemerden
haar blanke schouders en armen. Haar glimlach was blank en elk harer bewegingen
was traag-blank. Haar kinderen had ze lief om naar te zien, maar nooit speelde ze
met hen en als ze onverhoeds op haar schoot klauterden schudde zij hen dadelik af.
Ach, zó moe wor-je van die wilde kinderen, hè? Nee, zij kon daar niet tegen. Ook
niet tegen
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huishoudelijk werk, dat was goed voor de meid. En als Suze kwam liet Annie
lief-glimlachend haar vrouweplichtjes aan haar over.
Suze wist het wel. Toch voelde ze nooit of ze voor kindermeid werd gebruikt,
zoals het misschien een ander van buiten gezien, zou toegeschenen hebben. Háár
was het een gunst. Ze was dol op de Colebrandertjes; hele middagen kon ze hun
verhaaltjes vertellen of in de kamer met hen ‘wolf’ spelen. Suze was dan onder de
tafel en door het afhangende kleed verborgen het wilde dier, en telkens uitschietend,
joeg ze de kinderen op, die angst-gillend in een hoek vlogen, maar toch om wéér-doen
drongen.
Was zij er 's avonds, dan bracht ze hen, als ze mocht - en dat was altijd - naar bed
en vertelde zolang van Roodkapje en Klein-Duimpje tot ze sluimerden of zong hen
met een kinderversje in slaap. Dikwels had zij hen willen meenemen naar de villa,
om ongedwongener zich te kunnen overgeven; maar het denkbeeld hoe het huis
daarna des te leger zou schijnen hield er haar van terug. Bovendien vond zij het egoist
voor haar persoonlik genoegen kinderen van hun ouderlik huis te vervreemden. Zo
had zij de Colenbrandertjes tot Annies verwondering noch nooit bij zich gevraagd.
Terwijl Suze de thee inschonk kwam er van het grasveld een dubbele juichkreet.
Pappa was thuis gekomen en nu bezig de kinderen met zijn rotting te dreigen.
‘Pè tjô’, gilde Corientje.
‘Wacht jou, ik zal je pètjô’, en Colebrander, in zijn stoffige kleren, knuffelde haar
in zijn armen, terwijl zijn hoed in het gras rolde.
‘Pèèd hotte tante Susa’, vertelde Hermientje aan zijn haar trekkend.
‘Is tante Suus hier?’ vroeg Colebrander, de kinderen loslatend en in de serre
tredend. ‘Hu, Susa, ho Suso!’ lachte hij haar de hand gevend.
‘Wèl - aan de thee?’ vervolgde hij. ‘Annie zou je je arme man ook geen kop
aanbieden?’
‘De kopjes staan in de kast’, zei Annie aan Suze, die er een haalde en het gevuld,
Colebrander met een buiging aanbood.
‘Merci, merci’, boog hij terug, en op Suzes kapsel wijzend plaagde hij: ‘wat ziet
uw haar er uit, mevrouw Herzberg; heeft 't kind weer paardje gespeeld, zoet geweest?’
‘Als je niet ophoudt moet je dadelik zelf draven’, dreigde Suze en Annie lachte
blank.
‘Ze hebbe zó geravot’, lichtte ze haar man in, ‘ik kreeg 't warm van 't er nakijken’.
‘'k Kan 't je aanzien’, spotte Henri.
‘Nee, ik kan dat niet - dat gestoei - ik ben zó moe’, verontschuldigde Annie zich.
‘Och ja - de een wordt er moe van, de ander niet’, hielp Suze wereldwijs.
‘Hoor diè’, zei Henri minachtend; maar hij zag haar daarbij warm aan.
Suze was voor de luchthartige Colebrander wat voor een vrome de bijbel is: zij
keerde hem tot zich-zelf. Zij bracht hem van zijn oppervlakkigheid terug, al behield
hij die voor 't oog. Als jongen, toen hij nog op de Hogere Burgerschool in de stad
‘gemarteld’ werd, speelde hij met de véél kleinere meisjes van Larn en had hij Suze,
toen een wild vierjarig kind - ‘net een jongen’ zei de oude dokter Colebrander - op
het paard laten rijden, dat hij naar de wei bracht. Tien jaar jonger dan hij, was Suze
op 't Gymnasium gekomen toen hij candidaat-arts was, en sedert zij op haar achttiende
haar einddiploma had - van 't Gymnasium waartegen hij uit zijn schooltijd een naïef
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op-zien had bewaard - was zij een hoger wezen voor hem met een glans van oude
wijsheid om haar hoofd.
Bij zijn doktersstudie had hij geboft: in zes jaar was hij klaar. Zijn vader was kort
te voren gestorven en hij dus als aangewezen hem op te volgen. Gewoon weinig
omslag te maken, had hij - 't gewenste van getrouwd-zijn voor een arts inziend - een
vrouw gezocht en gevonden in blanke mooie Annie. Haar vader had een
confectie-magazijn in Werendorp, maar daarom maalde hij niet. Zij was mooi en
had wat geld.
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Suze ging toen nog school en hoewel ze slechts twee jaar jonger was dan zijn vrouw
beschouwde hij haar nog geheel als een kind, een hoogstaand biezonder kind, nog
veel te teer voor zoiets ruws als een huwelik. Haar spoedig gevolgde verloving met
Herzberg had hem onaangenaam verrast en hij had het een soort opluchting gevonden
toen hij voor zich-zelf de overtuiging kon vaststellen, dat het een door papa van Larn
gedwongen verbintenis was.
In Suzes gezelschap kreeg hij vaak het gevoel of hij minder alledaagse dingen
moest zeggen om zich niet te schamen. Tegenover haar trachtte hij een oordeel te
hebben over een boek of hij vertelde iets wat hij onder de ‘Wetenschappelike
berichten’ had gevonden en dat hij zeide interessant te vinden. Of hij legde haar uit,
als zij over de kinderen vroeg, hoe het denken nu zou gaan in zo'n jong hoofdje. Of
ze al zouden denken in hun gebroken woordjes of enkel in voorstellingen? Hij vertelde
haar hoe dat langs associatiebanen in de hersenen ging, die niet in funktie konden
treden vóór de grijze stof met witte - merg - omhuld was; gemyeliniseerd noemde
hij dat. Suze had plezier dat woord langzaam-precies te zeggen en dan te vragen of
het goed was.
Eenmaal op medies terrein draafde hij soms door, onpopulair wordend, zodat Suze
hem niet kon volgen. Dan maakte ze plotseling een eind aan het gesprek, het te dom
vindend bij zoveel roze schoonheid te praten over grijze en witte hersenstof.
Eens toen hij maar niet kon ophouden over de localisatie van de nieuwste
associaties in de voorhoofdskwab, was zij naar de kinderen gesprongen, had elk bij
een hand genomen en gespot: ‘nu, ik ben de associatiebaan tussen Hermientje en
Corieneke, in welke kwab zit ik?’
‘In de kwajongens-kwab’, had hij gelachen.
Toen had zij Corientje opgenomen, in zijn armen gelegd en gezegd: ‘Hoor pappa
eens, hij praat wat er achter jullie voorhoofdje gebeurt; gauw geef hem een zoen,
trek hem aan z'n snor en zeg dat hij onzin praat, Corientje’.
Colebrander vond in haar bijzijn een onuitputtelik genoegen en hij wentelde zich
in de warmte van haar gezelschap als een jonge hond in de zon. Soms, haar
vergelijkend met Annie, dacht hij hoeveel anders een huwelik zou zijn met ene als
Suze. Maar met Suze-zelve stelde hij zich nooit voor.
Toen Suze die avond, nadat ze de kinderen in slaap had gezongen, haar eenzaam
huis opzocht, ging zij naar boven zonder haar lievelingen in de schuur goedennacht
te hebben gezegd.
Och - Trui en Kee - het waren toch maar geiten.
***
Het feestterrein - een groot weiland, willig door Suzes vader voor de gelegenheid
afgestaan - lag een kwartiertje buiten het dorp. Al van verre kwam het gerucht der
feestvierders hun tegemoet.
In het midden van het veld was een stellage getimmerd voor de muziek: het
fanfarecorps van Maelkerke en een ‘strijkje’ uit de stad. Langs één kant waren tenten
opgeslagen, waar men vissen en schieten kon; ook koekkramen, het hoofd van Jut,
het rad van Avontuur en dergelijke volksamusementen. Overal op het weiland
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verspreid, meest om de muziektent, stonden lange geïmproviseerde tafels - schragen
met planken - en wankele houten banken er langs.
Aan de over 't water reikende wilgetakken hingen lampions evenals aan de versierde
slingers, die van boom tot boom waren aangebracht. Ook de muziektent was rondom
van de kleurige papieren lampen voorzien, zodat het straks licht genoeg zou zijn om
pret te hebben.
Langs de kramen was het een joelend gewoel. Meiden en jongens, arm-in-arm,
roepend en giechelend, stoeiend en gillend, slungelden van tent tot tent.
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De feestcommissarissen waren er al en schenen veel plezier te hebben. Zelfs Voeting
leek zijn ongenoegen geheel vergeten en lachte schaterend om de potsen van Gerard
Smaring, die zijn hoge hoed voor een geplisseerde oranje cotillon-muts had
verwisseld.
‘Leve de burgemeester en zijn vrouw!’ riep de student, wild met zijn hoofddeksel
zwaaiend.
‘Leve Suze van Larn!’ viel Colebrander in en ‘leve onze Suze’, juichten ze nu
allemaal.
Suze maakte een welwillende buiging of ze edelmoedig hun hulde wilde aannemen.
‘Ja jongens, Suze heeft 't meest van allen voor het feest gedaan’, zei Colebrander
haar enthousiast aanziende.
‘Dokter Colebrander, jongetje, je hebt toch niets gedronken?’ spotte Suze, ‘ik ben
zulke lofreden niet gewoon van je’.
‘Hoe zeldzamer hoe kostbaarder’.
‘O dank u zeer voor uw juweel-kostbare woorden’, neeg Suze gracieus. Maar
ernstig weer vroeg ze: ‘waar is Annie, komt ze nog niet?’
‘Ze bracht de kinderen naar bed en wachtte nog bezoek uit Werendorp; ik kon
daar natuurlik niet voor thuisblijven’.
‘Nee, jij in de hoge funktie van feestcommissaris....’
‘Herzberg, je vrouw houdt me voor de gek, ze belastert mijn huidig ambt’,
beklaagde Colebrander zich bij Suzes man.
‘Wel es goed voor je, hoor’, troostte Beekman op een tafel zittend en de planken
er van opwippend.
‘Nou - ik ben voor een moppie muziek’, sprong Smaring op en ging eens polsen
bij de muzikanten. ‘Ze kunnen niet meer zien, de lichten moeten op’, riep hij
terugkomend en de commissarissen verstrooiden zich om mannen te zoeken voor
het aansteken van de kaarsen.
Het weiland werd steeds voller. Dokter van Larn en mevrouw, Laaghout en juffrouw
Oostburg waren er al. De dames Greve kwamen niet, daar ze het karakter van zo'n
feest met muziek te werelds vonden en Albert was, sedert zijn nederlaag in de villa
Herzberg, uit logeren. Verder waren er het hoofd van de school met zijn vrouw, de
lagere onderwijzers, de meisjes van Larn en de geld-chic: hereboeren met zusters en
dochters. Annie Colebrander was ook gekomen in gezelschap van mijnheer Eckstein:
mevrouw was verhinderd geweest mee te komen. Annie voegde zich bij Suze, terwijl
Eckstein onder de heren handen gaf. Sedert zijn optreden bij de watersnood kenden
zij allen hem min of meer, temeer, daar hij als groot-grondbezitter en groothandelaar
in granen in Maelkerke vaak zaken had. Suze had Annies gast in de drukte niet
opgelet.
Het fanfare-corps speelde het Wilhelmus en hier en daar galmden volksgroepjes
het mee. De lampions waren nu aan en wierpen fantastiese rosse en oranje
licht-glansen om zich heen.
Aan de lange tafels, waar limonade en wijn werden gedronken, was het een luid
gelach en gescherts. Ieder werd op zijn beurt geplaagd. Maar Colebrander vond het
zo te saai en wilde spelletjes gaan doen.
‘Ja vooruit, kring-ophouen’.
‘Kerel, ga naar je wieg’.
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‘Natuurlik - jou benen zijn te stijf’.
‘Nu, stemmen dan, wie doet mee?’ riep Smaring bovenop de tafel staande tussen
kogelflesjes en taartenschalen, ‘deelnemers gelieven op te staan, alloooo!!’
Suze sprong op, trok Annie mee en juffrouw Oostburg met een beschaamd
grinniklachje dàt ze het deed, kwam ook naar voren. Tenslotte waren allen van de
partij behalve Suzes ouders, Herzberg en juffrouw Smaring.
In een wijde kring, hand aan hand, speelden ze een kinderspel. Laaghout, door
een toeval los gebleven, stond onbeholpen middenin. ‘Ik niet eerst’, verdedigde hij
zich.
‘Ja, ja, jij bent er in, ja, Laaghout in de kring’, riepen ze en lachten hem uit. De
notaris, sukkelig, lachte mee, terwijl de anderen het vrij onbegrijpelijke versje inzetten:
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Wat is het nat,
wat is het nat,
al onder mijne voeten,
uitverkoren
uitverkoren
waar zal ik het zoeken?

Maar hierna werd het duideliker:
Die ik het eerste nemen zal.

Laaghout koos de eerste de beste dame, die in zijn bereik was: tot aller vermaak een
corpulente boere-juffrouw, die lacherig en verlegen naast hem ging staan en zich
gewillig liet omdraaien:
Keer maar om je bent hem niet,
Keer maar om je bent hem wel,
Zie dàg, mijn lieve vrouw,
ik gééf de hand aan jou,
ik zal je nooit verlaten
en daarom zoen ik jou.

De notaris meende zijn positie te redden door driest op te treden en gaf een klinkende
zoen op de vlezige wangen van de tegenstrevende juffrouw Lichting. Zijn heldendaad
werd door een luid hoera bekrachtigd en nu mocht hij bij de anderen gaan en moest
de gezoende een man kiezen en kussen. Zij schudde wanhopig van nee, dat zij 't niet
deed; maar ze drongen allen: ‘ja, ja, je moet’, zodat ze eindelik toegaf en zonder te
zien Smaring uitpikte. Deze knielde komies voor haar neer en eiste een flinke zoen.
De muziek had weer een vaderlands lied ingezet; maar zij stoorden er zich niet
aan en zongen hun kringvers.
Smaring koos Jeanne van Larn, deze Beekman en Beekman nam juffrouw Oostburg;
die, rood van opwinding, trok Colebrander uit de kring en kuste hem manmoedig,
zonder gedraai, wat ieder deed lachen en haar toejuichen.
Ze wilden nu eerst wat rusten en iets gaan drinken, dan konden zij straks verder
spelen. Het leek of allen tegelijk het geopperd hadden, niemand wist, dat Suze het
had gesuggereerd, die dacht terecht, dat Colebrander háár zou hebben gekozen.
Aan de tafel terug werden de dames en heren, die hadden moeten kiezen, druk
geplaagd, vooral Laaghout en juffrouw Lichting en juffrouw Oostburg met Beekman.
De candidaat deed tragies van zijn-hart-verloren-hebben en de huishoudster lachte
trots: dat men haar op háár jaren nog zo plaagde, streelde haar ijdelheid. Laaghout
hield zich ook goed tegen hun scherts en beloofde: ‘wacht maar, straks jullie’. Alleen
juffrouw Lichting werd gloeiend verlegen, toen men haar vroeg wanneer haar
verloving met de student publiek werd en zij trok het zich zó aan, dat ze onder geen
voorwaarde meer wilde mee-doen en bij de ouderen bleef praten, toen de kring op
nieuw werd gevormd.
Zij zongen nu eerst ‘Op Holland staat een huis’, maar dat beviel niet, omdat er
niet in gezoend moest worden en spoedig waren ze bezig met het Patertje langs de
kant, terwijl de muziek speelde ‘O Dierbaar plekje grond’.
Annie Colebrander werd een nonnetje en mevrouw Voeting; juffrouw Oostburg
nog eens en een zusje van Larn. Tenslotte was dokter Colebrander pater. Snel bracht
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Suze de handen van haar buren links en rechts in elkaar en verdween ongemerkt;
even later brak zij de kring tussen twee heren, die zij van achter en in het half-duister
niet herkende.
Colebrander zag speurend rond, vond Suze niet op haar plaats, zocht verder, verder.
Ze riepen al: ‘opschieten! je moet kiezen’. Maar daar hield de kopermuziek op met
‘O, schitterende kleuren van Nederlands vlag’ en zette het strijkje een walsmelodie
in.
‘Walsen, walsen’, wilde Suze en de anderen riepen het nu ook. De heren namen
de dames naast zich om het middel en daar ging het dansende over het gras.
Het invallen van het strijkje was Suzes werk. Zij hield niet van zoen-spelletjes,
die ze burgerlik vond en vies. Ook het-in-'t-openbaar-gezoend worden vond ze op
zichzelf onaangenaam. Zij had meegedaan aan
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het spel, omdat ze in een dolle bui was en meende wel te zullen ontsnappen als het
haar beurt was. Tot tweemaal toe was dit haar ook gelukt.
Nu walste zij over het weiland-gras met.. ja met wie? In haar haast om ongemerkt
terug te komen had ze niet op haar nieuwe buren gelet. Met een van hen moest ze
nu aan 't dansen zijn. Ze keek niet op: het was zo iets vreemds, aantrekkeliks, niet te
weten wie haar meevoerde. Eerst meende ze Colebrander; maar die had al lang
gesproken zo hij het was geweest; toen de veearts, maar die had niet zo'n slanke hand
als die de hare vasthield. Het werd àl wonderliker. Zij merkte dat hij biezonder goed
walste, wat in Maelkerke niemand deed dan Smaring en die was veel langer dan haar
partner.
De violen, tamelik goed bespeeld, gaven een potpourri: nu was het een wals uit
de Walzertraum. Suzes schoenen waren glad geworden van het gras en een paar maal
dreigde zij bij de omzwenking te slippen. Toen snoerde zich de arm van haar cavalier
vaster om haar middel en bij elke gevaarlike tweede pas werd haar licht figuurtje
even opgetild, zodat ze heel-even maar totaal in de lucht in zijn arm was. Zo had zij
nooit gedanst, in zo'n roes, opgetild en zachtjes neergezet of ze niet méér was dan
een veer.
Aangezet door de zoete slepende melodie was ginder bij de muziektent het volk
aan het hossen gegaan. De meeste paren van de kring - slechte dansers - hadden al
vermoeid opgehouden, alleen Suze walste àl verder àl verder met haar geheimzinnige
danser de weide over.
Suze dacht niet meer wie het zijn zou. Dit wilde dansen, dit door een veerkrachtige
arm opgeheven worden op de maat van de muziek, was om je dronken, om je gek te
maken. Ze dansten, dansten, tot de violen ophielden. Toen stonden ze, nog in
walshouding in een eenzame hoek van het weiland, aan het water.
Haar hoofd was dicht bij zijn schouder, zijn arm om haar middel.
Het grijze wilgeloof stond in een schemerige rosse gloed van rode chinese lampen,
die in het water rimpelige, bewegelike zonnen leken. Zij stonden juist buiten de
lichtcirkel van de lampions.
‘Wat dànst u’, zei Suze haar hoofd opheffend en speurend naar zijn gezicht.
Hij gaf een zachte lieve lach tot antwoord.
‘Wie bent u?’ vroeg ze gespannen, niets ziende dan zijn donkere ogen, die nu een
schittering van pret kregen.
‘Weet u het niet?’
‘Neen’.
‘Ik ben een zwarte schim en draag het maanlicht op mijn gezicht - ik ben gedoemd
de zomernachten over het veld te dansen en wee! wie mij in de weg komt, die moet
meedansen, heel de nacht.
‘U fantaseert schone legenden’.
Hij antwoordde haar niet, maar vroeg op zijn beurt: ‘en wie bent u?’
‘Ik’, zei Suze zinnend, ‘ik ben een vlammende zon van wie veel manen hun bleek
licht lenen’.
‘Voorwaar, als ik door u beschenen word, zal ik mijn licht over de hele wereld
zenden’.
‘Daar zou de wereld niet dankbaar voor zijn; want velen minnen de maanloze
nachten’.
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Zonder 't op te letten waren zij dichter naar het water getreden en werden nu door
de kleurige kaarsengloed beschenen. En opziende zag Suze dat hij een Jood was. Ze
wist nu, dat hij een vreemdeling moest zijn, daar in Maelkerke geen Israëlieten
woonden.
Zij keken elkaar wederkeerig monsterend aan: ‘je bent waarachtig een zon’, zei
hij.
‘En jij bent waarachtig een zwarte schim, die het maanlicht op zijn gezicht draagt’.
‘En die danst in de zomernachten’, vulde hij lachend aan.
‘Die héérlik danst in de zomernachten’, variëerde Suze.
Ginder om de muziektent was een plotselinge beweging gekomen, luide uitroepen
en geschreeuw klonk over de wei tot hen door.
‘Het vuurwerk, kom, kom’, juichte Suze
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de vreemdeling meetrekkend en, in draf, liepen ze als twee spelende kinderen hand
in hand over het gras naar de andere kant van het weiland.
In de Maele, die langs één zijde het terrein bespoelde, lag een klein zwartig schip:
daarop zou het vuurwerk worden afgestoken. Er was opzettelik iemand voor uit de
stad ontboden, daar de Maelkerkers geen vuurwerk-kundige in hun midden
herbergden.
Het volk dromde langs de oever samen, giechelend en schreeuwend, halzen-rekkend
en ongeduldig-roepend. Toen werd het plotseling stil van aandacht en bij de eerste
der twaalf toren-slagen knetterde er iets op het schip en siste en kronkelde een
goudgroene slang met vonkelende ogen de lucht in.
‘Hoera! hoera!’ gilde het opgewonden volk en ‘nòch een, nòch een’, riepen ze
toen het laatste lichtpuntje verdwenen was.
Nu volgde een suizende gouden W, daarna een zilveren vis - het wapen van
Maelkerke. ‘Lang zullen we leven!’ gingen ze geestdriftig aan het zingen en toen er
noch een kleurige snel-cirkelende bal verscheen, was het of hun bewonderend gejuich
niet kon eindigen.
Meer had de feestkas niet kunnen dragen en Beekman verzocht in naam van de
feestcommissie de aanwezigen met luide stem het terrein te ontruimen.
In drommen en lange rijen van in elkaar gehaakte meiden en jongens zwierden ze
zingend en gillend het weiland af en langs de verschillende wegen naar hun huizen.
Ook het fanfare-corps verdween en 't strijkje werd verzocht naar het huis van den
burgemeester te gaan om noch wat te spelen.
In een joelende stoet kwamen de notabelen na zingende:
Ons gezelschap gaat nooit àlleen
nooit àlleen.
nooit àlleen.
Ons gezelschap gaat nooit àlleen.
nooit alleen.

De feestcommissarissen werden niet moede dit grappige regeltje in te zetten en ze
lieten ternauwernood toe, dat het Wilhelmus werd aangeheven.
Beekman liep achteruit en manoeuvrerend als dirigent voor de zingende stoet.
Smaring en Colebrander namen aan iedere arm een dame en begonnen op
boeren-manier de weg over te hossen, joelend en brullend:
nooit àlleen,
nooit alleen.

Voor de tuin der Herzbergen bleven ze allen even staan om naar het fantasties effekt
te zien der gekleurde lampen tussen het donkere groen.
‘Opschieten, jongens, naar de wijn!’ riep Smaring, die wat uit zijn humeur was,
omdat op het weiland door al die spelletjes te weinig gedronken was naar zijn zin.
Geholpen door juffrouw Oostburg nam mevrouw van Larn de honneurs waar.
Suze bemoeide zich enkel met de muziek, zij deed de spelers onder de warande zitten
en bracht hun wijn. De salon was nauweliks groot genoeg voor het aantal gasten en
mevrouw van Larn had moeite hen alle te bedienen. De heren boden dan ook al
spoedig aan ‘zichzelf wel in te schenken’ en ieder haalde als het nodig was, maar
een fles uit de kast, waar men mevrouw van Larn in had bezig gezien.
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‘Muziek, muziek, vooruit’, commandeerde Beekman, smeet de piano open en begon,
hakkend en bombarderend op het toetsenbord, een straatmop, die de violen bijvielen.
Suze stond in haar oranje vlammend kleedje in de warande-deur: ‘dansen!’ riep ze
en zocht de ogen van de vreemdeling, die met haar man in gesprek was. Toen
verdween ze snel in de tuin. Anderen volgden haar spoedig en in het gewoel van
partners zoeken, vond zij haar danser terug.
Zonder spreken zetten zij zich in walshouding.
‘Een wals!’ beval Suze naar de muzikanten en abrupt het straatlied afbrekend,
speel-
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den de violen een trage wals van Octave Crémieux.
Over de tuinpaden ging het nu: zij dansten, dansten evenals straks op het weiland,
zonder te weten, zonder te denken. De tuin met zijn afwisseling van donkere
boomgroepen en warm-tintige schijnsels was een uitgestrekt toverwoud, dat men
nooit kon dóórkomen, zo leek de zelfde plek telkens weer anders als men hem van
een andere kant en anders beschenen zag.
Toen de violen zwegen waren Suze en haar danser dicht, bij het hek onder de grote
beuk, wiens al brosse bladen zachtjes en geheimvol ritselden. Over de sloot en de
weiden aan de overkant van de weg hing een witte ijle nevel. Om hen was het zwart
en oranje, zwart en oranje. Gedempt door de struiken kwam het rumoer der feestenden
als van verre tot hen over.
De vreemdeling keek in een wit gezichtje met grote blauwe ogen, van een kind.
Op het blonde haar lag nu een krans van oranje bloemen.
‘Wie ben je?’ vroeg hij weer.
‘Ik’, zei Suze met een ernstige plooi om haar mond, - ‘ik ben een vuurpijl, lang is
die rustig en onschadelik; maar steek je hem aan, dan spat hij uiteen en verteert àl
zijn krachten opeens tot niets overblijft dan een zwart pluimig wolkje’.
Verwonderd zag hij in haar ernstige ogen, speurend haar bedoeling, maar die ogen
brachten hem in de war: hij bukte zijn bleek hoofd, zijn arm om haar lijfje beefde en
hij begreep eerst wat hij op het punt stond te doen, toen een krassende valse
vioolstreek hem uit de betovering losscheurde. Dansend keerden zij in de warande
terug.
Er scheen een eind aan het feest te komen. Reeds was er iemand geweest om
Colebrander te halen; maar volgens 't algemeen oordeel was het beter dat dokter van
Larn meeging, daar Colebrander niet zeer vast meer stond en zeker een verkeerd
drankje zou geven, plaagden ze. Smaring had een vreemde woordenruzie met de
candidaat-notaris, waaruit met veel moeite op te maken was, dat Beekman bij 't
klinken zijn glas in Smarings mouw had leeggestort. Tenslotte wisten zij geen van
beiden meer waarover zij het hadden en elkaar in de arm nemend, hieven ze
eendrachtig weer hun lied aan:
nooit àlleen,
nooit alleen.

Men begon afscheid te nemen, niet geregeld; men riep dag die en dag die en bonjour,
slaap lekker, tot morgen. Het strijkje was ook heen gegaan naar de dorpsherberg en
Suze was nergens meer te vinden.
Annie Colebrander zocht haar man en Eckstein, die noch even met hen meeging
om zijn fiets te halen. Colebrander zei geen verstandig woord, zodat Annie maar met
hun gast praatte.
‘Waar was toch mevrouw Herzberg?’ vroeg Eckstein, ‘ik heb haar heel de avond
niet gezien’.
Annie keek hem ongelovig aan: ‘wèl, wèl’, spotte ze.
‘Wat bedoel je?’
‘Heb je niet gedanst soms?’
‘Ja zeker’.
‘En met wie dan wel?’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

‘Met dat meisje in 't oranje’.
Annie schaterde: ‘dat meisje in 't oranje. Wat is-t-ie onnozel! Dat walst heel de
avond met Suze Herzberg en beweert dan heel onschuldig, dat hij haar niet gezien
heeft’.
‘Was zij - mevrouw Herzberg?’ stamelde Eckstein verschrikt.
‘Ja - wat zou dat? je mag gerust met haar dansen hoor, 't is maar ééns feest’.
‘En ik dacht, dat 't een logeetje van de van Larns was’, mompelde Eckstein; hij
had gemeend dat het een stadskind was, dat los van de drukkende conventie, hier
buiten eens uit de band sprong.
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Kroniek.
Boekbespreking.
H. Salomonson, Valsch Pathos, een jeugdgeschiedenis. Amsterdam, H.J.W.
Becht, zonder jaartal.
Achter den titel en vóór het eerste hoofdstuk vindt men in dit boek, bij wijze van
opdracht (Aan A.W. staat er onder) een versje afgedrukt, bijna een sonnet (het rijm
in de laatste strophen is niet geheel in orde). Ik vindt het niet erg mooi, dat versje,
maar wèl bizonder typisch voor den auteur. Laat mij het hier mogen citeeren:
‘Er was op hoogen duin een roode bloem ontloken, zij hief den fieren kruin in 't woeden van den wind.
Toen werd de zwakke band, dien blad aan bloemkroon bindt
door 't schudden heen-en-weer verzwakt - en toen verbroken.
De bladen, die door God de bloem ten praal gegeven
Verwoeien één voor één, verloren in het duin.
De stengel stond nog recht, en hief den kalen kruin
met ietwat mallen trots door 't restje van zijn leven.
Zóó gaat het ook met hen, die in des werelds stroomen
zich werpen, vòl illusies van hun jeugd.
Voor hen is weldra ook de eenzaamheid gekomen.
Illusies waaien weg, als bladen, één voor één
en daarvoor in de plaats komt een bedrieglijk droomen....
....Zij heffen fier den kop.... en staan geheel alleen.’

Dit versje, zoo ‘geheel alleen’ in zijn boek te doen afdrukben, het was.... och,
misschien alleen sympathiek-onverstandig van den auteur, maar het lijkt ook een
klein beetje pretentieus en arrogant. Hij heeft het toch zeker zelf wèl heel mooi en
zeer geslaagd gevonden - anders had hij het hier niet zoo eenzaam aan de stormen
der critiek ten prooi geboden. Hij zal nog wel heel jong zijn - veulenachtige jongheid
is de voornaamste charme van zijn geheele boek - en daarom moeten wij hem vooral
niet te veel kwalijk nemen; een of ander uit zijn onmiddellijke omgeving had hem
toch ook wel eens kunnen waarschuwen! Maar ja, dit boek is nu eenmaal een boek,
en het wordt ons, litteraire beulen, ter wreedaardige ‘recensie’ gezonden. En zoo
wordt onze critische geest terstond na het openslaan nauwlettend en merkt op: dat
deze gewild-poëtische introductie bij uitstek slordig gedacht is. De vergelijking van
een jonge ziel met een bloem, die zich schoon ontplooit om weldra, door een enkelen
rukwind misschien, ontluisterd te staan, is niet bepaald nieuw of origineel, maar had
toch nog wel eens dienst kunnen doen. Zij heeft inderdaad iets eeuwigs aan zich.
Maar die ‘eenzaamheid’, wat heeft die ‘eenzaamheid’ er mee te maken? Stónd de
bloem niet alleen toen zij haar ‘fieren kruin’, haar roode bladen nog droeg? Was zij
toen omringd door (dan waarschijnlijk precies even fiere en roode) broeders en
zusters? Dus hebben die later òf hetzelfde lot, dat der ontbladering, ondergaan, òf
zij zijn beter bestand gebleken tegen den wind, maar in elk geval: de bloem staat dan
ook later niet eenzaam. Welk een nuchter gedenk, zal de heer Salomonson uitroepen.
Ja, waarde heer, maar daar moet uw geschrijf toch tegen kunnen. Wij zijn niet allemaal
meer jongens en meisjes, die zich al extatisch gestemd voelen en over schoonheid
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prevelen, als zij maar wat woorden hooren als ‘ontloken, God, praal, 'swerelds
stroomen, bedriegelijke droomen’....
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Zóó slordig gedacht als dit inleidende vers blijkt het romannetje zelf eigenlijk niet.
Maar helder is toch anders. Niet véél is klaar en vast in schrijvers bol geworden voor
hij begon te pennen. Een vaag gevoel van onbegrepen alleen staan, een zwak besef
van idealistische zuiverheid, die ‘eenzaam’ maakt, heeft hem, het werk door, zoo'n
beetje op de been gehouden, en door zijn gedichtje heeft hij die schoon-schijnende
onbestemdheden nog een weinig meer relief willen geven - ten slotte zal hij zichzelf
met een en ander wel zoo ongeveer bevredigd hebben gevoeld, maar er ons mee te
boeien en te ontroeren vermocht hij niet. Och, wat zal hij zich warm voelen worden,
als hij later dit versje van hem nog eens overleest, en dan klaar beseft dat van poëtisch
en hoog alleen-staan nooit de minste kwestie is geweest, dat hij integendeel een der
zeer velen was en zijn geval op zich zelf.. nu ja, gewoon. Banaal is zoo'n hatelijk
woord. En banaal behoeft ook eigenlijk nooit iets te zijn dat men aanvat met teedere
handen en beschouwt met liefdevollen geest. Hij zal dan ook voelen dat het woord
‘valsch pathos’, waarmee hij zekere uitingen van zijn hoofdpersonen, misschien zelfs
niet geheel zonder bitterheid, aan te duiden trachtte, wel voornamelijk van toepassing
was op zijn eigen, wat precieuzig doende, omkoestering van de gevoelens en
gedachten dier hoofdpersonen. Men zou al heel weinig litterair doorzicht moeten
hebben om niet te begrijpen, dat mannelijke hoofdpersoon en schrijver hier een
treffende familiegelijkenis vertoonen, en dat men in beide gevallen te doen heeft met
een ietwat door het leven verwend jongmensch, die - bij eenvoudig gemis aan
werkelijk groot verdriet en sterke vreugde - in zijn uitingsbehoefte een weinig aan
het opblazen en opschroeven is geslagen. Men vertoont zich den volke dan toch ook
liefst met een eenigszins somber-nadenkende mine, een romantisch omplooide tors
- wanneer men zich dichter voelt!
Het heeft er misschien den schijn van, alsof ik dezen jongen auteur een weinig
voor de mal wil houden. Dat is toch heelemaal niet mijn bedoeling. Ik voel iets voor
hem en heb idee, dat bij flink en bescheiden voortwerken hij het een heel eind brengen
kan. Opgeschroefdheid wordt door de bezadigde (of verzadigde) al te dikwijls aan
de jonge menschen verweten, en meestal ten onrechte. Meestal ondergaan zij hun
eerste levensrampen en verrukkingen met diepe sidderingen en is het pathos,
waarmede zij zich te uiten plegen (en let wel, tegen pathos kan men in principe niets
hebben; integendeel!) zoo al niet geheel doorvoeld, dan toch volstrekt nog niet
‘valsch’. Ook op den pathetischen toon van H. Salomonson is dit hatelijk epitheton
geenszins overal toepasselijk. Let eens op, zoodra deze jonge auteur iets werkelijks
te zeggen hebben zal, begint zijn eigenlijke litteraire loopbaan. Hij oefene zich
intusschen in het schrijven, d.i. het logisch en duidelijk onder woorden brengen van
klare en heldere gedachten. Eenvoud in het leven, nederigheid in de kunst - en dán
maar werken - ziedaar wat voorloopig mijn recept zou zijn. Dat dit doktersrecept
een beetje op een domineespreek lijkt, het is ditmaal mijn schuld niet.
H.R.

Frits Lugt, Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam,
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1915.
Dit keurig uitgegeven boek is een verheuging zoowel voor den bewonderaar van
Rembrandt - en wie is dat eigenlijk niet? - als voor den beminnaar van Amsterdam.
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Welk een lust, in de eerste plaats, het te bekijken, het omslag om te beginnen, met
dat voortreffelijke etsje van George La Barre, en daarna die geheele reeks uitstekende
reproducties van Rembrandts geniale landschap-teekeningen en etsen, waarbij er
nog gevoegd zijn van andere 17e-eeuwers, tot completeering van het stadsbeeld of
tot vergelijking. Doch dan de lectuur. Deze is veel genotrijker dan men zou mogen
verwachten van een kunst-
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historische, semi-wetenschappelijke verhandeling. De heer Lugt heeft méér gedaan
dan blijkens zijn voorwoord zijn doel was: ‘de kennis omtrent Rembrandt en zijn
werkzaamheid als landschapkunstenaar met nieuw feiten-materiaal te verrijken’. Hij
heeft met warmte en groote toewijding een frisch en aardig boek geschreven over
het zeventiende-eeuwsche Amsterdam en Rembrandts plaats daarin. Het
zeventiende-eeuwsche Amsterdam - wel is waar denken wij, 20e-eeuwers, bij die
woorden in de eerste plaats aan havens vol driemasters en aan groote en rijke
koopmanshuizen op statige grachten. Daarvoor nu juist heeft Rembrandt geen oog,
geen liefde gehad, en daarover schrijft dus ook de heer Frits Lugt niet. Maar er was
nog een ander Amsterdam in de 17e eeuw, en dat wij daarvan tot nog toe slecht op
de hoogte waren, verhoogt m.i. zeer de waarde van dit werk; het is 't Amsterdam van
bolwerken en poorten, van torens en molens, het zijn ook de schoone omstreken van
Amsterdam, die naar de meening van velen niet bestaan, maar die altijd bestaan
hebben en ook nog heden ten dage verrukken kunnen - getuige het etsje van La Barre!
‘Als regel zijn uitweidingen over de verdiensten der besproken teekeningen en
etsen achterwege gelaten en is volstaan met een zooveel mogelijk aaneengeschakeld
verhaal, samengesteld uit de nieuwe historische en topografische toelichtingen’ deelt
de schrijver ons, ook in zijn voorwoord, mede. Ik meen te mogen zeggen dat hij wijs
gedaan heeft, zijn taak aldus op te vatten. Wat kon hij nog toevoegen aan den lof van
Rembrandt? Hij gaf ons goede reproducties en voegde er alleen zijn schrandere en
gevoelige topografische opmerkingen, zijn vernuftige conclusies aan toe. Door louter
aandachtig kijken naar en vergelijken van Rembrandts teekeningen, - door vergelijking
dikwijls ook met die van anderen - kwam hij tot merkwaardige ontdekkingen omtrent
de plaatsen waar zij moeten zijn ontstaan. Hij hield die ontdekkingen vast en wist
ze door verdere vondsten te bevestigen en uit te breiden. Tot hij zich ten laatste in
staat gesteld zag ‘wandelingen’ met ons te maken, door en om Amsterdam,
wandelingen die hij om zoo te zeggen door Rembrandt kon doen illustreeren. Het
landschappelijk amsterdamsch oeuvre van den grooten meester bleek zoo uitgebreid,
dat deze wandelingen met deze illustraties een waarlijk bijna aaneengeschakeld
verhaal vormen. Er zijn natuurlijk hiaten, maar het algemeene beeld is toch tamelijk
volkomen. En dit danken wij niet alleen aan Rembrandt, maar ook aan den herkenner
en rangschikker zijner stad- en landschapstudies.
Het is bekend hoe de echte Amsterdammers hun stad beminnen; voor diegenen
onder hen, die zich dit tamelijk kostbaar boek kunnen aanschaffen zal het een kostelijk
bezit zijn, waarin zij zich telkens opnieuw zullen vermeien. Maar ook voor
niet-Amsterdammers, wien het in dit geval alleen om Rembrandt is te doen, heeft
dit bezit zijn duidelijke waarde. Het spreekt wel vanzelf dat geen landschapteekening
mooier wordt doordat wij precies weten welk wereldhoekje zij voorstelt, maar toch....
een kunstgevoelig mensch heeft wel degelijk ook zijn louter intellectueele genoegens,
het zien met begrip en kennis is altijd nog iets genottelijker dan het ontvangen van
kunst-indrukken zonder meer. Doch daarenboven - de heer Lugt wijst er op in zijn
slotpagina's - door telkens weer te zien hoe een groote geest als Rembrandt zijn
schoonheid haalde, zijn inspiraties putte uit het hem onmiddellijk omgevende, zonder
iets van onze moderne hunkering naar het bijzondere, het afwijkende, door telkens
weer op te merken hoe nederig hij zich stelde tegenover de ‘onuitputtelijke rijkdom
der natuur’, zooals de heer Lugt het noemt, groeit nog aldoor onze eerbied voor dezen
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schilder-toovenaar, en is er geen genot in eerbied en bewondering op zichzelf, in den
trots ook van hem te weten een der ónzen?
H.R.
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Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie, vierde, herziene en
bijgewerkte druk, onder hoofdredactie van Henri Zondervan, met
medewerking van 31 rubrieksredacteuren en vele andere geleerden en
specialiteiten, deel I, II en III, met 33 kaarten, 15 gekleurde en 82 zwarte
buitentekstplaten en 331 afbeeldingen in den tekst. Amst., Mij. Elsevier,
1915.
Tot de vele zaken van dagelijksch nut of noodwendigheid die men tegenwoordig
niet meer uit het buitenland behoeft te betrekken, daar zij in Nederland minstens
even deugdelijk zijn te verkrijgen, behoort een groote Encyclopaedie. En ik geloof
niet dat men zich van overdreven nationalisme te beschuldigen heeft om zich hierin
hartelijk te verheugen. Dat ieder volk wijs doet te trachten, zooveel als maar eenigszins
mogelijk is, in eigen behoefte te voorzien, ik zou zeggen: wij ondervinden het
tegenwoordig allen dag en sterker dan ooit. Doch ook in vollen vredestijd (heuglijker
gedachtenis!) en met de innigste waardeering voor vriendschappelijke internationale
betrekkingen op elk gebied, zal toch, dunkt mij, een ieder de waarde van ‘help u
zelven’, ook wanneer het geen individuen maar volken geldt, moeten erkennen. De
waarde, men zou ook mogen zeggen: de waardigheid. Samenwerking is iets prachtigs,
maar afhankelijkheid vernedert. Nuchtere overwegingen, als dat het toch ook altijd
maar het verstandigst is, het geld in 't land te houden, behoeven daar nog niet eenmaal
bij te pas te komen. Ofschoon er tegenwoordig waarlijk wel reden is, om op zulke
praktische nuchterheid met niet te veel minachting neer te zien. Nood leert bidden hm, ja, óók rekenen.
De duitsche encyclopaediën van Brockhaus en Meijer, de fransche van Larousse,
de Encyclopaedia Brittannica, zij hebben in Nederland een goeden naam. En dat zij
dien ook verdienen mag wel voetstoots worden aangenomen. Maar is er eenige reden,
voor een Nederlander, om voorkeur te geven aan een dier vreemde
‘konversations-lexica’ boven onze eigen ‘Winkler Prins’? Ik durf het, na druk gebruik
van de 3e, en na aandachtige doorbladering van de verschenen deelen dezer 4e druk,
ten stelligste tegenspreken. Vééleer het tegendeel is waar. Want niet alleen dat dit
nederlandsche boek even zorgvuldig en degelijk bewerkt is als de genoemde duitsche,
fransche en engelsche, maar buitendien bevat het inlichting omtrent honderden
nederlandsche woorden, namen en termen, die men in elke buitenlandsche
encyclopaedie tevergeefs zou zoeken. Men behoeft er de pas verschenen eerste deelen
dezer vierde uitgaaf maar voor op te slaan om zich hiervan te overtuigen. De Van
der Aa's en de Abbema's, de Berchems en de Boetzelaars, ik geloof niet dat zij zich
in de belangstelling van Brockhaus, Meijer of Larousse verheugen mogen.
Aarlanderveen en Berlikum, bloeiende nederlandsche dorpen, men zal ze evenwel
niet vermeld vinden in een buitenlandsche encyclopaedie. Hoevele namen van
kunstenaars, geleerden, politici, van steden en dorpen, zouden daar nog bij te voegen
zijn, namen niet van europeesch belang, maar die men in een nederlandsche uitgaaf
van dezen aard toch wenscht te vinden - en dan ook vindt. Daarbij komen dan nog
ettelijke speciaal nederlandsche termen, begrippen, technische benamingen, b.v.,
waarvan zelfs menigen taal- of vakgeleerde het fransche of duitsche equivalent mocht het al bestaan - niet op de tong ligt. Neen, het lijkt mij niet voor tegenspraak
vatbaar, al die buitenlandsche konversations-lexica mogen nòg zoo degelijk en, in
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hun soort, compleet zijn, ter beantwoording veler vragen, die zich in een
nederlandsche gedachtenwereld - bij het lezen b.v. van nederlandsche boeken,
tijdschriften, couranten - voor kunnen doen, heeft men een nederlandsche
encyclopaedie noodig.
Vergelijkt men deze nieuwe uitgave met haar onmiddellijke voorgangster, dan zijn
er verschillende veranderingen die opvallen en die, als ik wel zie, uitsluitend verbete-
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ringen genoemd moeten worden. Daar zijn natuurlijk in de eerste plaats de
bijgevoegde eigennamen, waaronder zulke als P.J.M. Aalberse, C.J.K. van Aalst,
(men ziet, ik kies mijn voorbeelden uit de allereerste blz.) en dan de overige
verrijkingen. Het lijkt mij zeer juist gezien, dat vooral aan de technische
wetenschappen - de moderne bij uitnemendheid - meer plaats is ingeruimd. Onder
de nieuwe woorden beginnend met aa noteerde ik: aanboren onder druk,
aangroeiingsboor, aanlooptransformator, aanloopsweerstand. Een ander modern
artikel, dat in vorige edities ontbrak, is dat over aanplakbiljetten. En hetgeen vervallen
moest om voor deze bijvoegingen plaats te maken, het kón m.i. ook alleszins veilig
gemist. Om de beteekenis van woorden als aanbieden, aandacht, aandenken, aandrift,
aangezicht en aanmatiging te leeren kennen, slaat men gewoonlijk geen encyclopaedie
op. (Vooral het laatstgenoemde begrip leert men tegenwoordig waarlijk wel zonder
eenig woordenboek kennen!).
Er is nog een groote verbetering. Waar noodig of gewenscht is bij de artikelen een
litteratuur-opgaaf gevoegd. Wie dus niet genoeg heeft aan hetgeen hij hier vindt
opgeteekend omtrent het onderwerp dat hem interesseert, weet waar hij verder zoeken
moet. Op deze wijze werken die beide vooruitgangen in ons geestelijk-maatschappelijk
leven: de gestadige verbetering van onze Encyclopaedie en de gestadige vermeerdering
en vergrooting onzer openbare leeszalen en bibliotheken elkaar in de hand. Dit acht
ik van hooge waarde - ook al, omdat er wel geen openbare leeszaal denkbaar is zonder
de nieuwste uitgaaf van ons hollandsche ‘Konversations-Lexicon’. Wil men zich dus
van een of ander onderwerp grondig op de hoogte stellen, zoo gaat men naar de
bibliotheek, zoekt eerst in de Encyclopaedie, vindt daar al het een en ander (algemeene
noties, globale behandeling) en verder de opgave der boeken die men in de eerste
plaats heeft te raadplegen. Deze groote verbetering is zonder twijfel voornamelijk
te danken aan het feit, dat de voortreflijke hoofdredacteur Zondervan voor deze
nieuwe editie wordt bijgestaan door tal van rubrieks-redacteuren. Het was onmogelijk
dat één man de juiste litteratuuropgave verschafte voor alle vakken. Dat kan alleen
de vakman voor zijn vak. Wie beide edities, 3e en 4e, bezit, sla b.v. het woord
animisme eens op, het verschil van behandeling, vooral wat volledigheid aangaat,
zal hem dan treffen. Dat bij de litteratuur-opgave de nederlandsche boeken in de
eerste plaats vermeld worden, spreekt alweer vanzelf. Doch de buitenlandsche zijn
geenszins verwaarloosd. Ziehier intusschen een verrijking der encyclopaedie die bij
volgende uitgaven aldoor uit te breiden, te herzien en te verbeteren valt. Ook de
woorden ‘arbeid’ en ‘arbeiders’, met hun vele samenstellingen, bieden gelegenheid
te over om het nut der bijgevoegde litteratuur-lijstjes te waardeeren.
Het is waarlijk een genoegen in deze voortreflijke nederlandsche uitgave te
grasduinen. Bijna over alle ‘items’ die ik opsloeg vond ik korte of langere, maar
altijd zakelijke en afdoende inlichting. Slechts in één opzicht constateerde ik een te
veel. Het wil mij voorkomen, dat een boek als dit louter informatie behoort te geven,
louter zakelijkheden, geen critiek. Deze opvatting schijnt trouwens door de meeste
der rubrieks-redacteuren gedeeld te worden. Ook bij name uit de buitenlandsche
litteratuur (ik vermeld b.v. Balzac en Baudelaire) vond ik geen andere critiek dan
die blijkt uit zekere, misschien onvermijdelijke, kwalificatie. Alleen de nederlandsche
letterkunde schijnt niet op deze wijze bewerkt te worden. Is Dr. J.A.N. Knuttel voor
deze afdeeling verantwoordelijk? Dan verwondert hij mij. Ik meende dat deze
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kunstenaar-geleerde niet in staat zou zijn iets neer te schrijven als dit over K.J.L.
Alberdingk Thijm (Van Deyssel): ‘Tegen Van Deyssel's proza, vooral tegen stukken
als “In de Zwemschool”
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en “Menschen en Bergen” hebben velen het bezwaar, dat er niet genoeg schifting in
is gemaakt tusschen het belangrijke en het geobserveerde en dat de al te sterke
detailleering belet tot een totalen indruk te komen’. Hoe doet men dat, in een
letterkundig opstel: schifting maken tusschen het belangrijke en het geobserveerde?
En is geobserveerd zijn een kenmerk van onbelangrijkheid? Het lijkt mij zonderling,
maar toch nóg ietwat... nu ja, onnoozeler (ik kan er heusch geen ander woord voor
ontdekken) vind ik een critiek als de volgende: ‘In 1887 verscheen de van 1881-1885
geschreven roman ‘Een Liefde’, die door zijn zeer naturalistisch karakter (!!! heb je
ooit zoo'n leekenopmerking...!) veel aanstoot gaf en d i e o o k b i j e e n m i n d e r
b e k e n d e n u i t g e v e r h e t l i c h t z a g (!!!) Is het niet bijna compromittant?
Parmantig-wijsneuzig noem ik ook dit: ‘Zeker is de stijl van Van Deyssel geheel
ongeschikt om iets anders te zijn dan het voermiddel van de gedachten van één
bepaalde persoonlijkheid (dat hoeft dan ook nauwelijks, zou men zoo zeggen! Welk
een omslachtige wijze om uit te drukken dat Van Deyssel's stijl zeer persoonlijk is!)
Als voorbeeld voor anderen is h i j *) volmaakt ongeschikt en z e l f s kan men niet
zeggen dat z i j een aanwijzing geeft omtrent de r i c h t i n g , waarin de nederlandsche
stijl zich b e h o o r t te ontwikkelen’ (!!)
Had de schrijver van dit vreemdsoortig artikeltje er nu ten minste ook maar een
litteratuur-opgave aan toegevoegd, zoo zouden argelooze lezers ten minste kunnen
te weten komen waar zij iets anders over Van Deyssel vinden kunnen, doch hier juist
moeten wij alle bibliografie ontberen.
Nu wij toch over ‘Winkler Prins’ en de nederlandsche litteratuur spreken, het heeft
mij bevreemd, dat de dichter Bastiaanse onvermeld bleef. Doch zulke verzuimen, of
abuizen, geschieden dikwijls onwillekeurig en kunnen in een (allicht onvermijdelijk)
supplement hersteld worden.
H.R.

Just Havelaar, Oud-Hollandsche figuurschilders, met 20 platen, Haarlem,
de Erven F. Bohn, 1915.
Langzamerhand begint de litteratuur over de nederlandsche schilderkunst der 17e
eeuw omvangrijker te worden en het zijn ook niet meer alléén monografieën, die de
aandacht vragen. Eindelijk wordt begrepen, dat ook onze 17e eeuw in haar geheel
kan behandeld worden, dat zij evengoed als de italiaansche renaissance haar opkomst,
hoogtepunt en einde heeft, al is die indeeling hier minder gemakkelijk te ontdekken.
Kwam in 1914 een kort overzicht der 17e eeuw aan het licht in de serie Uit onzen
Bloeitijd, geschreven door Prof. Vogelsang, 1915 geeft een omvangrijker geschrift
door Just Havelaar. Geheel verschillend van opvatting zijn deze werken; is het eerste
alleen constateerend en laat het aan de lezers over hun eigen ideeën op te bouwen,
het andere tracht mee te slepen, te overtuigen, de menschen wakker te schudden uit
hun conventioneel ‘mooi-vinden’. Laat Vogelsang z i e n , Havelaar wil laten v o e l e n
en leeren onderscheiden het wezen van den schijn. In veel opzichten vullen beide
werken elkaar aan, maar zij hadden dit nog meer kunnen doen, indien de schrijver
van Figuurschilders zich meer geconcentreerd had op zijn onderwerp en zich niet
*) De spatieeringen zijn van mij. H.R.
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zoo dikwijls had laten verlokken tot beschouwingen buiten zijn thema. In te lange
betogen, begint hij met voorop gezette opinies, die hij dikwijls later weerspreekt.
Gewoonlijk is hij het duidelijkst als hij nog eens in het kort zegt, wat hij eigenlijk
bedoelt, dan houdt hij zich aan een korten, zakelijken vorm, zooals p. 135-136 over
Steen, p. 156-161 over Rembrandt. Een dergelijk verwerken van een thema is
verwarrend voor hen, die onderwezen moeten worden in het voelen van kunst. Want
dat is toch het doel van den schrijver; nieuwe denkbeelden geeft hij weinig, het is
een samenvatten van reeds bestaande gedachten, die men b.v. ook in de Geschichte
der Materei van Richard Muther kan vinden.
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Storend voor de stemming, die bij het beschouwen van kunst behoort, is een zekere
nijdigheid, die niet alléén in het voorwoord doorschemert, tegen de kunsthistorici,
die de kunst onzer vaderen schijnen te genieten, niet zoozeer als ‘kunst’, maar als
‘document’, en het publiek, dat òf in luxewaan der mode verkeert òf een beminnelijken
cultus voor het antiek onderhoudt*). Als het zoo gesteld is met de kunstbeschouwers,
wie blijft er dan nog over om van Havelaars boek te genieten en hoe had hij den
moed het de wereld in te sturen? Heeft de schrijver nooit gemerkt, dat zeer velen
onder het publiek zonder modemotieven of sentimentaliteit voor het oude werkelijke
belangstelling voor kunst hebben? Ook de andere veronderstelling is niet juist. De
kunsthistoricus van den modernen tijd zoekt wel degelijk verband tusschen kunst en
cultuur en de esthetische factor speelt bij de beoordeeling van een kunstwerk een
even groote, zoo geen grootere rol, dan de historische. Trouwens om kunst in haar
vollen omvang te begrijpen, m o e t men rekening houden met het ‘document’, hetgeen
de schrijver ten slotte ook toegeeft: ‘Maar toch om dat essentieele zuiver en in zijn
dieper geestelijke beteekenis te voelen, zal het noodig zijn eenigszins het verband te
begrijpen tusschen dien bizonderen vorm der schoonheidsopenbaring en den tijd,
waaruit ze natuurlijk en noodzakelijk voortkwam’. (p. 2). Werkelijk, de
kunst-h i s t o r i e is zelfs voor het lezen van het boek van Havelaar noodig. Hoe zou
men anders de nooit geheel uitgewerkte theorieën over renaissance en barok kunnen
begrijpen. De ‘vrije vreugdegeest der renaissance’ (p. 58) zegt ons al heel weinig
zonder nadere omschrijving; beter is de definitie voor de barok (p. 154), hoewel voor
oningewijden de ‘versombering tengevolge van woelige lijnen en vormen’, wel wat
onduidelijk is. Verscheidene namen worden slechts ter loops genoemd en als bekend
ondersteld, niet verder besproken. Sommige vergelijkingen liggen lang niet
gemakkelijk, als: Breugel-Millet-Van Gogh (p. 59); tendenskunst van Steinlen en
Giotto (p. 128); om verschil en overeenkomst van deze schilders direkt te bevatten
moet men ze zeer goed kennen.
Over het algemeen geeft de schrijver te veel uitdrukkingen zonder nadere
toelichting. Wat bedoelt hij met muzikaal op p. 5 en p. 52. Dit is toch geen woord
om hier zoo maar onomschreven te gebruiken. Waarom zijn de Engelschen een
geniaal volk (p. 17) en toch hebben zij een koel ceremonieele kunst (p. 21);
ceremoniëel sluit evenwel geniaal gewoonlijk uit. Wat is een officieel stuk? ‘Het
Laatste Oordeel van Scorel is een officieel stuk, hoe knap dan ook’. (p. 55, noot 2).
Gaat officieel en knap gewoonlijk n i e t samen en wat is er dan eigenlijk op de
schilderij aan te merken, want ‘de klare toon van 't geheel is prachtig en ook de twee
apostelfiguren op de buitenpaneelen’. Een ijverige leerling, die begrijpen wil, wat
hij leest, zal zich zeker dergelijke vragen stellen.
Hoewel volgens den titel de figuurschilders der 17e eeuw zullen worden behandeld,
geeft de schrijver eigenlijk een overzicht van de ontwikkeling der nederlandsche
schilderkunst tot het einde der 17e eeuw. Door den goed ingedeelden index ziet men
de groote lijn van het werk duidelijk voor zich. De hoofdzaak, de figuurschilders,
wordt vooraf gegaan door een breed opgezette inleiding van algemeene
beschouwingen, daarop volgt de voorbereiding tot de 17e eeuw. De schrijver geeft
vergelijkingen tusschen Nederland, Vlaanderen en Italië en legt ons uit waarom
Nederland een bizondere plaats inneemt, niet alleen tegenover Italië, maar ook
*) Voorwoord.
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tegenover de landen ten noorden van de Alpen. Daarna komen beschouwingen over
de figuurschilders.
Het boek is uitgegeven met een eenvoudigen omslag en gedrukt in een goeden
letter en heeft een overzichtelijke indeeling. De prijs is niet hoog, waardoor wellicht
de
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ONBEKENDE. ‘DE HEELMEESTER’ (MUSEUM BOYMANS).

reproducties niet alle aanspraak kunnen maken op duidelijkheid. Pl. III de vroolijke
drinker van Hals schijnt niet tintelend van licht en kleur en verliest daardoor het
Halsachtige; ook pl. IV, Ostade, pl. VII, Metsu, pl. VIII, Terborch zijn niet goed
gelukt; daarentegen wel de reproductie van het portret van Rembrandts moeder door
Dou, evenzoo pl. IX en pl. XX; bij het melkmeisje van Vermeer is de figuur
uitstekend, maar men ziet niets van de tegels, die den muur van onder zoo mooi
afsluiten.
Het filosofeeren buiten het thema om, het zich zelf tegenspreken en het alleen
aanduiden van begrippen, waarvan de beteekenis nader uitgelegd had moeten worden,
zijn de zwakke punten in dit werk. Daar, waar de schrijver alleen betoogend is, waar
hij laat z i e n , inplaats van v o e l e n , daar opent hij zeker voor menigeen nieuwe
perspectieven. Hoe goed is het te wijzen op de tegenstelling van germaansche en
italiaansche elementen. Om aan te toonen, dat de noord-nederlandsche kunst een
andere was dan de vlaamsche stelt de schrijver de hollandsche cultuur tegenover de
vlaamsche. Het waren echter niet de ‘sterke en oprechte werken’, evenmin als de
‘mooie werken’ (p. 52) die de nieuwe noord-nederlandsche kunst in het leven riepen,
maar die welke nieuwe oplossingen aan het licht brachten.
Jammer is het dat den lezers eerst een tegenzin wordt ingeboezemd tegen
italiaansche en vlaamsche invloeden, tegen de barok en vooral tegen Rubens, wat
later evenwel weer wordt goedgepraat*). Beter ware het

*) Vergelijk b v. p. 24 en 25 met alinea 1, p. 58; p. 54: van Scorel tot van der Werff is Italië de
vijandige macht onzer kunst geweest; p. 56: zonder de Italianisten waren Sevary, Hercules
Seghers, Lastman, Rembrandt, Vermeer ànders en minder geweest.
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geweest Rubens niet het begin van een verval periode te noemen (p. 24) maar de
laatste concequentie van iets, dat sedert de primitieven werd voorbereid. Zóó de zaak
beschouwd, telt ook ander werk van Rubens, dan alleen de bij meters uit te meten
stukken met naaktfiguren. Dat ook onze 17e eeuw van ongeveer 1650 af door de
barok wordt beheerscht, schijnt de schrijver niet te willen erkennen, tenminste hij
wijst er niet op. Wel zegt hij op p. 182 ‘in Vermeer heeft de Hollandsche
renaissance-kunst zich verdiept’ en ‘wat vanaf Scorel zoo hardnekkig bestreefd was†),
maakte hij (Vermeer) eindelijk in wezenlijkheid en eenvoud waar’; maar duidelijker
was het geweest indien hij Scorel den renaissance schilder had genoemd, en de
verdiepte renaissance kunst van Vermeer den naam van barok had gegeven. In
hoeverre de barok een vervalperiode

G. DOU. PORTRET VAN REMBRANDTS MOEDER (RIJKSMUSEUM).

is staat nog te bezien. Het voornaamste is, dat de barok, evenals de renaissance, weer
een voortzetting is van het voorgaande en een nieuwe uitbeelding van de gedachten
heeft gevonden. Hals, Rembrandt, ook de ‘eenvoudige’ Vermeer vertegenwoordigen
door hun bijna onbegrensde uitdrukkingskracht dezen stijl.
Evenals Rubens worden Hals en Rembrandt aan het begin van een tijdperk geplaatst
en worden gecritiseerd nog voor de

†) Het zou gemakkelijk geweest zijn, dit germanisme te vermijden.
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lezer een begrip van hun beteekenis heeft. Door Hals als eindpunt te zien*), komt men
tot de overtuiging, dat de door de critiek gevonden ‘fouten’ noodwendige
consequenties zijn. Neen, welk soort bouwsel een voorhoofd heeft (p. 69), zegt Hals
ons niet, dat had een vorige generatie al opgelost†). Hij vertelt ons echter met welke
plasticiteit hij schilderen kan, met hoe weinig middelen hij kan uitdrukken, dat een
kraag van kant is, dun, doorzichtig, in tegenstelling met zwaar, massief fluweel,
‘Geen draadje schijnt hem aan het verleden te binden’; (p. 72) dat is een gevaarlijke
uitdrukking; Hals bouwde voort op wat de 16e eeuw begonnen was. Een vergelijking
van vroege Halsen en 16e eeuwsche portretten, doet dit uitkomen. De Nachtwacht
had de schrijver eveneens kunnen beschouwen als de volmaking van een oude motief:
ontleding van het licht, die reeds bij de hollandsche primitieven een rol speelde. Het
licht! dat is een van de vele gegevens, waardoor de hollandsche kunst zich van de
vlaamsche onderscheidt. Niet bij Geertgen tot St. Jans alléén zijn enkele typische
eigenschappen onzer kunst te herkennen’ (p. 43) dit typische is zelfs een zeer
belangrijke factor en te vinden bij a l de hollandsche primitieven en ook reeds op de
weinige handschriften van hollandschen oorsprong§), het zijn coloristische en
luministische eigenschappen**). Van Eyk is meer hollandsch dan vlaamsch, zijn
Timotheus is het begin van een picturaal-synthetisch zien en door de trois-quarts
plaatsing een absolute tegenstelling van de italiaansche profiel-portretten. Bouts
steunend op de gegevens van Van Eyk geeft alleen door licht en schaduw plasticiteit
aan zijn portretten; hij is door en door Hollander en niet ‘vlaamsch in merg en bloed’
(p. 43). Binnenhuizen komen ook bij hem reeds voor en zelfs bij van Eyk. In dit
opzicht geeft Aerts dus niets nieuws, wel echter in de verhouding van de personen
tot de ruimte, waarin zij zich bevinden; misschien is het uitwerken van dit thema nog
interessanter dan het weergeven van ‘rumoerige volksvreugde’ (p. 57).
Wat de indeeling van de figuurschilders betreft in picturalen, karakterschilders en
universeelen, zij is wel wat onvoorzichtig, hetgeen echter wordt toegegeven. Wij
vragen ons af: wat doet Terborch bij de picturalen? Hij ziet psychologischer dan
Metsu*), niet in de eerste plaats spreekt bij hem kleur; de koele toon en het
‘wassenbeeld-achtige’ (p. 106) behooren toch niet tot het picturale. Waar ‘ieder
figuurstuk van Terborch ons iets zegt omtrent den uitgebeelde en nog meer omtrent
den schilder zelf’, (p. 105) denkt men niet in de eerste plaats aan picturale
eigenschappen. Flinck en Maes staan bij de universeelen; dat zij picturaal zagen is
zeker, maar waar is hun karakterontleding? In alle geval staat die ver achter bij
Brouwer en Jan Steen. Het zal den lezers moeilijk vallen de rubriek verder zelf aan
te vullen.
Het zijn beschouwingen over de figuurschilders, die de schrijver ons geeft, meer
dan vergelijkingen en besprekingen van hun werk; soms zelfs gaan die beschouwingen
*) Voor den lezer zou dit in elk geval gemakkelijker geweest zijn, omdat de tijd vóór Hals wordt
besproken, het einde der 17e eeuw evenwel niet.
†) B.v. Van Eyk in den Timotheus te Londen en den van der Palen, te Brugge; Scorel in de
Kanunukken, te Haarlem.
§) Zie, A.E.C. van der Looy van der Leeuw, Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel
in de middeleeuwsche Nederlanden, 1910.
**) Ook de hollandsche voorliefde voor stilleven, waarop Havelaar zeer terecht wijst (pag. 160),
vindt men reeds bij de primitieven.
*) Havelaar vindt echter, dat Terborch de fijne, actieve psycholologie, die de werken van Metsu
soms doortintelen, mist. (pag. 107).
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geheel buiten het geproduceerde om. Bij Brouwer is dit onder anderen het geval;
niettegenstaande het lange betoog komt men niet nader tot het werk van den schilder.
Het best is Metsu beschreven, hier zegt de schrijver iets van de schilderijen zelf;
goed is de vergelijking met Dou, p. 96. Uit de beschrijvingen en vergelijkingen van
Ver-
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meers Diana, het melkmeisje en het lezende vrouwtje, kan de lezer nuttige conclusies
trekken. De vergelijking Steen-Rembrandt is goed gekozen, ook de beschouwing
van deze schilders als typen van Hollanders (p. 141). De beschrijving van den
Heelmeester van een onbekende, uit het Museum Boymans is het aandachtig lezen
waard; later zal men steeds op dergelijke voorstellingen letten en ze vergelijken met
het rotterdamsche schilderij. Op p. 142 heeft Havelaar den moed te breken met het
in den laatsten tijd als onaanvechtbaar aangenomen dogma: ‘niet het onderwerp
bepaalt de waarde van het kunstwerk’, een lofwaardige, hoewel gevaarlijke poging,
die door Steen als verteller te beschouwen goed wordt gemotiveerd.
De lezer kan zeer zeker veel leeren uit Havelaars boek. Door met deze handleiding
zelf schilderijen te gaan zien en vergelijken zal hij langzamerhand de ware
belangstelling voor de 17e eeuwsche figuurschilders krijgen.
C.E.

H.A. van Daalhoff.
Boven op den zolder van de Lakenhal te Leiden, met de oude potjes en pannetjes uit
het Museum tot model, is Van Daalhoff zijn eerste schilderstudies begonnen. Hij
was bakker van beroep; veel tijd was er dus niet, evenmin was er een leermeester
die den jongen leidde. Hij knoeide maar zoo wat, met zelf gewreven verf, die een
vriend met een beetje zakgeld voor hem kocht. Hij deed het uit een natuurlijke
behoefte, zooals een andere jongen postzegels verzamelt, volstrekt niet met de
bedoeling schilder te worden. De beide vrienden waren verzot op de musea, vooral
het Ethnografische werd ijverig bestudeerd, en deze studie is van grooten invloed
geweest op de ontwikkeling van Daalhoffs kunst.
‘Bij die oude volken’, zegt hij, ‘was niets aangeleerd, hun kunst was direkt een
uiting van hun ziel en zoo is ook mijn kunst. Het schoone komt bij mij van binnen
uit, zooals muziek bij een componist. Om de natuur geef ik niet veel, zij is wel indirekt
de aanleiding, maar wat ik schilder zijn fantazieën, die in mij opkomen, soms j a r e n ,
nadat ik iets dergelijks in de natuur ontmoette’.
Bij deze woorden van den schilder kwam de herinnering van den eersten indruk,
dien ik van zijn kunst kreeg in mij op. Het was, jaren geleden, in den Rotterdamschen
Kunstkring. Bij een van zijn intieme doekjes, een landelijk huisje, omstraald door
een warm licht, had de schilder zelf gedicht:
‘Eens viel er een gouden schijn
Over mijn moeders vensterkijn’.

En die paar regels gaven mij het karakter van zijn kunst aan. Er lag de klank, de
kleur, de gedachte in van zijn werk. De droom van zijn jeugd. Want zooals deze
schilder als jongen de wereld aanschouwde, kinderlijk, naief en vroom, zoo
aanschouwt hij haar nog. Zijn visie van de dingen is door al de wisselende
stroomingen der tijden dezelfde gebleven.
De gouden schijn, die des jongens oogen bekoorde of die er lag gesloten in zijn
ziel, maakt nog de schoonheid van zijn kunst uit. Zij wisselt wel is waar en wordt
soms in een ander gamma getransponeerd, het is niet altijd g o u d e n schijn, maar
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de glans, het atmosferische droomwaas, dat alles omhult, h e t s t a a n v a n a l l e
d i n g e n i n e e n z e l f d e n k l e u r s c h i j n , dit kenmerkt zijn werk altijd.
Nu eens vinden wij dien schijn in een grauw-grijzen neveldag, als alles beeft van
dampen; als de boomen druilen tegen de lucht, als alle vormen zich oplossen in het
gras, als de stammen der boomen wegschimmen en een witte koe maar even zichtbaar
is. Als een l i c h t s c h i j n boven het water trilt en beeft en ineen-smelt met de planten
aan den oever. Als de natuur bladstil is, vol van poëtischen huiver, dat zij van
schoonheidsontroering onze neus-vleugels doet trillen, den adem doet zwellen.... zoo
geeft Daalhoff den nevel.
En de maneschijn, als de aarde ligt in bleek-kleurloos droomwaas; als het hooge
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geboomte, de diepe schaduwen, de zware stammen zwart donkeren; als de weiden
dampen in glanzend licht en het wit der koeien er geheimzinnig uit opdoemt. Als op
den voorgrond alles in duisternis versmelt, het licht boven den horizon g l a n z e n d
doorbreekt en alle dingen bevend aanroert met zijn ademstil
mysterie.
Het liefst toch is aan Daalhoff de rood- of goud-schijnende avondzon. Rood en
goudgeel zijn voor hem de kleuren van vreugde, van hoogste illuzie; en zijn doeken
in deze gamma's zijn ook de meest persoonlijke.
Op de tentoonstelling, gedurende de maand Juni in de zalen d'Audretsch gehouden
was er een bijzonder mooi staal in deze kleur. Een vrouw en een kind in den tafelstoel;
de stoel staat in de armelijke woning vlak voor de geopende deur. Het is tegen den
avond, alles is er donker, door een kier van de onderdeur, die aanstaat, glijdt er stil
licht naar binnen, een rossig, gloedvol licht over den roodsteenen vloer. Het omschijnt
de dingen, die in duister staan, een bord met eten, een bezem, een kan en een witte
poes, die de pootjes vragend opstrekt naar het kindje toe. De bovendeur is geheel
geopend en achter het krom gebogen vrouwelijf zijn de rossige boomen gloeiend in
avondrood en de lichte lucht vel van een wonder geheim.
Het doek is enorm doorwerkt, geheel uit de verf. Meesterlijk is het opgevoerd in
dien mysterieusen, half duisteren toon, in dien gloed van de avondzon, weeldevol
en toch hoogst sober. De halve tinten zijn er prachtig aaneengesloten en het fluweelig
donker van de schaduwen droomt er diep door.
Ook in een klein doekje heeft Daalhoff deze vreugdestemming geuit.
Het is feest in het dorp! De kermis is ingeluid. Alles staat in het roode glorende
licht. De kinderen dansen voor het huis in ronden kring, de witte mutsjes, de witte
klompen even zichtbaar. Onder een boom
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zit de oudste te rusten, het kleintje op den schoot. Moeder de vrouw loopt met het
blad versnaperingen rond en in de donkere deuropening staat de vedelman. En in de
boomen, en tegen het huis aan weerkaatst de rosse feestgloed, alles is omtooverd
door dien rooden schijn.
Maar ook in een winterlandschap heeft. Daalhoff zeer groote persoonlijkheid weten
te leggen. Ook de natte koude heeft hij met zijn droomoogen aangekeken en er de
poëzie gevonden, de zelfde, en even hevig, even teer werden zijn gevoelssnaren door
haar beroerd.
Tegen de hooge, grauwe, oude stadshuizen, met trapgevels, met uitstekenden
luifel, uithangborden, lantaarn en losstaand luik en donkere deur en raamingangen,
druilt de sneeuw langzaam neer. Zij valt zacht; gewichtloos. Bevend glijden de
vlokken aan alles voorbij. Zacht blijven zij rusten op den rand van de dakgoot, op
den rand der luiken, en op de raamsponningen. Met een teer wit mutsje heeft zij de
lantaarn bedekt. Tegen de dunne boomstammen blijft zij kleven en om de kale
boomtakken speelt zij een spel met de lucht. Ver weg, op zij van de huizen, nevelt
zij grijzig, bevend, en op de straat ligt zij in devoot blanken schijn.
Het donkert er reeds en uit de huizen komen eenige lieden aan, in doeken gehuld
en kappen op de hoofden. Stil, geruischloos, schrijden zij voort, een kind wordt in
een slede geduwd. Op den voorgrond is alles weggevaagd, opgelost in
druilend-hangende atmosfeer.
De volle aandacht valt hier op de huizen, waar het grijs, het grauw, het doffe blauw,
het donker der schaduwen; waar elke vorm, elke kleur teer uit dien sneeuwnevel
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opdoemt. Wonderschoon harmonisch is de verdeeling der vlakken en kleuren. Uit
de zwijgende groep figuren spreekt een ontroerende aandoening, als gingen die lieden
het kerstfeest vieren, als was hun gemoed vroom bevangen door de heilige geboorte.
En in de stemming van het kleine brok natuur op zijde van de huizen is het zelfde
gevoel uitgedrukt.
Gaan we deze schilderijen na, dan treft het, hoe op elk doek een glanzende schijn
valt, nu op de sneeuw, dan op een gevel, dan op het water, dan weer in de lucht. Nu
eens strijkt hij langs de witte mutsjes op den kamervloer, dan schijnt hij achter de
figuren om gloedvol in de lucht door een open raam.
De personen staan er altijd in droomend peinzen, met de vormen van de kinderlijke
droompoëzie van den schilder. Wat deert het hem, of hij ze soms misteekent naar de
regelen der kunst? en of hij ze in onjuiste verhoudingen tot elkaar plaatst? Met zijn
kinderlijke liefde geeft hij zich aan zijn fantazieën over, zonder zich om den bouw,
de constructie veel te bekommeren. Hij schildert, wat in zijn ziel leeft, en wat deert
het daar, of de perspectivische lijnen van een gevel plots de kluts kwijt zijn? Mits
het beeld zijner ziel maar v o l k o m e n is uitgezegd. En wie i n z i j n g o e d e
d o e k e n , zooals in het sneeuwlandschap b.v., zich aan de tekortkomingen ergert,
hij voelt de poëzie niet, die over alles domineert.
Van Daalhoff's manier van schilderen is niet altijd dezelfde. De hier aanwezige
doeken zijn meest met kleine toetsjes opgezet, soms geheel in eens in de natte verf
gedaan. Ook schildert hij met lange slappe kwasten en veegt hiermee de verf op het
doek dooreen, b.v. het nevellandschap, eenigszins gelijk Jozef Israëls werkte. Dan
weer ziet een doek er gaaf en glad uit, zonder dat één toets zichtbaar is; op deze wijze
is het groote roode binnenhuis.
De schilder waagt zich wel eens aan onderwerpen, die buiten zijn bereik zijn,
zooals het hier geëxposeerde strandgezicht.
Als etser is hij met een nieuw procédé voor den dag gekomen, een manier, die ook
voor de boekdrukkunst toegepast kan worden. Sedert 1 Jan. maakte hij er een en
vijftig. Zij geven den indruk alsof over de geheele plaat met een doek é é n z e l f d e
k l e u r gewreven werd, daarna met een slap penseel de teekening licht uitgehaald,
en met donker er hier en daar ingewerkt werkt. Zij zijn zeer decoratief; inzonderheid
een kop getiteld ‘K e r s t n a c h t ’, die ook schitterend is omlijst.
***
Van Daalhoff is in 1867 te Haarlem geboren. Op zijn 7de jaar ging hij naar Leiden,
waar hij 15 à 20 jaar bleef, en in zijn vrijen tijd begon te schilderen. Hij wandelde
er veel in de omstreken en deed te midden van de oude intieme boerenhuisjes, die
lang reeds weggebroken zijn, zijn motieven en indrukken op. Ongeveer op zijn 22ste
jaar moest hij, zooals hij het uitdrukt, ‘de wereld in’. Hij trok naar Amsterdam en
andere groote steden van zijn land. Het bakkersvak nam hem geheel in beslag en van
schilderen kwam niets meer. Totdat hij, ziek geworden, in zijn ouderlijk huis terug
kwam en nu voorgoed de kunst opnam. Lang heeft het geduurd, voordat hij het
bakkersvak durfde opgeven, aangezien de toestanden toen nog moeilijker waren dan
nu. Jaartallen kan Daalhoff zich niet herinneren: ‘Alles is bij mij gegaan uit intuïtie’,
zegt hij, ‘zooals mijn geheele kunst ook is’.
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Academies heeft hij nooit bezocht, leermeesters nooit gehad, naar model teekende
hij evenmin, behalve gedurende korten tijd één avond per week in Pulchri. De
fantastische geest van Daalhoff voelt zich zeer aangetrokken tot het theater en een
tijd lang koesterde hij den wensch decors te schilderen. Een doekje op de
tentoonstelling legde hiervan getuigenis af; eveneens een werkelijk theater, dat hij
in 't klein maakte, geheel compleet, en waar nu zijn kinderen mee spelen.
A.O.
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‘DANAE’, DOOR W. STRANG A.R.A.
(MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER GEREPRODUCEERD)
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Engelsche kunst van heden,
door J. de Gruyter.
Wat ons bij een wandeling door de zalen van de zomertentoonstelling der Royal
Academy in de eerste plaats treft, is de overwegende beteekenis van het
figuurschilderij hier, en daaronder bovenal het portret. Dit ligt geheel in de lijn van
de Engelsche schilderkunst, die in het portret haar beste scheppingen geleverd heeft.
Het is waar, dat Engeland een van de grootste, zoo niet den grootsten
landschapschilder heeft voortgebracht, den machtigen Turner, maar hoe verdienstelijk
het werk van vele zijner voorgangers of volgers geweest moge zijn, hij staat
betrekkelijk alleen in zijn buitengewone en prachtvolle weergave der natuur, in zijn
éénig en subliem scheppingsvermogen; het is ook waar dat in het historisch, het
genre-, het allegorisch schilderij, vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw
hier voortreffelijke dingen gemaakt zijn - ik denk aan de pre-Rafaëlieten, aan Millais,
aan Watts. Maar ook van deze beide laatsten zal het portret niet den minst belangrijken
kant van hun werkzaamheid blijven vertegenwoordigen. Een Gladstone en John Hare
door Millais, een Walter Crane en Carlyle door Watts zullen wel steeds als
karakteristieke en voortreffelijke voorbeelden van portretkunst blijven gelden. En
ook bij de grootste der hen gevolgd zijnde schilders, een Whistler, een Sargent is het
portret hoofdzaak gebleven. Zoodat, als deze tentoonstelling opnieuw het bewijs
levert, dat onder alle uitingen van de Engelsche kunst het portret zich het meest op
den voorgrond dringt, daardoor slechts de herhaling vertoond wordt eener eeuwenoude
traditie.
Het weinige, dat nog overgebleven is van middeleeuwsche portretkunst in deze
landen, een tweetal afbeeldingen van Richard II en het fraaie, gevoelige konterfeitsel
van Margaret Beaufort, toont dat reeds in de middeleeuwen hier een portretkunst
gebloeid heeft, die wat kleur en levendigheid van voorstelling aangaat, zeer bizondere
kwaliteiten had. De woelingen op deze periode volgend deden ook de schilderkunst
den dood aan en zij herleefde eerst weer met Holbein, den Duitscher, omstreeks het
midden der regeering van Hendrik VIII. Het voorbeeld van dezen buitengewonen
kunstenaar, even zorgzaam en eerlijk, even trouwhartig en objektief in de weergave
van het geziene, als hij onovertrefbaar van teekening en fijn van kleurgevoel was,
beheerschte hier de schilderkunst een eeuw lang, tot met de verschijning van Samuel
Cooper en vooral van Dijck het schilderkunstig leven weer een geheel nieuwe periode
intrad. De invloed van Van Dijck, groot kunstenaar als hij was, is verre van uitsluitend
gunstig geweest. Ook onder wat hij in zijn Engelschen tijd deed, zijn prachtige
stukken, maar veel is van mechanischen, beslist-inferieuren aard. Hij was een zwak
mensch, de impressionabele Sir Anthony van Dyck, en zijn weelderige levenswijze
eischte het onophoudelijk, in steeds grooter aantal, produceeren van portretten. Zoo
werd zijn atelier ten slotte een portretten-fabriek, waarin een groot aantal assistenten
hem bij de fabrikage behulpzaam waren. Een ander Nederlander, minder schitterend
werker dan van Dyck, maar een man van talent toch ook, een aangenaam kolorist en
met zekere elegantie in de voordracht en breedte in de uitvoering: Sir Peter Lely,
volgde van Dyck als leider van de Engelsche schilderschool. Maar met zijn dood
werd de zeer oppervlakkige Kneller de modeschilder der voorname wereld, waarmee
een volkomen décadence intrad.
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Hogarth, satiricus en strijder, werd de bevrijder van het Engelsche kunstleven uit
de ketenen van konventie, het door Kneller en
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zijn soort aangelegd. Hij was een pre-Raphaëliet van de 18de eeuw; als zijn latere
Engelsche soortgenooten predikte hij den terugkeer naar de Natuur en haar werken.
Te zeer heeft men tot voor kort uitsluitend den geestigen verteller in hem gezien, hij
had ook voortreffelijke kwaliteiten als teekenaar en schilder; zijn werk heeft naast
de goede dramatische, waarom het het meest geprezen is, technische en artistieke
eigenschappen, die het een eigen cachet geven.
Dan, omstreeks het midden der achttiende eeuw, verrijst bijna plotseling die
grandioos-voorname, vorstelijk-wereldsche school van portretkunstenaren, welker
arbeid in vele Engelsche musea ons met de vreugde der bewondering vervult. Een
gansche rij van statige, waardige, gedistingeerde mannen en vrouwen, van mooie,
aanvallige kinderen, die het een lust is te aanschouwen. De schoonheid van den
phyzieken mensch, in de skulptuur zoo onnavolgbaar verbeeld door de Grieken, is
misschien door geen volk op zoo schitterende wijze vertolkt als door het Engelsche.
De Hollandsche schilder, zoowel die van den ouden als van den nieuwen tijd is daar
altijd in te kort geschoten. Voor den b l o e i e n d e n mensch, die toch zeker niet
minder schoons te aanschouwen geeft dan de bloeiende natuur, die een deel van de
bloeiende natuur is, schijnt hij weinig oog te hebben. Maar Reynolds, Gainsborough
en Romney - niet zonder zekere artificieele beperkingen, het is waar - hebben de
gratie en bekoring, de schoonheid van lijnen en vormen, van de vrouw en het kind
gegeven, zooals geen schilders vóór hen en maar weinige, heel weinige na hen. Zij
hadden de gebreken van hun tijd, het is geen kunst van groote verinniging of
verdieptheid, zij waren ook zeer ongelijk, zij volgden het voorbeeld van van Dyck,
en werkten met tal van assistenten; sir Joshua, overigens de krachtigste en veelzijdigste
van deze schilders, en in het algemeen een conscientieus en nauwgezet man,
produceerde gedurende een vrij lang tijdperk niet minder dan 120 portretten per jaar.
Daaronder moet natuurlijk veel minderwaardigs zijn.
Maar, onder het dikwijls inferieure, hoeveel bekoorlijks ook, waar de geest van
den kunstenaar sprak: welk een feest van kleur van waardigheid, van teerheid, van
distinctie, van levenslust, van voorname weelde.
De portretkunst der achttiende-eeuwsche school, in het algemeen reeds van weinig
diepgaanden aard, verliep in de uiterlijkheid en oppervlakkigheid van den facielen
Lawrence. Met zijn heengaan in het tweede kwartaal der negentiende eeuw scheen
de Engelsche portretkunst alle frischheid en vitaliteit ingeboet te hebben. Maar tegen
het midden der eeuw bracht het pre-Rafaelitisme een geheele vernieuwing aan en
met Millais, Holl, Watts richtte ook de portretkunst zich op uit haar verval. Millais,
meer dan eenig ander, moet als de legger der fundaties van de moderne portretkunst
in Engeland beschouwd worden. Obstinaat realist als hij was, brak hij geheel met de
minderwaardige vormen, de artificieele wijze van zien, der achttiende-eeuwsche
school.
Van hem kan niet gezegd worden, wat aan Van Dyck en Gainsborough wel
verweten is, dat al zijn vrouweportretten een zekere familiegelijkenis vertoonen. Een
eerlijke, nauwgezette afbeelding van den zitter was voor hem hoofdzaak, was voor
hem alles. Het objekt, niet het ten toon spreiden van eigen genialiteit was zijn eerste
zorg. Iedere zitter was hem een menschprobleem ter oplossing gegeven, niet een
wezen zonder eigen bestaan in bepaalde artistieke vormen te gieten. Hij brak ook in
een ander opzicht met de achttiende-eeuwsche traditie. Hij werkte geheel zonder
assistenten; een portret van Millais is in alle deelen zijn eigen werk. Deze breuk met
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een slechte traditie is van blijvenden aard geweest en van de grootste beteekenis voor
den ernst en het gehalte der Engelsche portretkunst. Millais heeft een prachtig koloriet,
maar wat oneenvoudig, wat fel, wat opzichtig, missend
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de teerder gradaties, de harmonische overgangen, de saamvloeiend-pikturale éénheid
en als een reactie daartegen is de werkwijze van Whistler te beschouwen, van wiens
portretkunst als voornaamste karakteristieken mogen gelden: de groote subtiliteit
van toon, het verfijnd-harmonieuze van het kleurenschema, de gevoelig-artistieke
smaak, een tot het excentrische opgevoerde eenvoud van arrangement. Men kan zich
moeilijk een grooter tegenstelling denken dan Millais, vooral in zijn zuiver
pre-Rafaelitischen tijd, en Whistler. Zoo objektief als Millais is, zoo subjektief is
Whistler. Whistler's menschen hebben niet het echte, levenskrachtige van Millais,
zijn portretten zijn meer kleur-schikkingen van sensitief-dekoratieven aard, meer het
aesthetisch zinnenleven rakend dan het menschelijk-karakteristieke van den zitter
naar voren brengend. Dit laatste moge hem in het beroemde portret zijner moeder
gelukt zijn, het portret zijner moeder is in dit opzicht een uitzondering; meestal is
hij teveel met zichzelven, zijn arrangement, zijn aesthetische kombinaties, zijn
‘symphonieën’ in kleuren bezig om zich serieus te verdiepen in het karakter van den
zitter. Over het algemeen zijn de portretten van dezen kunstenaar, als afbeeldingen
van het menschelijk eigenaardige, leeg, weinig-zeggend, maskers zonder expressie.

THE RT. REV. G.F. BROWNE D.D., DOOR A.S. COPE R.A. (MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).

Al deze invloeden: Holbein, van Dyck, de school van Reynolds, Millais, Whistler,
zij doen zich nog gelden in de hedendaagsche portretkunst, maar daarnaast vertoonen
zich buitenlandsche invloeden: van de Italianen en Velasquez, van Hals en Rembrandt,
van moderne Fransche schilders. Het is ook hier een zoeken naar nieuwe effekten
van licht en schaduw, nieuwe methoden van behandeling, nieuwe harmonieën van
kleur. En zoo maar zelden het hoogste bereikt wordt, er vertoont zich, vooral in de
portretkunst, toch een opgewekt en krachtig leven. De meer gereserveerde en
vasthoudende natuur van den Engelschman heeft ook de kunst hier - de schilderijkunst
in meer algemeenen zin - niet bewaard voor de anarchistische en ijdeltuitige
buitensporigheden, waarvan wij de laatste jaren getuige waren op het vaste land.
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Alle Europeesche kultuur wordt thans in zoo sterke mate door internationale invloeden
beheerscht, dat het in amok verkeerend individualisme ook Engeland onveilig maakt,
maar op deze tentoonstelling - het ligt natuurlijk ten deele ook aan het meer
behoudende van een lichaam als de Royal Academy - is de geest van persoon-
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lijken hoogmoed en aanmatigend zelfgevoel, als tegengesteld aan de eerlijke,
nauwgezette, geduldige, nederige, liefdevolle beschouwing van de Natuur, de geest,
die een tentoonstelling van het jonger, nog niet door de ervaring gerijpt element van
de schildersbent gewoonlijk in een ijdelheidskermis doet verkeeren, slechts in beperkte
mate aanwezig.
Telkens weer als de mensch in den uitbloei zijner individuelle arrogantie en
matelooze verlangens zich onafhankelijk van de natuur begint te voelen, zich boven
de natuur meent te mogen stellen, vervalt hij tot aberraties en buitensporigheden,
gaat hij onder in een poel van wansmaak en verdwazing. En telkens weer is hij ten
slotte genoodzaakt tot de natuur terug te keeren. Want wel behoeft hij geen slaafsch
volger van de natuur te zijn, maar de vrijheid, die deze hem laat, legt hem, om iets
waardevols voorttebrengen, een groote mate van ingetogenheid en zelfbeheersching,
van nederigheid en reverentie op. Ook de grootste mensch is maar heel klein,
onzichtbaar klein tegenover het groot geheel der Dingen, de Natuur, het Leven, God.

WENDY, DAUGHTER OF HARRY WHITWORTH ESQ., DOOR ARTHUR HACKER R.A. (MET VERGUNNING
VAN DEN SCHILDER).

Het verst in de richting van Whistler, een zelfbewust streven naar de eigen
persoonlijke faktuur gaat, van de portretschilders op deze tentoonstelling, John
Lavery. Een zeker modern konventionalisme, een valsche aesthetiek, die den nadruk
niet op het menschelijk element maar op het kleurschema legt, schijnt mij een fout
van dezen schilder, die zijn betere kwaliteiten soms overheert. De individualiteit van
den zitter wordt daarbij opgeofferd aan de harmonische saamschikking van eenige
kleurwaarden, 't menschelijke gaat schuil onder de virtuoziteit, de waarheid lijdt
onder de schoonheid. Van dien aard is ook het hier hangend portret van Koningin
Alexandra, een portretstuk, dat vooral in de expressie van het gelaat, dat vooral in
zijn geestelijk gehalte te kort schiet, een oppervlakkig werk dat slechts momenteel
de aandacht bezighoudt en geen verlangens naar een her-bezien wekt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Een krachtiger, robuuster, meer duurzame faktuur vertoont de portretkunst van
Sargent. Zoowel het gelaat van Jenkinson, bibliothecaris van de Universiteit te
Cambridge, een gelaat, vooral in het voorhoofd en de oogen zoo sterk-levend,
doorgroefd en vermagerd van het peuren over boeken en handschriften, als de
hooghartige, wilskrachtige heerscherskop van den gewezen onderkoning van Indië,
Lord Curzon, zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

246
in hun karakteristieke trekken en psychologisch wezen, met breede, gedecideerde,
overtuigde toetsen op het doek gezet.
Sargent schijnt in zijn werkwijze veel aan Velasquez te danken te hebben en is
ook wel met dezen vergeleken, maar dichter staat hij toch misschien bij Frans Hals.
Hij heeft niet het fijne, subtiele modelé van Velasquez. Met eenige krachtige en
besliste, meesterlijke penseelstreken, weet hij op zeer sprekende wijze zijn doel, de
afbeelding der menschfiguur, die hem bezig houdt, te bereiken. Het werk leeft. Maar
aan deze direkte, krachtige, meestal rake uitingswijze, die zijn werk de frischheid,
het spontane, het pétillante van een eersten opzet geeft, ontbreekt soms de verfijning,
de doorwrochtheid, die het tot een volkomen synthetisch, diep-doordacht en
sterk-gebouwd, kunstwerk zouden opvoeren. Hoe dit zij, Sargent is een meester in
zijn vak en het is een lust zijn mannelijke en pittige kunst te aanschouwen.
Welk een macht van g o e d e p o r t r e t s c h i l d e r s is hier: J.J. Shannon, Arthur
Cope, Solomon J. Solomon, Arthur Hacker, La Thangue, Walter Ouless, Frank
Dicksee, vele anderen van minder naam, maar wier werk toch niet zonder smaak en
distinctie, zonder meer of minder goede hoedanigheden is.
Het meest volmaakte echter, het technisch meest volmaakte althans, en zeker het
meest bizondere, persoonlijke, opvallende, schijnt mij ditmaal William Orpen geleverd
te hebben met zijn ‘Marchioness of Headfort’. Dit is een juweel van behandeling:
uiterst eenvoudig en bescheiden van voordracht, maar niettemin, of juist daardoor,
zoo schitterend. Een mooi en bekorend vrouwengelaat, regelmatig, maar niet streng,
maar zeer zacht en gevoelig van lijn, niet hautain-aristocratisch, niet speciaal Engelsch,
een vrouwengelaat, dat Hollandsch kon zijn, van univerzeelen meer dan nationalen
adel, van menschenadel meer dan kastenadel; dit vrouwengelaat in zijn zeer subtiele
vormen en rondingen met onfeilbaar kunstenaarsvermogen weergegeven - aldus de
‘Marchioness of Headfort’. En van uiterst gedistingeerden, voornamen smaak
getuigend: de zwart fluweelen, met wit bont afgezette japon, die het slank
vrouwenlichaam omhult, de witte handschoenen en het eenvoudig kantwerk om het
open avondtoilet, waarover een prachtig-blauw-zilveren weerschijn ligt. De figuur
staat uit tegen een donkeren achtergrond.
En toch! - het is schitterend van techniek, het is een wonder van ingetogen koloriet,
het is meesterlijk en kompleet van saamvattend vermogen, het heeft
schilderskwaliteiten, die op deze tentoonstelling door niemand overtroffen en naast
die van de grootste meesters genoemd mogen worden - toch denk ik soms, als ik er
lang op tuur, dat het portret van deze bekoorlijke markiezin, zoo edel van vormen,
zoo vol gratie en elegantie, en schoonheid, o ja, mij op den duur vervelen zou. Het
zegt mij te weinig, het is te passief, het is, dunkt mij, wat uiterlijk gebleven. Het
schijnt, zooals het ons daar aanblikt, de diepte van gevoel en verbeelding te missen,
die onze aandacht op den duur kan boeien. Ligt dit aan het objekt van den schilder
of aan den schilder zelven? Heeft de representatie van den schilder zich misschien
te zeer tot de schoonheid van de zinnen, van lijn en kleur en vorm bepaald, of mist
de buitengewoon bekoorlijke vrouw, tot wier tolk hij zich hier gemaakt heeft, de
gevoelsdiepte, het innerlijke leven dat wij in haar wenschen, dat wij soms in haar
zien. Neen, ik geloof, dat de schilder zich toch nog te zeer tot den uiterlijken,
pikturalen kant van haar wezen bepaald heeft. Dit portret, ik twijfel er niet aan, is
een meesterstuk, maar.... het is nog geene Monna Lisa.
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Orpen, een betrekkelijk jonge man nog, is een van de leiders der New English Art
Club en meestal is hij daar beter vertegenwoordigd dan hier. Met Augustus John is
hij waarschijnlijk de krachtigste, meest- be-
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lovende persoonlijkheid in dien kring van jongeren. Een schilder van ongemeen en
subtiel koloriet, is hij tevens een teekenaar van buitengewone verfijning. Ik zag dezer
dagen in de ‘Chenil Gallery’ het een en ander van zijn hand, strandfiguurtjes en
dergelijke, en eigenlijk geven deze betrekkelijk onbeduidende, maar zeer geacheveerde
en uiterst gevoelige, potloodschetsen een dieperen kijk op den psychologischen kant
van zijn talent, dan de zooveel ambitieuzer, opvallend-voorname kleur-composities
in de Royal Academy.

STALKY EN CO., DOOR EDGAR BUNDY. (MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).

Onder de overige portretschilders, die hier de aandacht trekken, noemde ik o.a.
J.J. Shannon, James Jebusa Shannon, wel te onderscheiden van Charles Shannon,
die met zijn boezemvriend Ricketts in de tachtiger jaren The Dial uitgaf en de
houtsneekunst tot nieuw leven trachtte te wekken. Niet als bij Lavery is het
menschelijke bij hem opgeofferd aan den dekoratieven schoonheidszin. Zijn vrouwen
- meest dames op leeftijd - hebben dikwijls iets zeer gevoeligs, door ervaring en
lijden gerijpt. Vooral in de oogen weet de schilder een warm-levend accent te leggen.
Met de oogen van Arthur Hacker's ‘Wendy’ zijn die van Mrs. Usher en Mrs. Phipps
de gevoelvolste oogen in de portretten dezer tentoonstelling door mij waargenomen.
Shannon heeft niet den genialen toets van Sargent, er zit meer geduld en
moeite-gevenden arbeid in zijn werk, hij heeft ook iets gevoeligs in zijn
behandelingswijze dat wij niet bij Sargent aantreffen. Het resultaat is dikwijls
uitmuntend en ver boven de middelmaat. Wat mij minder bevalt is de overmaat van
zijden of fluweelen lappen, het vertoon van kant en ander ornament, waarin enkele
zijner zitters
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zich uitgedost hebben. Maar misschien ligt de schuld daarvan meer bij bedoelde
dames dan bij den schilder. Zijn portret van den bekenden architekt Blomfield is van
een grooten eenvoud. En toch bizonder fijn en gedistingeerd van koloriet - het
bruin-fluweelen vest geeft een prachtig-warmen toon aan het geheel.
Ook Arthur Cope behoort tot de zeer bekende portretschilders. Hij schijnt meer
gezocht voor de afbeelding van mannen dan vrouwen, en vele prelaten, staatslieden,
hoogwaardigheidsbekleeders van verschillenden aard hebben zich door hem laten
konterfeiten. Daaronder geen mindere dan King George en Kaiser Wilhelm, die nu,
in dezen vreemden tijd van ‘topsy-turvy’ dom, ook zoo onvriendelijk tegenover
elkaar doen. Het portret van bisschop Browne (bl. 244) is een van de mooiste op
deze tentoonstelling. Vooral het breed-gebouwd voorhoofd en de peinzende oogen
brengen het sterk-geestelijk leven van den zitter naar voren. De purperen talaar, in
gedempten toon gehouden, doet goed tegen den grijzen achtergrond; het geheel is
uitmuntend van plastiek en kleur.
Solomon heeft hier verscheiden portretten van een statige voordracht en aangenaam
koloriet. Vooral het portret van Mrs. Isaac heeft zeer aantrekkelijke eigenschappen;
het is elegant, wereldsch zelfs en toch vol geest en gezond leven, van een frissche
natuurlijkheid. Als de meeste van deze portretschilders schildert Solomon ook
historische- en genre-tafereelen en zijn Samson en Delila in het museum te Liverpool
herinner ik mij als van een groote dramatische kracht.
Arthur Hacker is goed vertegenwoordigd. Van de verschillende portretstukken
van dezen kunstenaar heeft mij vooral ‘Wendy’ getroffen. Met veel liefde en zorg,
in vloeiende, behaaglijke vormen, is dit zachtronde kinderkopje afgebeeld. Vooral
in de oogen, zooals ik reeds opmerkte, heeft de schilder een gevoelige noot getroffen.
Ook de bruine krullen zijn met opmerkelijk talent geschilderd. Blauw-zijden linten
om het middel en in het hoofdhaar, helder uitkomend tegen het witte kleedje, brengen
de noodige kleur aan. Aan de armpjes en handen kon wat meer zorg besteed zijn (zie
bl. 245).
Van andere schilders, wier portretten ons eenige oogenblikken deden stilstaan,
mannen als John Collyer, La Thangue, Frank Dicksee zeer bekende schilders toch
ook en niet zonder opmerkenswaardige kwaliteiten, kunnen wij hier slechts den naam
noemen. Ofschoon onder de portretten zich in het algemeen het best geslaagde werk
van de tentoonstelling bevindt, er is toch nog zooveel van anderen aard, dat bespreking
verdient, dat wij er niet langer bij verwijlen mogen.
Naast het portret dringt het f i g u u r s c h i l d e r i j in meer uitgebreiden zin zich
op aan onze aandacht.
Het groote doek van Gerald Moira, ‘a July-day’, een strand met tal van badende
of op andere wijze zich bezighoudende personen, dat in zijn schilderwijze aan den
Hollandschen Parijzenaar van Dongen doet denken, maakt met zijn wat ‘crude’
voorstellingswijze den indruk van een vreemde eend in de bijt op deze deftige
tentoonstelling. Het is zeker origineel en het streven naar zon en licht, waarvan het
getuigt, zal ongetwijfeld ernstig bedoeld zijn, maar het schijnt mij van een geheel
uiterlijke en in zijn schreeuwende, rauwe kleuren, weinig voorname originaliteit,
wat de schilder hier bereikt heeft.
Van meer aesthetischen zin doortrokken vertoont zich het werk van een paar andere
figuurschilders, die hier op den voorgrond treden: Clausen en Strang.
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Het voornaamste schilderij van Clausen hier, ‘Renaissance’ geheeten, is een van
de betrekkelijk weinige doeken van de tentoonstelling, waarin de schilder een i d e e
heeft willen vertolken. Aan den voet van een half ineengestort monumentaal
bouwwerk op den linkervoorgrond bevinden zich drie figuren, een oude werkman,
geknield neerliggend met het voorhoofd op de neergestorte steenen, de armen met
de saam gevouwen handen in
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wanhoop bovenwaarts gestrekt, een peinzende figuur in modern heerenkostuum met
op den grond starenden blik, in gebogen houding neerzittend op het brok van een
kroon, lijst of zuil, een jonge vrouw voorover en languit liggend op den grond. Naast
deze figuren van jammer staat meer rechts een naakte jonge vrouw, een meisje nog,
eenige bloemen in de opgestoken hand houdende en overal om haar heen, op den
grond om haar voeten schieten de bloemen op. Het is klaarblijkelijk een herinnering
aan den oorlog en de schilder heeft er de overtuiging in uitgesproken, dat hoeveel
ellenden en vernieling deze ook met zich brengt, het leven niet gedood kan worden,
maar steeds met nieuwe kracht, in nieuwe schoonheid weer ontluiken en zich tooien
zal. Eenigszins vreemd doet het modern kostuum, met een rood lintje in het knoopsgat
tegenover de naakte, symbolische vrouwenfiguur. De oude man, waarvan men slechts
den bovenromp ziet, de jonge vrouw, languit op den grond liggend, zijn zoodanig
of zoo weinig gekleed, dat hun dracht, als min of meer van alle tijden, niet storend
op den algemeenen zin van de voorstelling inwerkt. Maar dit heerenkostuum, al heeft
de schilder het in zijn kleur tot een harmonisch geheel met de rest weten te verwerken,
schijnt wel wat zeer aan een bepaalden tijd gebonden. Het is waar, dat ook de schilders
van de renais-

REFUGEES: IN MY STUDIO, DOOR F.W. ELWELL. (MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).
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sance het kostuum van hun tijd in allegorische voorstellingen aanbrachten en
misschien zit het hinderlijke, waarmee ons dit hier aandoet, meer speciaal in onze wat het mannelijk personeel aangaat - leelijke twintigste eeuwsche kleedij. Hoe dit
zij, het schilderij ‘Renaissance’ is een van de meest interessante doeken van de
tentoonstelling; het is mooi van lijn, van een gedempt-rijke vlak-gehouden kleur,
zeer aangenaam als dekoratief geheel, het heeft een geestelijke beteekenis.
Heel andersoortig is William Strang. Naast Clausen doet hij zich kennen als een
van de meest oorspronkelijke Engelsche kunstenaars van dezen tijd. Zoowel in
onderwerp als werkwijze geeft hij ons een zelfstandige, met ernstig, doelbewust
streven zijn weg gaande persoonlijkheid te zien. Ofschoon geenerlei overeenkomst
vertoonend met onze moderne ismen, lijkt hij mij toch een zeer modern schilder.
Ook van William Strang heb ik allegorieën gezien, maar wat op deze tentoonstelling
van zijn penseel vooral de opmerking verdient is een schilderij, waarin het hem, naar
het schijnt, meer bij uitsluiting om de s c h o o n h e i d v a n v o r m e n e n k l e u r e n
te doen geweest is. Wat ons vooral treft is de helderheid van de lijn en de heerlijkheid
van de kleur. Strang geeft ons niet het mysterie en niet de intimiteit, het is ook geen
machtig, overweldigend leven dat ons aangrijpt uit zijn doeken, maar hij is een
gezworen vijand van alles wat slonzig en flodderig, onaf en virtuozerig is, hij houdt
van het vaste, het welomlijnde, het sterk-geobserveerde. Hij moet een bewonderaar
van Holbein zijn, en zijn kleuren, hoe helder en sterk ook, schijnen als die van
Holbein, in het oog van den toeschouwer zich toch altijd saam te voegen tot een
harmonische éénheid. Zoo ook in dit schilderij Danae. Het licht-groene kleed dat de
staande vrouw ophoudt, de goudgele doek op den voorgrond, de roode, purperen en
donkergroene tinten in de figuren van den achtergrond en in dien achtergrond zelven;
uit deze weelde van kleuren opblinkend het levende, lichtende naakt - zij vormen
een geheel van groote aantrekkelijkheid. Mooi is ook het meisjeshoofd gegeven, met
den slaap wegend op de oogleden.
Andere f i g u u r s c h i l d e r s van beteekenis, hier met belangrijke werken
vertegenwoordigd, zijn Seymour Lucas, Cadogan Cowper en Frank Salisbury. Het
groote doek ‘The Flight of the five Members, 1642’ van den eerste, bestemd om in
het Lagerhuis opgehangen te worden, is zeer knap werk en heeft een groote mate
van realiteit over zich, maar het mist kleur, het draagt meer het merk van een historisch
document, door een kundig geleerde ons meegedeeld, dan van het
spontaan-aangrijpende, het onzen schoonheidszin overmeesterende van het kunstwerk;
er gaat ook, bij nadere beschouwing, vooral in enkele figuren niet de
overtuigingskracht vanuit, die het ons, zelfs uit historisch oogpunt, geheel acceptabel
doet worden. Hoe ontzettend moeilijk is het toch het verleden in voorstelling te
brengen, een historieschilderij te maken, dat meer dan archaeologie, dat tevens
schoonheid is. Want zelfs het leven alleen - en zoo'n verleden tijd te doen leven,
welke eischen stelt reeds dat! - het leven alleen is niet genoeg, het moet tevens die
onvatbare, die onzegbare hoedanigheid hebben, die altijd meer gevoeld dan verklaard
kan worden, het moet zijn deel aan het wezen der schoonheid hebben. Maar geldt
hetzelfde niet in de literatuur? Schrijvers als Flaubert, als Ary Prins of Adriaan van
Oordt, hoe zeldzaam zijn zij!
Het schilderij van Cadogan Cowper, waarin Faust de eerste maal Gretchen
aanschouwt, heeft prachtige kwaliteiten van kleur en teekening in zijn détails, maar
deze staan te zeer op zich zelve, de saamvattende, de pikturale visie is bij de schepping
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in ongenoegzame mate aanwezig geweest; de afzonderlijke figuren hebben in kleeding
en uitdrukking veel belangrijks, misschien te veel belangrijks, te veel moois en
pronkerigs, waardoor het geheel ons als onwaarschijnlijk
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aandoet. Het is plaatjesachtig, zij het dan superieur plaatjesachtig. Van een kunstsoort,
verwant aan die van Alma Tadema, minder delikaat echter dan deze in haar teekening
en kleurwaarden.

THE NIGHT TIDE, DOOR JULIUS OLSSON A.R.A. (MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).

Uit het doek van Frank Salisbury ‘Koningin Philippa pleitend voor het leven der
burgers van Calais’ spreekt een groote dramatische en pathetische kracht, aangewend
met een technische vaardigheid van niet alledaagsche soort. Maar zelfs uit dekoratief
oogpunt lijkt het mij niet geslaagd: het is te verward, te gecompliceerd, overvol, een
kunstig samenstel van schitterende brokstukken, als geheel falend in het geven van
een krachtigen indruk van emotie of schoonheid.
Als figuurstukken van minder pretentie noemen we o.a. de poëtische fantazieën
van Charles Sims. Een daarvan, een teekening van babies met een jong meisje dat
op haar hoofd een mand met bloemen draagt, waarin tusschen de bloemen een andere
baby, is aardig van vinding, van een zekere gratie en vluchtige bekoring. Het
vluchtige, weinig bevredigende zit vooral in de uitvoering, het wazige, onvaste,
onovertuigende van zijn techniek.
Ook Edgar Bundy heeft ons in ‘The Merry Monarch’ een werk van fantaizie
gegeven, maar wat mij meer trof en een oogenblik aangenaam pauzeeren deed, is
zijn schilderij: ‘Stalky & Co’ (bl. 247), dat ik eigenlijk ook onder de portretstukken
had kunnen bespre-
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ken, want het zijn de kinderen van den kunstenaar, die hij hierin afgebeeld heeft. En
onderwerp en behandeling zijn hier wel zeer verwant.... Zoowel deze lachende,
goedsmoedsche kinderen - burgertjes van Kokanje - als de frissche, luchtige
behandelingswijze zijn geheel Edgar Bundy zelve. Er spreekt het optimisme en de
levensblijheid uit dit werk, die dezen kunstenaar in hooge mate eigen zijn.
Er is veel dat op den o o r l o g betrekking heeft. Als ik er niet in de eerste plaats van
gesproken heb is dat omdat een goed portret van Sargent of Orpen in mijn herinnering
al die oorlogsschilderijen naar den achtergrond dringt. Er is o.a. een enorm schilderij
van Olivier, waarop de ontmoeting van Koning George met Koning Albert, beiden
met gevolg, ergens in België afgebeeld is, een werk, niet zonder knapheid en
handigheid, met een faciel schildertalent in elkaar gezet, maar dat, al is het om zijn
inhoud een brandpunt van attractie, toch weinig meer dan een dokumenteele waarde
heeft.
Wat zijn artistieke beteekenis aangaat verdient een schilderij van John Lavery:
‘Wounded soldiers London Hospital 1915’ zeker meer de aandacht. Het geheel is
wat ‘matter of fact’: een werk van realistische observatie, min of meer schilderkundig
geadapteerd. In het tafereel van den voorgrond echter, eene verpleegster haar diensten
verleenend aan een gewonden soldaat, is vooral de expressie en vlotte behandeling
te prijzen. Dit mist zijn werking op den toeschouwer niet.
Een dergelijk stuk, dat om zijn zuivere waarneming, gesteund door groote
technische kwaliteiten, hier genoemd moet worden, is Elwell's ‘Refugees-in my
studio’ (bl. 249). Elke figuur op dit doek, de vrouw en kinderen bij het raam, het
meisje op het bed, de oude man bij den kachel, zijn met een zeer genegen hand en
toegewijde aandacht op het doek gebracht. Het is een levend stuk, waarin het
menschelijk gevoel en de schildershartstocht van den kunstenaar zich vereenigd
hebben om iets, in zijn soort, heel goeds tot stand te brengen.
Er zijn voorts de noodig bajonet- en cavalerie-charges in den gebruikelijken
atelier-trant. Niet zonder leven en inderdaad een zekere impressie van den wilden
roes, van de machtige, destruktieve passies, van de bedwelmende en meesleepende
woestheid van den oorlog te zien gevend, scheen mij Wollen's ‘Landrecies 25 August
1914’. Ook Charlton heeft in zijn ‘Fransche artillerie de Aisne overtrekkend’, in die
paarden worstelend met hun last of opgeschrikt door het daverend oorlogsrumoer,
iets van de kracht en energie, van het brandend leven, de wanhoop en de
gespannenheid aller organen neergelegd, die zulk een situatie moeten eigen zijn.
Ook de o o r l o g t e r z e e heeft veel schilders.... geïnspireerd. De inspiratie is echter
niet altijd groot genoeg geweest om iets moois voor den dag te brengen. Het gevecht
bij de Falklandseilanden, het zinken van de Blücher, de strijd van de Carmania met
de Kaap Trafalgar nabij Trinidad, deze en andere evenementen uit de ongeëvenaarde
worsteling, die nu reeds bijna een jaar lang de krachten van Europa uitput, zijn hier
met meer of minder succes op het doek gebracht. In aesthetischen zin valt er over
het algemeen weinig aan te bewonderen; Dreadnoughts en andere moderne
oorlogsmonsters zijn al even leelijk in afbeelding als in werkelijkheid. Het
overheerschend-mechanische, het dom-brutale, het arrogant-materialistische van
zoo'n ding en de schoonheid, wier essence geestelijk en onvatbaar is, verdragen elkaar
maar slecht. Noch Wyllie, noch Norman Wilkinson, twee van de meest bekende
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zeeschilders hier, hebben er iets boeiends, noch minder iets moois van weten te
maken. Alleen trof mij onder de waterverf-schilderijen een doek van Charles Dixon,
die er werkelijk in geslaagd is, eene - ook uit schoonheids-
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oogpunt - zeer presentabele afbeelding van een moderne vlootrevue te geven. Dit is
hem mogen gelukken door de oorlogs-monsters betrekkelijk klein te houden ten
opzichte van het geheele doek en er door licht, rook en dergelijke hulpmiddelen het
harde en brute aan te ontnemen. Zoo behandeld heeft hij ze tot een harmonisch
tafereel kunnen saamvatten. En toch ontbreekt het de schepen niet aan een zekere
echtheid en forschheid, wat mij des te meer opviel daar de meeste waterverfschilders,
waar het dingen van zwaar gehalte, bruggen, bouwwerken e.d. geldt gewoonlijk
tekortschieten in kracht van uitbeelding en het weergeven van materiaal en substantie.
In het algemeen schijnt het waterverf schilderij zich meer te leenen tot de reproductie
van dingen van lichten en ephemeeren aard, ofschoon sommige schilders zich
klaarblijkelijk van olie- of waterverf bedienen zonder zich in de keuze tusschen beide
te laten beinvloeden door het onderwerp van behandeling.

ESKDALE, CUMBERLAND, DOOR H. HUGHES-STANTON A.R.A. (MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).

Zooals wij zeiden, de meeste van die tafereelen uit den zee-oorlog zijn wat onfrisch,
te zeer het merk dragend dat zij op het atelier met behulp van photographieën
saamgesteld zijn. Een niet geheel te verwerpen procédé, maar waarbij de
schilders-ontroering toch dikwijls afwezig moet zijn.
Beter in het algemeen zijn de z e e -s c h i l d e r i j e n , die niet of slechts in
verwijderd verband met den oorlog staan. Zij zijn heel wat talrijker hier dan op een
Hollandsche tentoonstelling; de zee en haar oneindig gevarieerde aspekten is een
van de meest geliefde onderwerpen van den Engelschen schilder. Dezen kant van de
kunst hier te lande wordt met het meeste talent naar voren gebracht door de werken
van Julius Ollson en Napier Hemy. Ollson houdt van maan- en nachteffekten: zijn
stukken hebben het fantastische, feërieke, dat aan het
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water onder den invloed van zekere kosmophyzische werkingen eigen is. The
Nighttide (bl. 251) is er één van; de aanrollende golven, brekend op de rotsen,
vonkelen van edelsteenen, zooals men dat waarneemt aan den boeg van een de zee
doorploegend schip. Onder de stralen der maan ligt de naar den verren horizon zich
uitstrekkende zee als een onmetelijke vlakte van glanzend licht.
Komt men wat al te dicht bij het schilderij, dan ziet men dat het plakken en strepen
en bobbels verf zijn, waarmee de schilder de begoocheling van juweelen en vloeiend
zilver in ons wekt. Maar hoe de schilder zijn resultaat bereikt, doet er natuurlijk
minder toe: op het effekt komt het aan en dat is niet zonder grootschheid.
Napier Hemy, die naar hij mij meedeelde van Hollandsche origine is - een van
zijn voorvaderen moet gouverneur van de Kaap de Goede Hoop geweest zijn - geeft
er de voorkeur aan de zee bij daglicht te bestudeeren. In stukken als ‘A Destroyer
Flotilla’ en ‘A Despatch Boat’ waarin het schip wel den naam aan het schilderij heeft
gegeven, maar toch slechts bijzaak is, is het woelend en machtig bewegen der golven
niet zonder energie gegeven.
Er is onder het l a n d s c h a p van deze tentoonstelling niets dat een sterke ontroering
in mij wekt, niets, als ik het overweeg, dat het vizionnair-monumentale van een
Turner, het gevoelig-poëtische van een Corot, de magistrale weidschheid van een
Jakob Maris nabij zou komen. Wat niet wegneemt dat er veel verdienstelijk werk is,
dat van een oprecht streven getuigt en een eigen merk draagt.
Als wij de wandeling langs de muren maken, waarmee een eerste
tentoonstellingsbezoek gewoonlijk begint, dan lijkt het werk van Arnesby Brown
een chaotische wildernis van kleur, een impressionistische kladderij, een tot het
extravagante doorgevoerd modernisme. Voor zijn groot doek ‘The Raincloud’ moet
men minstens op tien meter afstand gaan staan om er iets aan te hebben. Dan wordt
de bedoeling van den schilder ons duidelijk en geeft het ons in frissche kleuren een
eigen kijk op de natuur. Dan komt er ruimte en atmosfeer in het schilderij, dan
inderdaad vertoont het in de werking van de zware wolkenmassa's, in de diffusie van
het licht, in de naar alle richtingen zich uitbreidende groene velden, in de machtige
beestfiguren op den voorgrond een niet-te-ontkennen grootheid. Dan leert men den
schilder kennen als een persoonlijkheid, die van het breede en sterke, het ruige en
forsche, het heroïsche houdt, mensch van een hartstochtelijk, sterk-willend talent.
De groote afstand echter, waarop wij ons voor zoo'n stuk moeten plaatsen, lijkt
mij zelfs voor musea niet zonder bezwaar. En het blijft als veel impressionistische
en naimpressionistische kunst, toch meer eene afspiegeling van de vlietende,
voorbijgaande verschijning dan van den essentieelen kern der dingen. De schilder
bereikt met deze werkwijze ook lang niet altijd wat hij bedoelt; een paar andere
schilderijen van Arnesby Brown maken dit onaangenaam duidelijk.
Minder afstandelijk veeleischend is Eskdale van Hughes-Stanton (zie bl. 253).
Niet zoo groot gezien als het werk van Arnesby Brown, maar van een vaster struktuur,
meer zeker van slagen in zijn minder eerzuchtig streven. Geen werk van verbeelding
of passie, maar van met liefde geziene werkelijkheid; een van de meest objektieve
landschappen van de tentoonstelling dat in zijn kalme studieuze weergave toch niet
het peuterige, photographische heeft, waartoe de methode van Millais, een te exclusief,
verbeeldingloos volgen van het natuurlijk landschap te dikwijls leidt. Rustig en in
sterke lijnen besloten liggen hier de heuvels van Cumberland. Een mooie wisseling
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van kleuren trekt het oog van den toeschouwer: van het lichtgroen gras op den
rechter-voorgrond, over het donkergroen geboomte aan den linkerkant,
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naar de zwaar-blauwe pieken op den achtergrond, en daarachter nog, in die verre
verte, waar de kleuren van aarde en lucht ineensmelten, de lichtblauwe, nauwlijks
waarneembare heuvels, die den horizon afsluiten. Het is wat leeg dit schilderij - een
bezwaar dat niet geldt van het werk waarmee deze schilder in de Tate Gallery
vertegenwoordigd is - geen mensch, geen schaap, geen vogel brengt leven in deze
eenzaamheid. En het stuk aardeleven, hier afgebeeld, is niet machtig, niet onstuimig,
niet grandioos genoeg om ons dit verzuim te doen vergeten.

ROUND THE WESTRING CORNER OF THE WOOD, DOOR S.J. LAMORNA BIRCH. (MET VERGUNNING VAN
DEN SCHILDER).

Het landschap dat Lamorna Birch ons te zien geeft, heeft uit zijn eigen aard meer
het poëtische, het ook den niet-artistiek-geschoolden mensch, bekorende in zich dan
dat van Hughes Stanton. De wilde woeling van het, zich tusschen de met zwaar
geboomte begroeide oevers van een bergstroom, bewegend water zou ook in de
werkelijkheid gezien bij de meeste menschen, niet het minst bij de aan een dergelijk
tafereel niet gewone bewoners van ons vlakke land, een zekere schoonheidsontroering
wekken. Er is in het landschap, in de bloem, in het geboomte, in stroomend water,
in het leven der natuur in het algemeen een zeker element, welks schoonheid den
niet al te misdeelden mensch toelacht en verrukt, ook al heeft geen schilder - pionier
en ontdekker op de velden der schoonheid - er hen de oogen
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voor geopend. Het emotioneele van zoo'n geval heeft Lamorna Birch hier op
verdienstelijke wijze vertolkt; vooral in zijn rotsblokken op den voorgrond heeft hij
de kleurschoonheid, die hun in de natuur zal eigen geweest zijn, krachtig doen
uitkomen, waarschijnlijk zelfs verdiept. In de schittering van zijn groenen en blauwen,
gelen en rooden schijnt mij de verbeelding van den schilder niet minder aandeel te
hebben dan de natuur. Er is een noot van lyrisme in het werk, harmonisch
saamklinkend met het wezen der natuurlijke dingen, de epische schoonheid van het
levensgeheel: h e t s a a m t r e f f e n v a n t w e e s c h o o n h e d e n , de schoonheid
der natuur en de schoonheid van des kunstenaars vizie, de schoonheid, die van God
en de schoonheid, die van den mensch is, de epische, en de lyrische schoonheid,
zooals dat in een evenwicht en harmonie van krachten, waarin nu de eene dan de
andere zich sterker doet gelden, in alle pikturale of illustratieve verbeeldingen van
het natuurleven het geval is. En, dieper beschouwd, in alle verbeeldingen van welken
aard ook.

THE HON. C.N. LAWRENCE, DOOR WALTER W. OULESS R.A. (MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).

De landschapschilders, die wij hier genoemd hebben, hebben meer uitsluitend van
het landschap hun studie gemaakt, maar er is ook nog al wat landschap van hen, die
tegelijkertijd of zelfs in de eerste plaats figuurschilder zijn. Er zijn hier onder de op
den voorgrond tredende schilders - het staat ook in verband met de opleiding hier maar weinigen, die geen f i g u u r s c h i l d e r zijn.
Sargent o.a. heeft op deze tentoonstelling een mooi stukje ‘Master and pupils’,
zeer sprekend in zijn luminositeit en kleurenhartstocht, - eenige figuren op het mos
bij een bijna drooge, met rolsteenen bedekte bedding van een beek gezeten. Heel
mooi is daarin de filtering van het licht door het geboomte, fonkelend op de zoden
en het gesteente. En verder bevat de tentoonstelling eenige fel-kleurige
r e i s i m p r e s s i e s uit Tyrol en elders van dezen schilder, sterk gezien en genoteerd;
maar zij geven toch niet veel meer dan het uitwendig aspekt der dingen, niet de
stemming, niet de ziel van het landschap.
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Dieper gaat Clausen met eenige zijner kleinere tafereelen. Hij is bizonder gelukkig
in het weergeven van de atmosferische stemming. Zoo in het stukje ‘Wintermorning’
waarin een jonge vrouw aan de ontbijttafel zit, terwijl een roodig uit-nevelenbrekend,
warmte-missend winterzonnetje door het glas van de serre-deuren gluurt en zijn merk
van kilheid op de heele voorstelling zet; zoo in ‘The Valley’, waarin hij eenige
arbeiders, met landelijke werkzaamheden bezig, in een zon-doortintelde ruimte
geplaatst heeft. Stukjes, weinig opvallend onder de massa van het tentoongestelde,
maar die veel interessants hebben.
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Meer ambitieus is het groote doek van Tom Moslyn: ‘The Garden of Peace’. Het is
de tuin van een vreedzame sprookjeswereld, zooals op deze wereld met haar
oorlogsrumoer ver te zoeken is. Een weelderige, bijna chaotische vegetatie van rood,
en paars, en lichtblauw gebloemte om een poel met marmeren bekken; daarachter
een terras met populieren omzoomd. Mooi vooral is de gouden avondhemel en de
lichtreflectie in het water. Mostyn is een kunstenaar van een dichterlijke verbeelding
en zeer persoonlijke aspiraties, die - het blijkt ook uit zijn figuurschilderij Refugees
- boven de realistische observatie uitgaan.
Wij noemden nog niet Yeend King, Alfred Parsons, David Murray, Mark Fisher,
D.Y. Cameron, in wier werk hier, al vertoont het een zekere mate van talent, wij het
krachtig accent of de persoonlijke noot missen, dat ons tot een nadere bespreking
zou kunnen leiden; wij hebben ons tot het voornaamste moeten bepalen.
Een b e s l i s s e n d inzicht betreffend den huldigen stand der Engelsche
schilderkunst geeft zoo'n tentoonstelling ons reeds daarom niet, wijl schilders als
Frank Brangwyn, Charles Shannon, Frank Bramley, Waterhouse en anderen, ofschoon
deze hier genoemden toch ook leden of ‘associates’ van de Royal Academy zijn, dit
jaar niets ingezonden hadden; en ook niet omdat de jongere krachten van de New
English Art Club, waaronder enkele zeer goede, hier niet te leeren kennen zijn. Ik
zag daar o.a. een verwonderlijk sterk portret van Bernard Shaw door Augustus John
- misschien de prominente karaktertrekken van den zitter overdrijvend, misschien
de grens van het karikaturale overschrijdend - maar verwonderlijk sterk in de
gepassioneerde weergave van het penetrant-scherpzinnig, bijtendwilskrachtig gelaat
van dezen oorspronkelijken denker en strijder.
Zoodat de hier behandelde tentoonstelling - met haar bijna twee duizend
inzendingen - ons zeker eenig denkbeeld, zelfs eenige vertrouwdheid met de Engelsche
Kunst van dezen tijd kan geven, maar toch nog niet kompleet genoeg is - trouwens
welke tentoonstelling van periodieken aard is dat - om die kunst in al haar ramificaties
te overzien. De redactie van Elsevier zal mij, hoop ik, nog wel eens vergunnen op
dit onderwerp terug te komen.
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Giovanni Battista Piranesi,
door Aty Brunt
I.
Er is geen kunstenaar die Rome zoo nauwkeurig en tegelijk zoo kunstvol heeft
weergegeven als de Italiaansche etser en graveur Piranesi. Gelijk Parijs in Charles
Meryon een groot kunstenaar heeft gehad, die haar wezen en aspect in zijn zuivere
strak-gelijnde etsen heeft weten vast te leggen, zoo had Rome Piranesi die het tot
zijn levenswerk maakte de eigenaardigheden van de hoofdstad der wereld, die zoovele
oude en nieuwe schoonheden bezit, in het koper te griffen. Wanneer wij spreken van
de grootsten der etsers behoort onder hen zonder eenigen twijfel Giovanni Piranesi,
want weinigen vereenigen in één persoon zulk een onbegrensd technisch kunnen en
het vermogen om een diep, rijpen rijk genuanceerd gemoedsleven in schoonheid te
verwezenlijken.
In Holland is zijn werk betrekkelijk weinig bekend, al bezit ook de Koninklijke
Bibliotheek een groot deel van zijn graphischen arbeid. Enkelen die Rome bezochten
hebben hem ongetwijfeld daar leeren kennen en liefhebben, maar ik geloof helaas
dat zijn werk veelal meer uit een oogpunt van historie of curiositeit dan wel van het
standpunt eener werkelijke kunstappreciatie beschouwd wordt.
Giovanni Battista Piranesi werd den 4den October 1720 te Venetië (anderen noemen
Rome) geboren. Van zijn oom die architect was kreeg hij de eerste leiding op
kunstgebied. Oorspronkelijk was hij van plan bouwmeester te worden, en hoewel
hij hier later van af zag, was hij toch van aanleg architect; en hij is dat in al zijn
plaatwerk gebleven.
Reeds vroeg had hij een groot verlangen om naar Rome te gaan, en niettegenstaande
de tegenwerking van zijn ouders wist hij het zoover te brengen, dat hij in 1738 erheen
reisde. Hier werd hij overweldigd door de vele indrukken die hij kreeg, hier werd de
liefde, die hij reeds onbewust voor deze onsterfelijke stad voelde, waarheid: verdiept
en verinnigd. Zijn enthousiasme voor architecturaal schoon werd hier bevredigd. Dit
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was de stad waar hij leven en sterven zou.
Het doel van zijn verblijf in Rome was er architectuur, schilder- en graveerkunst
te studeeren. Zijn leermeesters waren Scalfarotto een bekend meester in het perspectief
en Valeriani, die op de manier van Claude Lorrain het Italiaansche landschap op
romantische wijze verbeeldde. Van den bekenden Siciliaan Guiseppe Vasi, wiens
graphisch werk o.a. zeer door Goethe bewonderd werd, kreeg hij onderricht in het
etsen. Uit het feit dat Piranesi het plan opvatte om Vasi te vermoorden, omdat hij
meende dat zijn leermeester de etstechniek voor hem geheim hield, leeren wij
Piranesi's hartstochtelijke en explosieve natuur kennen.
Na dezen twist ging hij naar Venetië terug, hier stond hij waarschijnlijk eenigen
tijd onder de leiding van Tiepolo Benjamin.
Ook studeerde hij bij Polanzani, die het zoo karakteristieke portret van Piranesi
teekende, dat zijn werk ‘Le Antichita Romane’ voorafgaat. Na zijn verblijf in Rome
zich weinig meer op zijn plaats voelende in Venetië ging Piranesi naar Napels om
er archaeologische studiën te maken. Hij bezocht Herculaneum en Pompeï en maakte
er de teekeningen die zich thans nog in het Saone Museum te Londen bevinden en
die later geëtst en uitgegeven werden door zijn zoon.
Maar zijn hart trok weer naar Rome en hoewel tegengewerkt door zijn vader, die
hem in Venetië wilde houden keerde hij er terug. Langzamerhand was hij tot het
besef gekomen dat de schilderkunst evenmin als de uitvoering van bouwwerken de
voor hem meest volkomen wijze was om zich te uiten. Hij ging zich geheel op het
etsen toeleggen.
Nu brak een tijd van armoede aan. De ondersteuning van zijne ouders had
opgehouden en Piranesi moest in zijn eigen onderhoud voorzien. Waarschijnlijk
wakkerde dit zijn ijver en werklust nog meer aan, want hij moet wel met een groote
onvermoeidheid gearbeid hebben om reeds in 1748 zijn eerste belangrijke werk
‘Antichita Romane de Tempi della Republica’ voltooid te hebben. Met belangstelling
werd deze serie etsen ontvangen. Piranesi was de eerste die de architectuur der oude
gebouwen in alle getrouwheid en toch zonder leegte en droogheid wist weer te geven.
Zijn voorstellingen zijn vol smaak, fijn gevoel en met liefde bewerkt.
Zoo ging hij gestadig voort en iedere twee jaar verscheen er een deel van het werk
dat - en dit is wel het bewonderenswaardige - steeds e v e n belangrijk bleef. Met
welk een onverflauwden ijver Piranesi gewerkt moet hebben begrijpen wij als wij
weten dat zijn oeuvre ruim 1300 etsen bevat en dit waren bijna alle zonder
uitzondering groote etsen, er zijn er zelfs eenigen bij zooals die van de kolom van
Trajanus die niet minder dan 3 Meter lang zijn. Al deze prenten zijn met evenveel
toewijding en zorg geëtst. Het waren niet alleen de monumenten van Rome die hij
weergaf, hij etste ook uitvoerige details, plattegronden, grafsteenen, in één woord
alle dingen die hem in deze oude stad boeiden.
Als architect heeft Piranesi weinig werk geleverd, hij voerde restauraties aan eenige
kerken uit, o.a. aan de Priorato di Malto waar hij begraven werd en aan de Santa
Maria del Popolo; dit laatste werk werd hem door paus Clement XIII opgedragen.
Deze zelfde paus gaf hem ook de titel van Cavaliere. Piranesi beschouwde dit als
een hooge onderscheiding, enkele etsen onderteekende hij ook als Cavaliere Piranesi.
Verder besteedde hij zijn tijd aan archeologische onderzoekingen.
Niettegenstaande zijn onvermoeiden arbeid heeft Piranesi steeds in behoeftige
omstandigheden verkeerd; het zal zeker daaraan toe te schrijven zijn dat hij de
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restauraties aan de verschillende kerken aannam, want het was tenslotte slechts in
zijn etswerk dat hij geheel opging. Bij zijn arbeid werd Piranesi waarschijnlijk
geholpen door zijn zoon Francesco en zijn dochter Laura die beiden na zijn dood
etsen maakten in de zelfde manier als hun vader. Ook Pirolo de eenige leerling die
van hem bekend is hielp hem bij het werk.
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RUÏNE.

Sommige van de figuurtjes in zijn etsen werden door Jean Barbault geëtst en wij
treffen dan ook diens naam in de marge van de ets aan.
Piranesi stierf te Rome in 1778. Eerst begraven in de kerk van St. Andrea della
Fiate werd zijn lijk overgebracht naar die van Priorato di Malto. Hier richtte men
een standbeeld op, naar een teekening van zijn leerling Piroli. Wij vinden in deze
beeltenis echter niet die wezenlijke gelijkenis die ons treft in het portret van Polanzani,
dat Piranesi's ‘Antichita Roma’ voorafgaat.
Hier zien wij de buste van den grooten etser, naakt, omgeven door wingerdranken,
de forsche sterke kop naar ons toegewend. Het gelaat is vol strengheid, uit den
gesloten mond spreekt een krachtige wil, uit de levendige oogen straalt
vastberadenheid. Mooi zelfbewust is de houding van het hoofd. Het is de uitbeelding
van een groote persoonlijkheid met een vrijen, ruimen blik, een temperamentvol
innerlijk leven, dat beheerscht en in die beheersching verdiept wordt.
De platen van Piranesi's etsen waren bewaard gebleven, zoodat ze ook na zijn
dood nog afgedrukt konden worden. Hoe weinig waarde Piranesi's werk tijdens zijn
leven had blijkt hieruit, dat men voor zeer weinig geld de koperen etsplaten een dag
leenen kon om er zooveel afdrukken van te maken als men wilde.
Francesco, Piranesi's oudste zoon, ging met de platen van zijn vader en de zijne
naar Parijs en verkocht ze aan de firma Firmin Didot. Zoo ontstond de eerste Fransche
uitgave van Piranesi's werk, die niet minder dan 2e deelen bevatte en waarin ook de
etsen van Francesco Piranesi werden gedrukt. Deze etsen hebben niet meer de strakke
lijn, die de eerste drukken kenmerkt, welke ik in la Galleria d'Arte antica te Rome
zag, maar toch geven zij nog een zeer goed beeld van de grootheid van den meester,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

261

FANTASTISCHE COMPOSITIE VAN ROMEINSCHE OUDHEDEN.

van zijn verbeelding, zijn grootsch compositie-vermogen en zijn technisch kunnen.
Later kwamen de platen in handen van La Calcographia Regia te Rome, die de
etsen opnieuw beet en de platen verstaalde, zoodat er nog heden afdrukken van
Piranesi's meesterwerken te krijgen zijn. Helaas echter hebben de etsen een groot
deel van hun oorspronkelijke eigenaardigheid en kracht verloren. De lijn is korrelig
en minder vast geworden. Ook zijn de drukken zeer ongelijk. De kleinere fijne etsen
kunnen de vergelijking met de eerste staten moeilijk meer doorstaan, zij hebben al
hun charme verloren. In de groote etsen, die in breede krachtige lijnen zijn
neergeschreven, is Piranesi's geest nog wel weer te vinden.
Het is merkwaardig dat een kunstenaar als Giovanni Piranesi leefde in Italië in een
periode van geestelijke stilstand en degeneratie. Rustig en zelfbewust staat zijn
krachtige figuur temidden der verslapte kunst en vertroebelde schoonheidsideeën
van zijn tijd.
Dat wat de kunst van Piranesi zoo belangrijk maakt is zijn buitengewone zuiverheid
en eerlijkheid; bij hem geen mooidoenerij of gezochtheid; het was den etser vooral
bij zijn architecturale etsen van Rome in de eerste plaats te doen om zijn onderwerpen
zoo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Geen luchtige, vluchtige krabbels en
lijntjes, geen succesvolle handigheidjes, geen list en geen à-peu-près: hij gaf de
architecturale ideeën en de bijzonderheden van hun uitvoering tot in de kleinste
details, iedere lijn was bewust neergezet, met een bepaalde bedoeling. En toch waren
zijn etsen - voorbeelden van goeden trouw en vak-eerlijkheid - nooit nuchter of
vervelend, zelfs aan een plattegrond aan een enkelen steenen muur wist hij door zijn
bijzondere visie iets belangrijks te geven. Door het plaatsen van zijn geestige figuurtjes
gaf hij een aardig vertier aan zijn stadspleinen en buitenzichten. Een enkele maal liet
hij zich gaan en gaf slechts dat wat hij in zijn verbeelding zag. Wij zien dan een
fantastische straat waar aan de rechterzijde
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(de linkerkant is in de schaduw) vreemde oude gebouwen zich verheffen, waar wij
antieke beelden en grafzerken zien staan, naast elkaar in groote getalen als in een
wonderlijk museum uitgestald. In de verte teekent zich tegen den hemel een paleis
af met vele torentjes, fantastisch als in een droom en weer ergens anders is de stille
rustige contour van een pyramide.
In de straat loopen figuurtjes en vlak op den voorgrond zien wij de oud-Romeinsche
wagenrenner met zijn vurig steigerende paarden. Welk een verbeelding is er noodig
om een dergelijke ets te componeeren, welk een begrip van compositie en architectuur!
Tot dit soort werk behoort ook een gedeelte van het 8e deel van Piranesi's werk.
‘Le Carceri d'Invenzione’. Er zijn zeker geen etsen waaruit grooter verbeelding
spreekt dan uit deze fantastische gevangenissen. Bij de bespreking van Piranesi's
werk kom ik hier uitvoeriger op terug. Behalve zijn boeken over Rome heeft Piranesi
nog een aantal afzonderlijke etsen gemaakt; ook teekende hij veel. Geschilderd heeft
hij voor zoover mij bekend is nooit. Evenals de meeste groote etsers bepaalde hij
zich geheel tot de graphische kunst.

II.
De eerste vier deelen van Piranesi's werk zijn getiteld: Antichità Romane. Het eerste
deel opent met zijn reeds besproken portret door Polanzani De beginletter van elk
tekstgedeelte is versierd en een fraai etsje op zich zelf. Hier zien wij in de onderste
krul van de S het fijn-geëtste reliefje van een paardje, daar een D gevormd door oude
begroeide steenen met er voor het borstbeeld van een ouden Romein. Ook onder den
tekst staat gewoonlijk een kleine ets, hieronder vinden wij prachtstukjes, vooral één
in deel 9 is van een bijzondere fijnheid. Het geeft een krans van veeren waarin door
een pen, een passer, een teekenstift en een penseel dus de emblemen van Piranesi's
kunst, een vierkant wordt gevormd waarin de woorden ‘Labor omnia vincit’ staan.
Wanneer wij een ets beschouwen als die van het binnenste van het Pantheon, hoe
begrijpen wij dan Piranesi's gevoel voor den architectonischen lijn en zijn inzicht in
den bouw. De pilaren steunen volkomen het groote gebouw, zwaar en massief als
zij zijn. In een der volgende deelen vinden wij de pilaren in hun geheel gegeven, hier
zijn zij slechts tot de helft te zien. Ertusschendoor ziet men den koepel, hóóg, met
een meesterlijke kennis van perspectief weergegeven; eenige kleine figuurtjes loopen
hier en daar, poppetjes tegenover het groote en imposante van het gebouw. Een ets
als deze is zoo eenvoudig gegeven zonder eenig effectbejag, het is alles zoo zuiver
en groot van opvatting en hoe zeer voelen wij er Piranesi's liefde in voor dit
bouwwerk, hoe zeer doorvoelde hij wezenlijk en diep er al de schoonheden van.
Een zelfde strengheid vinden wij in zijn uitbeelding van het Colosseum. Het
bouwwerk met zijn gelijke, boogvormige openingen zou bij een zoo natuurgetrouwe
weergave licht vervelend kunnen worden, maar er is juist in Piranesi's etsen die
onbewuste vrijheid, die het werk van den kunstenaar aantrekkelijk maakt.
Wij voelen dat hij al deze oudheden van Rome alleen heeft willen verbeelden,
omdat hij ze schoon vond, en dat hij ze juist daarom zoo natuurgetrouw mogelijk
heeft willen geven; hij legde echter in elk zijner etsen de liefde en het enthousiasme
voor ieder ding, het moest een genie zijn die deze geestdrift zoo zeer beheerscht heeft
kunnen weergeven. Het tweede deel bevat etsen naar oude grafsteenen en
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gedetailleerde Romeinsche oudheden. Deze uiteraard weinig afwisselingsvolle
onderwerpen weet Piranesi toch belangrijk voor ons te maken. Bij de doorsnede van
een grafkelder zet hij hier en daar een paar figuurtjes die het geheel iets levendigs
geven. In deel III vinden wij de reusachtige steenmassa's, die Piranesi zoo
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grootsch en bijzonder wist te zien en te verbeelden als machtige beelden van een in
schoonheid vergane oudheid. Het zijn vooral het onkruid, de slinger- en
woekerplanten, die, nergens als een zinloos romantisch ornament, deze steengevaarten
zulk een bekoring geven. Het machtige, onverwoestbare van deze ruïnen tegenover
de menschen heeft Piranesi gevoeld.

ONTWERP VAN EEN PALEIS VOOR EEN ROMEINSCH KEIZER.

Piranesi heeft wel geleefd in een tijd dat Rome vrij wat aantrekkelijker was dan
nu. Thans is heel het oude Rome een hatelijke en vervelende rangschikking, het is
als een groot museum, iedere pilaar is zorgvuldig schoongewreven, de steenen liggen
netjes op elkaar gestapeld. Er loopen Engelschen met en zonder Baedekers, begeleid
door druk gesticuleerende gidsen. Er toeft geen levende Herinnering meer in de
atmosfeer. Piranesi heeft dezen mooien tijd weten vast te houden, hij heeft ons in
zijn etsen een beeld van deze geheimvol-levende oudheid gegeven.
Laat ik mij er verder toe bepalen, eenige zeer schoone platen uit de volgende deelen
te noemen, die alle van dezelfde nauwgezetheid en grootheid van vizie getuigen.
In het begin van deel 8 vinden wij een ets, die als voorstudie voor de ‘Carceri
d'Invenzione’ gerekend kan worden. Hier is echter nog niet zoo de Angst gegeven.
De omgeving is kalmer en rustiger. De ets is nog niet vervuld van de fantastische
droomvizioenen van de gevangenis-serie. Dan volgen weer koele, beheerschte
weergaven van tempelgewelven rustende op hooge, strakke klassieke pilaren.
Het meest merkwaardige werk van Piranesi vinden wij ook in dit deel, het is zijn
serie ‘Carceri d'Invenzione’. Deze etsen wijken geheel van zijn anderen arbeid af.
Het zijn vizioenen van kerkers, die getuigen van een bijzondere vizionaire kracht,
van een zoo rijkscheppende verbeelding, dat wij er versteld van staan. Had Piranesi
in onzen tijd geleefd, een tijd van reusachtige fabrieken en wervelende machines,
van zware ijzeren gevaarten en statige constructies, wij hadden zijn Carceri kunnen
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verklaren als symbolische droomen, droomen van grooten tijdsangst. Rekenen wij
echter met de periode waarin deze etsen ontstonden, toen nog geen stoom of
electriciteit was uitgevonden, toen de gevangenissen niets waren dan onderaardsche
steenen gewelven zonder licht en lucht, dan
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HET COLOSSEUM.

ontroert ons zulk een fantasie, die profetisch aandoet.
Piranesi's Carceri zijn als enorme stations, het zijn vreemde werken van
constructieve architectuur, poorten en gewelven gemaakt van zware steenen, overal
trappen en gangen, door hekken omgeven. Waar leiden zij heen? Wij weten het niet,
wij zijn in een onwezenlijk doolhof. Wij zien er pilaren met groote getraliede vensters;
lange harige touwen hangen in de hoogte aan dikke houten balken; ijzeren kettingen
houden menschen gevangen, hier en daar staan helsche werktuigen, raderen met
scherpe punten, galgen, verpletterende steenklompen, eigenaardige houten gevaarten.
En er worden menschen gefolterd.
Er is een ontzaggelijke ruimte en hoogte in al deze etsen en in deze grootsche
omgeving loopen en werken, draven en zwoegen menschen, die als heele kleine
poppetjes zijn op de breede trappen en onder de hooge gewelven. Eigenaardig is het,
dat al deze figuurtjes, op een enkele uitzondering na die geketend ligt, hier vrij
rondloopen. Zij zijn allen bezig, het is daardoor dan ook dat deze gevangenissen
meer den indruk maken van reusachtige gebouwen die in aanbouw zijn.
Wat aan deze etsen voor een groot deel het huiveringwekkende en werkelijk
aangrijpende geeft is de lichtvalling; zware, ondoordringbare schaduwen staan naast
helder verlichte vlakken, hierdoor krijgt het geheel iets dat haast aan moderne
vormgeving doet denken; het sterkste is dat bij de 14e plaat.
Bij een andere kerkerverbeelding kunnen wij den Piranesi van de Romeinsche
oudheden herkennen. Hier zijn de muren met reliefs
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ST. PIETERSKERK MET VOORPLEIN.

bedekt, ook op het eerste plan staat een uit steen uitgehouwen leeuw.
Eigenaardig doet in een der andere etsen een menigte naakte menschen, gebonden
door touwen, die op een antieke heldengroep gelijkt.
Het is bijna onbegrijpelijk dat deze fantastische etsen door den zelfden kunstenaar
zijn gemaakt, die de monumenten van Rome met zulk een koelheid en strakheid wist
weer te geven.
En in de dualiteit van zijn wezen is Piranesi een der interessantste problemen, die
die men ontmoeten kan. Een hartstochtelijk visionair, die tijdloos en los van zijn
dagelijksche werkelijkheid nieuwe werelden van grootsche verhoudingen en vol
intense verschrikking schept.... en.... een uiterst-exact, liefdevol naspeurend realist
voor wien het kleinste detail onzer wereldsche stoffelijkheid waardevol en
beeldenswaard is. En hoe eerlijk hij in beide uitingen is blijkt wel daaruit, dat hij
onbewust voor zijn Carceri een wezenlijk-volkomen afwijkende vormgeving en
techniek vindt, als een scherpe tegenstelling tot die van zijn Romenische etsen.
Als opmerking zij ingevoegd, dat zijn werkwijze in de Carceri en de methode
waarop hij zijn angstgevoelens en de verschrikking realiseert in het grootsche die is,
welke in onze dagen een wel veel zwakker kunstenaar, Kubin, toepast.
Eigenaardig is het, dat Piranesi verschillende malen pilaren en andere voorwerpen
buiten de grenzen der eigenlijke ets teekent. Zoo werpt een uitstekend deel van een
pilaar een schaduw over den onder de ets gegraveerden tekst, een onzuiverheid, die
wij van iemand als Piranesi niet zouden verwachten.
Twee geheele deelen van Piranesi's werk
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WATERVALLEN TE TIVOLI.

zijn aan vazen en andere antieke ornamenten gewijd. Met dezelfde minutieuse liefde
waarmee hij de hem omringende klassieke gebouwen gaf, graveerde hij (de etstechniek
komt bij deze bladen nagenoeg niet voor) deze oudheden, die uit den aard der zaak
wel eenigszins droog zijn.
Daarentegen is het deel, dat de overblijfselen van de oud-Romeinsche pilaren
inhoudt, prachtig door de grootschheid van den bouw en de enorme perspectief.
Er zal waarschijnlijk géén zijn die zuiverder den bouw van de oud-Romeinsche
pilaren begrepen heeft en doorvoeld dan hij. De figuren nemen in deze etsen een
belangrijke plaats in.
Het zijn voornamelijk Deel 16 en 17 die in Rome bekend zijn en waarvan de
afdrukken der etsen gretig aan het toeristendom verkocht worden. Hierin staan
verschillende gezichten in Rome. Het boek opent met de Sint-Pieter. Piranesi heeft
de kolommengang, die naar de kerk leidt aanmerkelijk verlengd om daardoor de
grootschheid van het bouwwerk nog meer te doen uitkomen.
In deze serie vinden wij ook zuivere landschappen, gezichten op de watervallen
van Tivoli, die evenals zijn architectuur-etsen de grootsche breedheid doen
bewonderen.
Piranesi behoort thuis in den rij graphische meesters, die in graphisch werk hun
hoogste en volledigste uitingsmogelijkheid vonden. Hij bleef zonder directe navolgers.
Toch zijn er in Italië enkele Venetiaansche graveurs geweest, die met dezelfde
nauwkeurigheid en hetzelfde geestrijke meesterschap (Luca Carlevaris detto
Casanobrio) gewerkt hebben, zonder echter den innerlijken, visionairen rijkdom van
Piranesi onder den ernst hunner
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ANTIEKE ROMEINSCHE BINNENPLAATS.

architectonische samenstellingen te verbergen.
Met Meryon zie ik geen verbindingen. En ik vrees ervoor, Piranesi's grooten naam
te verbinden aan de verwarde donkerheid van Brangwyn of het levenlooze werk van
een Pennell, al zou men denken, dat beiden de Carceri ernstig bestudeerd moeten
hebben.
Den Haag, 1914.
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
II. Na Hogarth. - amateurs - anonymi - John Kay - James Sayer nog meer anonymi - James Gillray.
Een van de bekende prent-verkoopers in het laatste deel der 18e eeuw, Fores,
adverteerde op een der politieke spotprenten, die hij uitgaf (1787) ‘Gentlemen's
designs executed gratis’. Dat wilde dus zeggen, dat de amateurs, die teekeningen, of
laat ons ze noemen, ontwerpen wilden aanbieden, niet nog bovendien de kosten van
uitvoering en graveeren behoefden te dragen, de vriendelijke uitgever nam die voor
zijn rekening. Men mag uit deze aankondiging opmaken, dat de voorwaarden niet
altijd zoo gunstig waren, en dat menig gentleman (wij weten echter dat ook ladies
zich aan politieke en ‘society’-caricatuur bezondigden) moest betalen voor de eer,
zich gedrukt te zien. En daaruit volgt wederom, dat men zijn gevoelens gaarne op
deze wijze uitte; inderdaad zou men de gewoonte van dien tijd, om in een teekening
openbaarheid te geven aan zijn opinies, kunnen vergelijken met die van ingezonden
stukken schrijven, welke thans meer en meer in zwang is gekomen. De politieke
tinnegieters van die dagen teekenden niet beter dan hun geestverwanten van heden
gewoonlijk schrijven; zij lieten zich echter terwille van de strekking de correctie van
een vakman welgevallen, hetgeen meer is dan van den amateur-journalist van heden
gezegd kan worden, zoodat wij er in nederigheid niet op vooruit schijnen te zijn
gegaan.

JOHN KAY. LOOKING A ROCK IN THE FACE.

Moeten wij dus in de periode na Hogarth wel onderscheiden tusschen de door
amateurs ontworpen en óf door graveurs, óf door werkelijke (oorspronkelijke)
kunstenaars uitgevoerde prenten, en de caricaturen der eigenlijke teekenaars, daarmede
is niet gezegd dat er een buitengewoon groot onderscheid in waarde was. Hogarth
was, wat men ook van zijn ietwat barbaarsche kunst zeggen moge, een groot man,
een zeer oorspronkelijke geest, iemand die in zijn tijd stond als een reus, zonder wien
men zich de cultuur zijner dagen niet denken kan. Ontembaar strijder, fier burger,
alzijdig van belangstelling, sterk en weerbaar, ofschoon bekrompen in zijn
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overtuigingen, op zijne wijze geletterd, de pen voerend met evenveel gemakkelijkheid
en slagvaardigheid, als de graveernaald, door velen benijd en afgevallen, doch door
anderen, een Fielding, een Warburton, een Swift, bewonderd. De caricaturisten na
hem waren min of meer begaafde avonturiers van de kunst, die, als zoovele
krijgslieden dier dagen, hun wapens ten dienst stelden aan den meest-
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biedende, zonder daarom in hun eigen oogen of die hunner medeburgers geschandvlekt
te zijn. Of ook wel graveurs, die zich een enkel maal gedrongen voelden, ook eens
zelf een prent te maken, zooals ze er zoovele na te steken hadden.
Tot de laatste categorie behoorde John Kay, een Schot, die geen groot talent, doch
tamelijk veel geest bezat en onder wiens prenten (een vierhonderdtal, dateerende van
1784-1817) er vele zijn die wegens de caricaturale gelijkenis van personen, toen te
Edinburg persoonlijkheden, waardig zijn genoemd te worden. Die welke wij hier
reproduceeren (naar een houtsnede van Fairholt) stelt den geoloog Dr. James Hutton
voor, die verbaasd opkijkt, als hij ziet dat de rotssteenen den vorm van menschelijke
gezichten hebben aangenomen.

ANONYMUS. LOUIS XVI SAYS FAREWELL TO HIS FAMILY.

Waarschijnlijk zijn deze koppen portretten. Dit prentje is daarom curieus, omdat
juist de Engelsche teekenaars van later - men denke aan Linley Sambourne in ‘Punch’
- zoozeer uit hebben gemunt in fantastische caricaturen, waarbij het menschelijk
gelaat tot alle mogelijke vormen uit dierof plantenrijk, tot die van voorwerpen of
natuurverschijnselen werd herleid. De soort van allegorische en dus eenigszins
indirecte caricatuur treft men overigens juist bij de 18e eeuwsche Engelsche
spotprentteekenaars niet of zelden aan.
Zeker niet bij het ietwat grove slag der artistieke bravo's, waartoe James Sayer
behoorde, wiens prenten in 1782 begonnen te verschijnen. Hij was de zoon van een
koopvaardijkapitein, en werd zelf voor procureur opgeleid, maar schijnt geen smaak
voor dat beroep te hebben gehad. Zoo werd hij teekenaar, een slecht teekenaar, niet
te vergelijken met de knappe politieke caricaturisten die weldra zoo tallooze prenten,
waarvan de toeschrijving thans ten deele een onmogelijkheid is, voor de winkelramen
zouden tentoonstellen. Sayer is echter vooral daarom het noemen waard, wijl zijn
loopbaan zich het duidelijkst en openlijkst afteekent als die van den huurling. Hij
was in de politiek - en zijn meeste werk is van politieken aard - geheel en al een
satelliet van William Pitt junior, en zoo was Pitt's groote tegenstander, de democraat
Charles James Fox, bij voortduring het doelwit van zijn aanvallen. Pitt gaf dan ook,
ter belooning voor bewezen diensten, hem de niet onwinstgevende ambten van
‘marshal of the court of excequer, receiver of the sixpenny duties, and cursitor’. Wat
dit ook beduiden mag, het klinkt royaal.
Er zou nu echter spoedig een tijd komen, waarin de caricatuur de tolk zou worden
van andere gevoelens dan die der politieke partijschap. De Fransche revolutie en de
weinig vriendschappelijke betrekkingen der beide naties zouden reeds stof genoeg
geven voor een algemeene patriottische satire, Napoleon, Engeland's groote vijand
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zou het groote mikpunt der Engelsche caricaturisten worden, een tijdperk van forscher
verhoudingen zou ontstaan en de spotprentkunst zou in de grootheid van den tijd
gaan deelen.
Over het geheel is de houding der Engelsche caricatuur tegenover de Fransche
revolutie in hooge mate onvriendelijk. De
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Franschen konden toentertijd overigens toch al niet veel genade vinden in de oogen
van den rechtgeaarden Engelschen burgerman. De voorstelling die men zich in
Engeland van den Franschman vormde, kwam vrijwel overeen met die van Hogarth,
die n.b. niet verder dan Calais is gereisd. ‘De eerste maal’, zegt deze in zijn
vooroordeelen zoo hardnekkige Brit, ‘dat een Engelschman van Dover naar Calais
gaat, moet hij getroffen worden door den zoo anderen staat van zaken bij zoo korten
afstand. Een kluchtige vertooning van krijgshaftigheid, een pompeuze parade van
godsdienstigheid, veel lawaai en weinig wol. Om te resumeeren: armoede, slavernij
en aangeboren onbeschaamdheid, verscholen onder een gemaakte beleefdheid, geven
u hier een trouw beeld van de manieren der geheele natie’, enz.
De vrijheidstonen van de Fransche revolutie vonden dan ook weinig weerklank
in het land, waar men het als een nationale deugd beschouwde, den overbuur van het
Kanaal te haten. Vonden de denkbeelden der Jacobijnen en Girondijnen wel degelijk
sympathie bij Fox en zijn partij, het grootste deel der Engelsche burgerij heeft,
misschien door de geheel andere omstandigheden waaronder zij verkeerde, en door
gemis aan kennis van de Fransche toestanden, stellig vijandig daar tegenover gestaan.
In de caricatuur vindt men dan ook de omwenteling bijna nergens verdedigd, en de
zeer grove, maar lang niet slechte spotprent van anonyme herkomst: ‘Afscheid van
Lodewijk XVI van zijn familie’ staat vrijwel alleen. Men kan er trouwens niet veel
anders dan een zeer brute bespotting van de ongelukkige koninklijke familie in
vinden; de soldaten der conventie schijnen in hun brutaal optreden en barbaarsche
jool nauwelijks meer geïdealiseerd dan het vorstelijk gezin. De prent is stellig een
belangrijk document, ik geloof niet dat ruwer kijk op het sinistere voorval denkbaar
is.

JAMES GILLRAY. PAUL I.

Zoo eenstemmig als het nageslacht is geweest in de erkenning van Hogarth's
grootheid, zoo weinig komen de meeningen overeen in de taxatie van den
voornaamsten politieken caricaturist van het eind der 18de en het begin der 19de
eeuw, James Gillray (1757-1815).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Wright noemt hem: den grootsten der Engelsche caricaturisten, en misschien van
alle caricaturisten van den nieuwen tijd wier werken bekend zijn’.
George Cruikshank, zijn onmiddellijke opvolger, die als jongmensch het laatste
werk van den erger dan kindsch geworden man uit te voeren kreeg, zag vol
bewondering tot hem op. Latere beoordeelaars hebben hem ver beneden Rowlandson
en Cruikshank (ik spreek hier slechts van de politieke caricatuur) gesteld, en de
(overigens weinig kunstproevende) Eduard Fuchs (Die Karakatur vom Altertum bis
zur Neuzeit) ontzegt hem - of het op eigen gezag alleen is weet ik niet - den naam
van kunstenaar.
Ongetwijfeld is Gillray een knap, ver-
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nuftig en geestig teekenaar geweest, een meester in zijn eigen nuchter grappigen
trant, al ontbraken hem de sterke stijl van Hogarth, de breedheid en het élan van
Rowlandson, de diepte en fijnheid van George Cruikshank. Een scherpzinnige,
zakelijke, vindingrijke polemicus met de etsnaald, niet zonder finesse en niet zonder
schoonheidsgevoel is hij geweest, ver uitstekend boven de vele vakgenooten om
hem. Hoewel hij een forsch en vernuftig compositeur was, bovenal uitmuntend in
het geven van een gechargeerde gelijkenis zijner slachtoffers, puntig in zijn
onderschriften, die door de beknoptheid zich gunstig onderscheidden van de
verklaringen die de meesten zijner tijdgenooten noodig hadden - hoewel hij dit alles
geweest is, komt het mij voor dat men hem niet zulk een belangrijke plaats in de
geschiedenis der oudere Engelsche caricatuur mag toewijzen als aan Hogarth,
Rowlandson of George Cruikshank. Juist omdat hij bijna uitsluitend politiek
spotprentteekenaar is gebleven, is zijn werk niet geworden tot wat het oeuvre der
anderen was: een volkomen beeld van de zeden zijns tijds, een trefende, oprechte
karakteristiek van het leven in zijn land om hem. Een nooit aflatende opmerkzaamheid,
een intuïtief besef, een eigen sterke visie op hun wereld dat was wat Hogarth,
Rowlandson en George Cruikshank tot méér dan geestige satiristen, tot groote
kunstenaars maakte. Hun werk geeft in kunstvollen vorm de cultuurgeschiedenis van
hun land, dat van Gillray slechts de politieke geschiedenis.

JAMES GILLRAY. THE NATIONAL ASSEMBLY PETRIFIED, AND REVIVIFIED.

Als politiek caricaturist was hij stellig groot. Niet, laat ons het dadelijk vaststellen,
op de wijze van een Daumier, door overtuiging, door goddelijke geestdrift, heilige
verontwaardiging! Hoewel hij nooit als een Sayer, de betaalde pleitbezorger van een
partij is geweest (er is alleen een suspicie dat hij op het laatst van zijn buitensporig
leven toch daartoe vervallen zou zijn) kan men hem geen groote bedoelingen nageven.
Hij viel nu eens Fox, dan Pitt aan, nu de Whigs, dan de Tories, vatte elk schandaal,
dat zich maar voordeed op, en was in staat heden den éénen kant van een zaak,
morgen den anderen satiriek te belichten. Zijn motief voor het kiezen van een zijde
- of liever partij kiezen tegen de andere - was gewoonlijk nergens anders te zoeken
dan in de lokkende mogelijkheid tot het plaatsen van een rake grap, of de kans op
populariteit van de in prent gebrachte opvatting. Het moet gezegd worden, dat hij
hierin volkomen gelijk staat met de andere caricaturisten van zijn tijd en land:
Rowlandson, Isaac, Robert en George Cruikshank, allen waren ze wat de
onberekenbaarheid hunner aanvallen betreft, van hetzelfde neutrale laken een pak.
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De omstandigheid is teekenend, niet voor den gemoedsaard der mannen zelf (welk
een hoekig karakter, welk een fel beginsel-voorvechter bleek George Cruikshank
later te zijn!) doch voor het Engelsche openbare leven dier dagen, waaraan het volk
weinig deel had, waarbij allerlei persoonlijke en familie-aangelegenheden de richting
van de staatslieden bepaalden, waarin schandalen meedoogenloos werden uitgebuit
door alle partijen op hun beurt, waarbij de volksvertegenwoordiging (men denke aan
de Rotten Boroughs) een even groote farce was als thans in Pruisen. In de
binnenlandsche politiek was stellig ner-
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gens van volstrekte belangeloosheid sprake, algemeene menschenmin kwam nergens
te pas, en eerst daar waar de vaderlandsliefde als éénig ideëel begrip in het spel kwam,
zien wij een man als Pitt groote dingen tot stand brengen, en een gansche natie, ook
de caricaturisten, hem bijvallen.

JAMES GILLRAY. THE ZENITH OF FRENCH GLORY.

James Gillray's vader was een gepensionneerd soldaat, een Schot, die bij den slag
van Fontenoy een arm had verloren en te Chelsea het baantje van doodgraver had
gekregen. James werd in de leer gedaan bij een lettergraveur, maar liep weg met een
gezelschap van reizende tooneelspelers, met wie hij avonturen en ontberingen deelde.
Hij keerde echter naar Londen terug, waar hij aangemoedigd werd, en toegang
verkreeg als leerling, tot de Royal Academy, toen een nieuwe instelling, die bij haar
geboorte door Hogarth heftig was bestreden. Van zijn vroegste werk worden een
tweetal illustraties voor Goldsmith's ‘Deserted village’ geprezen, maar verder heeft
het voor het grootste deel bestaan uit etsen en gravures naar de teekeningen van
amateurs. Zulk uitvoeren van eens anders ontwerp is hij zijn leven lang nu en dan
blijven doen, en zijn allerlaatste praestatie is geweest het op koper brengen van een
teekening van Bunbury, den besten van de amateurs dier dagen. Ik kom daarop later
terug.
Van Gillray's leven is zeer weinig te vertellen. Hij heeft niet als Hogarth in de
intellectueele samenleving zijner dagen een rol van beteekenis gespeeld, hij schreef
niet, als deze, pamfletten en boeken; hij was niet geletterd noch had hij de pretentie
van een hervormer te zijn. Hij is nooit gehuwd geweest, doch woonde bij zijn
voornaamste, later eenige werkgeefster, de prentverkoopster Mrs. Humphrey. De
anecdote zegt, dat voor de ramen van den winkel dezer dame, zich onder het publiek
ook vaak de politieke kopstukken plachten te bevinden, die de teekenaar placht af
te beelden, en dat hij ze dan van uit een verborgen hoekje schetste. In alle geval heeft
hij een prent gemaakt, waarop men, vóór de caricaturen-étalage, een illustere menigte
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verzameld vindt. Nog zegt de legende, dat de dienstbode van Mrs. Humphrey, zekere
Betty, onophoudelijk den lach op het aanschijn droeg, en aldus een levende reclame
was voor de waar harer meesteres.
In dien tijd, waarin hoog en laag onmatig leefde, behoorde Gillray tot de
onmatigsten: hij schijnt zoo gedronken te hebben dat zijn intellect verwoest werd,
en zoo heeft hij de
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laatste jaren van zijn leven (1811-1815) in imbeciliteit gesleten, trouw opgepast door
Mrs. Humphrey.
Er moet hier een enkel woord gesproken worden over het technisch karakter der
Engelsche spotprenten van dezen tijd, over hun waarde als grafische kunst. Sommige
van Hogarth's biografen hielden het er voor, dat hij zelf geen zeer bekwaam graveur
geweest is, de door hem zelf uitgevoerde gravures logenstraffen evenwel deze
bewering. Gewoonlijk echter werd het in koper snijden naar zijn schilderijen en
teekeningen aan anderen opgedragen. De kopergravure, waarin somtijds geëtst werd,
was toentertijd het meest gangbare reproductiemiddel. Later, in de 19e eeuw, en wel
ongeveer 1840, toen de staalgravure in zwang was, zijn ook veel reproducties in dat
procedé naar Hogarth's werken gemaakt. Reeds in zijn eigen tijd vindt men
zwarte-kunst prenten, waaronder zeer fraaie, onmiddellijk naar zijn schilderijen
vervaardigd.

JAMES GILLRAY, FRENCH LIBERTY AND BRITISH SLAVERY.

De prenten van Gillray zijn bijna steeds etsen, doch vertoonen weinig van het
karakter daarvan. Ziet men autotype reproducties of ook wel fijne lijnreproducties
van deze prenten, dan zou men kunnen denken, dat ze naar potloodteekeningen, of
soms ook naar krijtteekeningen waren genomen. De tusschentinten zijn door allerlei
puntjes en titteltjes verkregen, de etslijnen, die van nature overal één breedte hebben,
zijn hier en daar aangedikt, van de gelegenheid tot het verkrijgen van nuances met
het bijten is weinig gebruik gemaakt. Aquatint komt bij Gillray's prenten zelden voor.
Over het algemeen maakt zijn werk den indruk, alsof het hem bij alles om een
zakelijke, droge karakteristiek allereerst te doen was, alsof hij in de eerste plaats
teekenaar, in de tweede plaats eerst grafisch kunstenaar is geweest. Hoe hij een zeer
groote vaardigheid bezat, bewijst het feit, dat hij bijna altijd zijn composities, zonder
voorafgaande studies, onmiddellijk op het koper bracht.
De groepsgewijze verdeeling van Gillray's caricaturen valt niet moeilijk. Daar zijn
vooreerst de prenten, de binnenlandsche politiek van Groot-Brittannië betreffende,
waarin met de reeds besproken onpartijdigheid nu eens de Whigs, dan de Tories
worden aangevallen, maar Fox en de democratie het veelvuldigst. Dan is er de groote
groep, die het koninklijk huis, George II en zijn vrouw, den kroonprins en de andere
prinsen bespotten. Een zeer groot aantal van de beste prenten betreft de buitenlandsche
politiek. Rusland met den gekken Paul I, de Fransche revolutie, Napoleon.
Lord Thurlow, bekend om zijn onkiesche taal, met Warren Hastings, den
veelgeprezen maar nog meer gewraakten bedwinger van Indië, op den rug: ‘Blood
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on Thunder’ is één van de vroegste van Gillray's oorspronkelijke prenten. Burke en
Fox, maar evenzeer Pitt en de Duke of Richmond, die de Whigpartij had verlaten,
voelden zijn bijtenden spot; één van de beste zijner caricaturen is die van Pitt als
giftige paddestoel, maar een ander maal is Fox de verraderlijke licht-toren, die de
Franschen den weg wijst
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bij de toentertijd telkens gevreesde en werkelijk voorgenomen landing, of ziet men
zijn hoofd op een spiets gestoken, terwijl op zijn slaapmuts het woord ‘Libertas’
geschreven is.
Het is karakteristiek voor de duidelijkheid en zakelijkheid van Gillray's prenten
(die den naam hieroglyphen, vroeger aan politieke caricaturen wel gegeven, zeker
niet meer verdienen) dat ze, hoewel ook vaak vol reepjes tekst, om de figuren heen
en daaronder geschreven, of in wolkjes als van tabaksrook uit hun mond komend,
het niettemin zeer wel daarbuiten kunnen stellen. De voorstelling is altijd dadelijk
te begrijpen, de gedachte is op zoo sprekende en schier immer geestige wijze in beeld
gebracht. De prenten zijn niet meer zoo vol aanduidingen en toespelingen in slechts
voor den ingewijde begrijpelijke details, er is éénheid van vinding, en eenheid van
groepeering. De satire is beter verteerbaar, de voorstelling is eenvoudiger en
natuurlijker.
Was de houding van Gillray tegenover den in alle gevallen vooruitstrevenden Fox,
die naar men zegt onder den hoon dezer carikaturen gebukt ging en het als een smaad
gevoelde dat men hem als vaderlandsloos bleef voorstellen wegens zijn sympathieën
voor de Fransche revolutie en voor Bonaparte, wellicht te misprijzen - de spot die
George III en vooral zijn zoon, den lateren Prins Regent (nog later George IV)
vervolgde, was stellig meer op zijn plaats. Aangeteekend zij hier het belangrijke feit,
dat de vrijheid van uiting, de persvrijheid in den ruimsten zin, reeds in het eind der
18e eeuw in Engeland zoo volkomen was, dat men nooit van een proces tegen de
talrijke caricaturisten hoorde, die vorsten en ministers op de heftigste wijze en met
de meest grove beschuldigingen te lijf gingen. Misschien is het deze houding van de
Engelsche overheid geweest, die na verloop van tijd, reeds spoedig na Victoria's
troonbestijging, de toonaangevende Engelsche caricatuur geheel heeft doen afzien
van elken aanval op ‘defenceless royalty’.
In Gillray's tijd staan wij echter nog midden in de campagne, die zonder ook maar
eenigszins door republikeinsche motieven te worden geleid, zich meedoogenloos
richtte op het openbare en bijzondere leven van het vele leden tellende koninklijke
gezin.
Het is moeilijk uit te maken of George III en zijn gemalin, ofschoon hun gierigheid
buiten twijfel was, werkelijk als vorsten zoo vol strekt laakbaar waren. Wel was de
koning dom en onverdraagzaam, doch onder zijn regeering was er althans geen sprake
van de grove hofschandalen, de onwaardige maitressen-heerschappij en de toomlooze
verkwisting die het bewind van zijn zoon, èn als Prins Regent, èn als koning zoo
uitermate verderfelijk maakten. De gierigheid van George III en Charlotte was
misschien een niet onnatuurlijke reactie op de spilzucht van den aan spel en drank
verslaafden kroonprins, en dat ze werkelijk hebzucht en
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schraapzucht werd, tot een zich vergrijpen aan 's rijks middelen leidde, behoeft nog
niet aangenomen te worden, al schijnen meerdere prenten uit den tijd het te willen
doen verstaan. Dat de koning zelf op zijn eigen land zoo'n beetje boerde, dat hij even
minzame als onnoozele gesprekken hield met het volk, dat hij zijn nietswaardigen
zoon kort hield, het behoeven alle nog geen redenen te zijn, om hem tot de minst
achtenswaardige vorsten te rekenen, al was hij stellig een van de vele domme.

JAMES GILLRAY. KING BROBDINGNAG AND GULLIVER.

Dat men het met de nooit zeer kiesche satire dier tijden, die altijd met grof geschut
werkte, zoo nauw niet moet nemen, er geen te verre consequenties uit trekken, zal
men wel reeds uit wat ik reeds schreef, hebben opgemaakt. Dezelfde caricatuur, die
de menschen zoo grof en leelijk, en in zoo platte situaties kon voorstellen, zag in
verdachtmaking en ruwe bekladding niet veel been (wat dat ook zijn mag).
Maar Gillray had tegen den koning een persoonlijke grief. Hij had te zamen met
een schilder, Loutherbourg, Frankrijk, België en Holland bereisd, en had, terwijl zijn
gezel er teekeningen van landschappen en gebouwen voor maakte, ruwe maar geestige
schetsen van Fransche soldaten en Vlaamsche typen, bijgedragen in een boek, een
beschrijving van dien tocht, dat aan den koning werd opgedragen Georg III kreeg
de uitgaaf te zien, bewonderde de landschappen van Loutherbourg, maar keek Gillray's
werk niet aan, met den kregelen uitroep, dat hij die caricaturen niet begreep. Het
werd den caricaturist natuurlijk overgebracht, en deze nam weerwraak op een - men
zal het mij toegeven - zeer geestige wijze. Hij teekende den monarch, met zijn zeker
niet van intellekt blakend gelaat, verdiept in de beschouwing van een miniatuur, van
Cooper, een schilder uit de 17e eeuw. Het portretje, dat George met een netelige
verbazing bekijkt, stelt Cromwell voor, den koning-dooder, en het onderschrift luidt,
giftig genoeg: ‘Royal Connoisseur, examining a Cooper’. Op te merken valt, dat de
teekenaar, ter aanduiding van 's konings vrekkigheid, hem een blaker doet vasthouden
met een bijna opgebrande kaars.
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De hatelijkheid schijnt den weinig snuggeren vorst niet ontgaan te zijn. Ze was
stellig fijner dan die in de prenten, waarin het koninklijk echtpaar, gruwelijk
gechargeerd, een boer aanspreekt: ‘Well friend, where a'you going, hay? What's your
name, hay? Where do you live, hay - hay?’ of waar George een vrouwtje dat
appelbollen bakt, de kunst afvraagt: ‘Hay, hay? apple dumplings? how get the apples
in, how? Are they made without seams’ en dergelijke, plompe beschimpingen van
's konings taktlooze pogingen tot joviaal verkeer met het volk.
Nog bij een andere gelegenheid zien wij het stompje kaars, dat den spaarzamen
koning bijlicht als hij Cromwell's miniatuur bekijkt, dienst doen, ook in figuurlijken
zin, dienst doen om zijn weinige royaliteit te verzinnebeelden. Op de prent van het
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JAMES GILLRAY. THE WRITING ON TE WALL.

huwelijk tusschen een koninklijke prinses van Engeland, Mathilde, met den om zijn
buitengewone (in dien tijd van zware menschen buitengewone!) dikte bekende prins
van Würtemberg, op die zeer kluchtige prent van Gillray heeft Z.M. er twee in de
hand, als hij het jonge paar - de bruid schijnt ook niet bepaald slank te zijn geweest
- in statie voorgaat naar het echtelijk praal- en slaapsalet. Mama Charlotte draagt een
kan eigen gebrouwen dun bier, en Pitt komt, ondanks den finantieelen nood der
tijden, aandragen met een huwelijksgift uit de staatskas van £80.000.
Andere leden van het gansch niet onberispelijk koninklijk, meerendeels niet
huiselijk huisgezin passeeren elk op hun beurt de spitsroeden-revue van Gillray's
hoon. Een prent heet de verschillende ondeugden voor te stellen, al die ondeugden
zijn verpersoonlijkt door het koninklijke paar en hun zoons. De schraapzucht is
voorgesteld door George en Charlotte te zamen aan een tafel zittend met zakken
millioenen die zij omhelzen. Het Spel door den Hertog van York, Dronkenschap
door den Prins van Wales (later de beruchte Prins-Regent, van wien wij veel meer
zullen moeten spreken), Wellust door den Hertog van Clarence, (den lateren koning
William IV), die met Miss Jordan zit te vrijen. Dezen laatsten ziet men op een andere
prent in een hangmat liggen met een andere schoone, ditmaal een kleurlinge.
George III werd reeds in het begin der 19e eeuw van tamelijk stompzinnig,
ganschelijk waanzinnig, en het regentschap kwam in de meest onwaardige handen,
waarin het vallen kon, die van zijn oudsten zoon. Daar deze zeer zeker unieke
persoonlijkheid om zoo te zeggen zijn eigen lijfcaricatuur heeft gehad, en er tijdens
zijn regentschap alleen meer schandalen voorkwamen dan misschien
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JAMES GILLRAY. THE WEDDING-NIGHT.

tijdens de regeering van alle andere vorsten van zijn geslacht samen, moeten wij hem
bewaren voor straks, wanneer wij ook andere caricaturen dan die van Gillray bekijken,
om den teekenaar eerst nog eens van een anderen kant te leeren kennen, en wel als
leider der campagne tegen Frankrijk en Napoleon.
Als gezegd (en het gaat altijd zoo) in de buitenlandsche politiek heerschte onder
de elkaar zoo zéér onliefderijk bekijkende Britten een roerende eenheid. De vrijwel
stapelgekke Paul I van Rusland, Engelands bondgenoot, maar zijn vrienden bijwijlen
uiterst onhebbelijk bejegenend, en bijster wisselvallig in zijn politiek, liet in 1801
plotseling boos over Ruslands weinige krijgs-succes, Frankrijks overige vijanden in
den steek. Een van teekening onbeduidende caricatuur (niet van Gillray) ‘The three
Orders of St. Petersburgh’ geeft den Czaar, met de kroon waarop ‘Disorder’
geschreven staat, op het hoofd, een Order en een Counter-order in de hand en Gillray
zelf teekent zijn portret, ‘Mens turpis, corpore turpi’ het vodje papier dat het verbond
beduidt met voeten tredend, een prachtig misdadigers-type, dwergachtig van gestalte,
met hevig wijkend voorhoofd, een zadelneus en enorme lippen, in pompeuze uniform
en verwaten houding.
Wij hebben reeds gezien, hoe weinig achting Gillray zijn koning toedroeg; maar
als er sprake is van generaal Bonaparte (de Engelschen hebben hem toentertijd nooit
Napoleon en nooit keizer willen noemen) wordt de botterik George III op eenmaal
het symbool van Engelands grootheid, en minachtend bekijkt hij door een vergrootglas
Gulliver-Bonaparte, het pieperig-kleine druktemakertje, dat het in zijn bolletje heeft
gehaald hem aan te vallen.
Die hebbelijkheid, om Napoleon als een uitgehongerd ventje met lange sluike
haren voor te stellen, bleef de Engelsche caricatuur tot het laatst bij. Trouwens, ook
Napoleon
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was hier weer een symbool, een symbool van de Fransche koude drukte, de Fransche
armoede en de Fransche onmacht om Engeland te na te komen. Hij was eenvoudig
een generaal van die bestiale revolutie, waartegen Gillray enkele van zijn zeer krasse,
bijna grootsche (bijna, want meer scherpe dan machtige) prenten had gelanceerd.

JAMES GILLRAY. THE CORSICAN GARDENER.

‘The Zenith of French Glory’ is een dier felle prenten, de Sansculot, die op den
stang van de lantaarnpaal zit te fiedelen, waaraan de priesters hangen, is een creatie,
Hogarth volkomen waardig. Het is jammer, dat de behandeling van de prent verder
zoo pieterig is, ziedaar een opgaaf, die Rowlandson beter zou hebben ten uitvoer
gebracht, Rowlandson met zijn prachtig globaal aanduiden van massabeweging en
ruimte. De prent waar de magere Franschman, die op iets bijt dat niet voedzamer is,
zeker, dan een houtje, verrukt over zijn vrijheid, en de zich brommend en mopperend
te goed doende John Bull tegenover elkaar zijn geplaatst, behoeft geen ander
commentaar dan dat de vergelijking der karakters hier dan toch niet geheel ten gunste
van den Brit uit schijnt te moeten vallen. De beide prentjes, waarop eerst de
citoyen-kapper komt vertellen dat: ‘De king is escape!’ (de aardigheid om
buitenlanders onder elkaar gebroken Engelsch te laten praten, is voor ons nu niet
zeer te genieten, ze was toen aan de orde van den dag) en daarna een citoyen-bakker
van de gelukkige vangst komt kond doen, zijn weer heel kluchtig; niet fijn gedacht,
niet fijn van typeering, maar sterk van expressie. Men gevoelt wel, dat Gillray althans
meer van de Franschen gezien had dan Hogarth, die het niet verder dan Calais bracht.

JAMES GILLRAY. RECONCILIATION.

Onder de prenten op Napoleon zijn zeer geestige, waaronder echter niet weinige
van een ongehoorde grofheid. Een bepaald vlegelachtige is die, welke Madame
Tallien met Josephine de Beauharnais voorstelt, poedelnaakt dansend voor den
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wellusteling Barras, terwijl generaal Bonaparte door een opening van het gordijn
mag gluren. Wie der beide Bacchanten, de op den rug of de en face geziene, de latere
keizerin moet zijn, weet ik niet, maar de laatste is een wel zeer knap geteekend type
van een zeer brute en zeer plebejische meid. De groote prent ‘The
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writing on the wall’, een herhaling van de koning-Belsazar-geschiedenis, vertoont
Josephine (de gracelijke, lieftallige Josephine van Prudhon's mooie schilderij!) als
een grove dikke madam, zoo verdiept in haar gulzig drinken, dat zij niets bemerkt
van den schrik haars spichtigen gemaals, die tegen zijn plan tot landing in Engeland
gewaarschuwd wordt door het vlammend schrift op den muur. Men lette op het maal,
welks gerechten genaamd zijn naar de stevige delicatessen, aan welke men zich
voorstelt bij een landing te goed te zullen doen, en merke de vulgaire tronies op van
Napoleon's inderdaad niet zelden onbeschaafde generaals.

JAMES GILRAY. CONVENIENCE OF THE NEWEST FASHION.

Bar als deze prenten zijn, Gillray toonde in andere dat hij ook met fijnheid en
gulheid spotten kon. Twee zeer genoegelijke caricaturen vertoonen den keizer in zijn
bezigheid van king-maker. Op de eene is hij suikerbakker en Talleyrand zijn knecht.
Die beiden hebben groote schorten voor, de knecht kneedt het deeg, en ‘Bony’, die
voor deze gelegenheid ‘Jeddy Doll’ gedoopt is, haalt juist de speculaas-vrijers, de
vorsten van Beieren, Wurtemberg en Baden uit den oven. De arme stadhouder van
Holland, wiens persoon is aangeduid door letters op zijn omvangrijke billen, ligt
tusschen andere poppen, smadelijk weggeworpen in de ‘Ash-Hole for broken
Gingerbread’. De prent is van 1806.
De andere plaat stelt Napoleon als tuinman voor. Hij is bezig een koningsboom
te planten, Talleyrand graaft een kuil, hij zet zijn horrelvoet op den schop, een andere,
dikke oude koningsboom wordt omgehakt, op een afstand rijen zich de reeds geplante
boompjes, waaronder de Holland Pippin Lodewijk, die hier stellig evenals zijn broer,
te tenger is voorgesteld.
Ik heb reeds gezegd, dat ik dat puikje aller vorsten, den Prins Regent, later George
IV tot het laatst wilde bewaren, als het lekkerste beetje voor den satirieken honger
der spotprentteekenaars, en daarom zal het zaak zijn, er eerst nog even op te wijzen,
dat Gillray ook bij uitzondering wel mode- en society-caricaturen heeft gemaakt.
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Moet men het fijne figuurtje dat Madame Tallien (ditmaal zeer bekoorlijk),
weergeeft in de dracht der naaktheid, de gespleten rok, die thans ook weer in de mode
is, maar de split nog hooger zich uitstrekkend, en dan niets daaronder, den boezem
geheel bloot, en op het Grieksche kapsel torenhooge
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struisveeren (maar die tooi is toch wel een inventie van den Engelschen teekenaar?)
moet men dat prentje ook als een mode-caricatuur, of wel als een politieke
beschouwen? Een echte mode-spotprent is in alle geval die, waarop het nieuwe
damescostuum een moeder uit den beau-monde in staat stelt, haar baby, zonder
knoopen los en weer vast te maken, even de borst te geven, terwijl het rijtuig reeds
wacht.
Een andere prent doet door de koddige wijze waarop excesses in de mode
gepersiffleerd zijn, denken aan Fransche caricaturen uit den zelfden tijd, ze is echter
pittiger en tegelijk strenger van teekening. Een dame met heel lang hangend haar en
een heel klein hoedje waarop takkebossen van pluimen, wandelt hand in hand met
een heer, die een monstrueus grooten hoed en een heel pieterig stokje draagt.

MARKS. HOW TO GET UNMARRIED...

Zijn vader mag dan een domkop zijn geweest, zijn broers allesbehalve heilige
boontjes, de Prins-Regent, later George IV was, zoover men kan nagaan, veel erger
dan een losbol en deugniet: een hartlooze, door en door valsche, verwijfde schobbejak.
Een van de dingen die hem het best in zijn vlegelachtigheid doen kennen, is het feit,
dat hij die als eenig talent een buitengewone gave had om iemand te imiteeren (zoo
kon hij Kemble, den acteur die hem les in dictie had gegeven, verbluffend juist
nadoen) er plezier in had, zijn krankzinnigen vader na te bootsen ten aanschouwe
der verheugde gezellen zijner drinkgelagen en boeleer-partijen. Toen in 1816 ten
gevolge der verschrikkelijke economische crisis na de vele oorlogen, oproeren waren
uitgebroken en weer onderdrukt, zaten verscheidene arme inwoners van Nottingham,
die in hun onwetende woede de weefmachines hadden vernield (in welke zij vijanden
van hun broodwinning zagen) in de gevangenis te wachten, maanden lang, tot het
den Prins-Regent behagen zou, hun doodvonnis al of niet te bekrachtigen, maar zijn
pretjes en de zorg voor zijn garderobe lieten hem geen tijd. Thackeray geeft zijn
portret op deze wijze:
‘Daar is zijn jas, zijn ordester, zijn pruik, daaronder zijn gezicht met den gemaakten,
dommen lach, met een lei en een stukje krijt zou ik hier en nu een herkenbare
gelijkenis van hem kunnen schetsen. En toch, na in twintigtallen deelen over hem te
hebben gelezen, oude tijdschriften en kranten te hebben nagesnuffeld op de jacht om
hem te leeren kennen, en hem hier op een bal, daar op een openbaren maaltijd, dan
weer op de rennen, enzoovoort te hebben ontmoet - ziet men dat men nog niets heeft,
niets dan een schijnvertooning. Zijn vader en voorvaderen waren tenminste mannen.
Men wist waaraan men toe was met hen, wat zij zouden doen in gegeven
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omstandigheden, dat zij, als het ertoe kwam, konden vechten en zich als goede, taaie
soldaten gedragen. Zij hadden vrienden van wie zij, omdat zij naar hun smaak waren,
konden houden, vijanden die zij flink verfoeiden, hadden hun eigen hartstochten,
verrichtten handelingen die in hun aard lagen, hielden er een per-
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soonlijkheid op na. De s a i l o r - k i n g die na George kwam (William IV) was een
man, de hertog van York was een man, dik, oploopend, druk, jolig, vol vloeken,
moedig. Maar wat was George dan toch? Ik probeer te determineeren, en vind zijden
kousen, opvulsel, baleinen, een kikvorschen-rokje, een bonten kraag, een ordester
aan een blauw lint, een sterk geparfumeerd zakdoekje, een van Truefitt's beste
nootbruine pruiken riekend naar olie, een valsch gebit, een lange zwarte wandelstok,
vesten, nog meer vesten, en dan niets meer’.
Maar Thackeray's portret is niet ongunstig genoeg. De man was behalve
The dandy of sixty who bows with a grace And has taste in wigs, collars, cuirasses
and lace. zooals onder een van George Cruikshank's prenten staat, het toppunt van
lage zelfzucht, hij had een kwaadaardige, treiterige, koude natuur, het was hem een
feest kostbare zaken ten laste van 's lands kas te koopen en dan niet te gebruiken;
niets kon hem kwetsen, hij grijnsde om beleedigingen, hij was een weerzinwekkende
geile aap, met niets dan ijdelheid en nog eens ijdelheid als puur-menschelijke
eigenschap. De naam van ‘first gentleman of England’, dien hij zich zelf gaf, is wel
een gruwzame bespotting van de fijnere beteekenis die aan dit woord te hechten is.

ANONYMUS. A PEEP INTO THE PUMP-ROOM.

Dat was het nominaal hoofd van den Engelschen staat, in een tijd, waarin dit rijk
meest alleen Napoleon het hoofd bood, de man aan wien Nelson en Wellington
rekenschap verschuldigd waren!
De caricatuur heeft dit verachtelijk creatuur niet gespaard. Gillray, Rowlandson,
de Cruikshanks, Seymour, hebben een reeks charges nagelaten, die hem onsterfelijk
maken - van een niet benijdenswaardige onsterfelijkheid weliswaar.
Het hoogtepunt heeft het schandaal, dat om dezen George woekerde, en heeft de
caricatuur die hem op de kaak stelde wel bereikt in den tijd van zijn proces tegen
zijn vrouw, Caroline van Brunswick-Wolfenbüttel. Lag er over den man nog een
waasje van welgemanierdheid, was hij nog een eenigszins decoratieve figuur bij
statie-gelegenheden, de vrouw was, althans in later jaren, van een vulgaire
excentriciteit in uiterlijk en gedrag, die haar op zichzelf reeds ten eenenmale
ongeschikt maakten voor de positie die zij innam. Intusschen, zij werd van den
aanvang af met zooveel minachting en wreedheid behandeld, dat men geneigd is
haar latere gedragingen toe te schrijven aan een ontwricht gemoed. Voor hen, die
met haar in aanraking kwamen was het moeilijk de vrouw, die zich op elke denkbare
wijze compromitteerde, sympathie te schenken; het volk echter bleef het doen. Het
bleek noodig de getuigen, die expresselijk uit Italië, waar Caroline lang verblijf hield,
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waren overgekomen om van haar misdragingen te vertellen, op te sluiten en te
bewaken, om hen tegen de volkswoede te beschermen, en toen George in 1821 in
het Dury Lane-Theatre zat, riep een man van het schellinkje: ‘Where is your wife,
Georgy?’
Over het algemeen waren de caricaturisten (maar vooral George Cruikshank) op
de hand der koningin, wier protesten en brieven, waarschijnlijk door haar raadgevers
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(waaronder de radicale staatsman Lord Brougham) opgesteld, niet zonder waardigheid
waren. Het is niet mijn taak het proces dat aan beide zijden gemis aan takt en
waardigheid deed zien, en een geweldig opzien heeft gebaard ook in het buitenland,
hier te bespreken, genoeg zij, dat het een voor beide partijen onbevredigende uitkomst
had; want Caroline werd bij de derde lezing in het huis der Lords wel in het ongelijk
gesteld, maar met zoo schrale meerderheid, dat de regeering de zaak niet verder
durfde drijven. Een groote sensatie werd nog gewekt door den zeldzaam dwazen
optocht, dien de koningin heeft gehouden, om haar tevredenheid over dit resultaat
te bewijzen; en die weer behalve natuurlijk opstootjes, een storm van spotprenten
uitlokte. Zij trachtte nog in 1821 bij de kroning toegang te verkrijgen tot de Abdij
of Westminster, om de plechtigheid te verstoren; drie weken nadat deze smakelooze
poging mislukt was, stierf zij. Bij haar begrafenis zelfs nog kwam het tot rumoerige
tooneelen, waarbij zelfs dooden vielen.
Maar het is met de caricatuur dier dagen dat wij te maken hebben. Nog slechts
één van Gillray rest ons onder de illustraties. Ze heeft betrekking op de tijdelijke
verzoening van het hier boven beschreven paar. De kop van George is alweer prachtig
van typeering en het geheel is van vinding, groepeering en teekening perfect. Men
vergelijke de compositie, die zoo volkomen opgelost is, zoo eenvoudig en levendig,
eens met die der beide prentjes, die nog overblijven, waarvan een door zekeren Marks
is, de andere van een anonymus.
Hoewel aan duidelijkheid niets te wenschen overlatend, en in de koppen niet zonder
expressieve kracht, is de prent ‘How to get unmarried’ een echt staaltje van die
onbeholpenheid en stijfheid in de compositie, welke de mindere caricaturisten van
het tijdvak kenmerkt.
Let op den meneer die als onpartijdig koor dienst doet en verklaart dat de koningin
die zoo rotsvast stand houdt (slechts losjes de hand van Justitia drukkend) tegenover
het trekken van den Regent, Castleragh en andere van haar vijanden ‘every inch a
queen is’, en op de zoetige conventioneele juffer Gerechtigheid, die beweert dat het
voorbeeldig gedrag van Caroline de navolging waardig is.... Hoe stijf ook, het prentje
behoort, al was het alleen wegens de knappe portretten, tot de goede exemplaren
onder de producten der mindere goden. Een geheel ander soort van prent is de
anonyme met de vele bijeengepropte figuren, die onze laatste illustratie moet zijn.
De oude, monsterleelijke vrouw, op den stoel zittend, is de koningin-weduwe
Charlotte, moeder van den Prins-Regent. Zij is te Bath aangekomen en gebruikt er
het water onder buitengewone belangstelling. Achter de dikke vrouw met de
geborduurde japon staat de dokter, en kijkt op zijn horloge; het schijnt dat het
gewenschte resultaat op zich laat wachten. De duke of Clarence (een van haar zoons,
later William IV) staat achter haar, en beveelt haar ook uit naam van ‘Georgey’,
brandewijn aan. De smaak van het water schijnt dan ook niet naar den zin der oude
dame te zijn, die zich ook beklaagt over pijn in den buik, hetgeen toch op het begin
van een uitwerking schijnt te wijzen.
De prent, bij Fores gedrukt in 1818, is van onbekende herkomst; zonder alweer
bepaald slecht te zijn, vormt ze een ongunstige tegenstelling met het werk van James
Gillray, die altijd vinding vertoont en meer opschuiving en kleur in de groepen brengt,
zelfs waar hij het grofst van bedoeling is, in zijn wijze van teekenen smaakvol blijft,
en een oneindig veel geestiger, levendiger voordracht bezit. Inderdaad is Gillray en dit alleen is genoeg om de waardeering te begrijpen, die wel eens ten koste van
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zijn medecaricaturisten kwam, - de altijd klaarstaande, altijd gevatte, nooit duistere
commentator der politieke gebeurtenissen, vaardig van hoofd en hand en des-
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noods bereid, ter wille van de grappigheid de schoonheid op te offeren. Zijn trant,
hoe forsch ook, bereikt nooit dat losse, dat vlotte en spontane, dat buiten alle
correctheid en gaafheid om, den ras-teekenaar kenmerkt, hij blijft in zijn meest
kernachtige prenten beredeneerd, academisch van behandeling, zijn lijnen blijven
lijnen, staan niet in het licht, ademen niet. Hierin is het, dat hij achterblijft bij zijn
tijdgenoot en vriend, den wilden vrijbuiter Rowlandson, dien alleen nog maar zijn
karakterfouten met hun consequenties den naam van een Engelschen Breughel niet
geheel waardig maakten. Gillray's onafgebroken politieke werkzaamheid onthield
hem bovendien de gelegenheid tot dat doordringend waarnemen van den geest en
den aard van tijd en volk, dat waarnemend doordringen tot het karakter van land en
menschen, dat den caricaturist meer doet zijn dan een artistiek pleitbezorger.

O weemoed om voorbije tijd!
Door J. van Rossem.
Aan Lou Baas Becking.
Zooals soms in de avondlucht
Een lang vergeten liedje zingt
Dat aanzweeft op een windezucht
En even toeft, en weer verklinkt,
Zoo komt soms een herinnering
En vlijt zich voor een wijle neer
En spreekt van dingen van weleer
En klaagt om wat verloren ging. O Weemoed om voorbije tijd!
Om een oud wijsje, lang gemist.
Om dagen, die 'k begraven wist.
Hoe zijt gij zóo vol teederheid? -

Delft, 1914.
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De grens over,
door Stijn Streuvels.
Als het een roman was dat ik schrijf inplaats van een dagboek, zou ik hier een nieuw
hoofdstuk moeten beginnen met een afzonderlijken titel. ‘Een reisje naar Amsterdam’
zou ik het kunnen noemen als 't in vredestijd was. Maar van een pleziertochtje als in
de verlofdagen kan nu allerminst sprake zijn! Nu komt er veel meer sensatie bij te
pas - iets als: ‘Een Gewaagde Tocht’ of ‘Van Duisternis tot Licht!’ met als motto 't
geen koning David weleer zong: In Exitu Israël de AEgypto.... Dat er iets gewaagds
aan is, weet ik heel zeker en men moet eerst eenige maanden onder den druk, in
afzondering en eenzaamheid, in 't gevaar en in 't donker gezeten hebben om te weten
wat het beteekent: een kans om eruit te komen, in 't vrije te geraken, weg van den
oorlog, in een land waar menschen hun gewone, normale leven voortzetten! Voeg
er dan nog bij: 't verlangen om vrouw en kinderen terug te zien, nieuws te vernemen
hoe ze het ginder stellen en wat zij doorgemaakt hebben om er te geraken....

2 December.
Heel den voormiddag gaat voorbij in 't nemen van schikkingen, orde brengen, raad
geven, voorzorgen en aanwijzingen mededeelen. Het meeste moeite heb ik mijne
huiswakers te overtuigen dat ik niet voorgoed heenga en wel besloten ben terug te
keeren. Ze kunnen maar 't kwade vermoeden niet kwijt geraken dat mijn voorgewend
bezoek een middel is om er vandoor te trekken en hen hier met 't last te laten. Ik kan
niet meer dan tien dagen loskrijgen en dat schijnt hun al eene eeuwigheid. Ik moet
hen trachten te overhalen met te bewijzen: dat ik vier à vijf dagen noodig heb om in
Amsterdam te geraken, evenveel om terug te keeren en een paar dagen om ginder te
vertoeven - minder kan het toch niet. Het blijft erbij, als ik in de veertien dagen niet
terug ben, dat ze dan maar 't boeltje in den brand mogen laten en hunne taak als
afgeloopen moeten beschouwen. Daar blijft ook nog de hoop dat ik over de grens
niet kom - dan ben ik hier overmorgen reeds terug! Dat geeft den doorslag en al
betrouwen ze 't nog niet te zeer, toch krijg ik de ‘toelating’ te vertrekken. Het
werkmeisje is flink genoeg en onverschrokken en haar broer een sterke kerel die wel
zijn man zou staan, maar, gelijk alle dienstplichtige jongelingen, draagt hij eene
geheimzinnige vrees in 't lijf om door den Duitscher gevat te worden en te moeten
gaan vechten tegen zijn eigen volk. Er komt nog bij: dat alle menschen nu veel stouter
zijn in hun eigen huis dan in een vreemde woning en niet geern verantwoordelijk
gesteld worden voor 't geen gebeuren kan. Die twee hier houden er bij elkaar den
moed in - het meisje beweert dat zij haar broer wel wegstoppen zal in tijd van nood,
maar dat hij haar bijstaan moet als 't slecht gaat. Ik help er hen nog wat bij met te
zeggen dat: zoo gauw er gevaar is, zij alles moeten in den steek laten en naar huis
vluchten - dat zij desnoods de dieren maar moeten meenemen.
Nu is het tijd geworden. Een laatste oogslag over heel de omgeving en ik kan
uitzetten. Ik voel mij als de kapitein die zijn schip verlaat en 't bestuur in onbedreven
handen moet toevertrouwen. Ik heb het vermoeden dat ik hier misschien nooit meer
terugkeer, of liever, dat ik wellicht het huis niet meer weervinden zal gelijk ik het
verlaten heb. 't Is alsof de hond en de kat 't vermoeden dat er een afscheid gebeurt,
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want zij bezien mij alsof 't de laatste maal was. De aandoening duurt echter maar
heel kort; zoo gauw de hofpoort achter mij is dichtgevallen, voel ik mij van alles
ontdaan, - als een schoolknaap die het voor 't eerst wagen zal iets op eigen hand uit
te voeren.
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Om aan geburen en dorpelingen den schijn niet te geven dat ik op reis ga, heb ik alle
voorzorgen genomen en er mij opzettelijk naar aangekleed, draag noch koffertje
noch pakje. Met mijn regenjas, slobkousen, pet op en wandelstok, kan niemand
eenige achterdocht opvatten dat ik zoo 't land uitga. Ik heb aan niemand gezegd dat
ik naar Holland reis, want dan geloofde er zeker geen dat ik nog terugkeer en het
wekt altijd opschudding en angst als iemand de streek verlaat; alsof het een verraad
gold tegenover zijn medemenschen als iemand zijn eigen persoon wil in veiligheid
brengen. Neen, maar men is geruster en men voelt zich veiliger hier op 't dorp, zoolang
dezen er blijven die zouden kunnen vertrekken. Daarom wil ik alles vermijden wat
onrust zou kunnen verwekken onder de dorpelingen. Gelukkig is 't op den noen en
ik ontmoet niemand. ‘Hab ich den Markt und die Strassen doch nie so einsam
gesehen!’ Van de ingekwartierde soldaten zie ik er enkel een paar die hunne paarden
te drinken geven. 't Is alsof de duitschers hier alleen gebleven waren en al de inwoners
vertrokken zijn. Over heel den langen steenweg naar Vichte, niets. Van hier voort
echter verandert het uitzicht. In de herbergen bij de tramstatie krielt het van soldaten
- 't zijn zwaar gelaarsde Huzaren die in en uit loopen en.... eten. De een heeft een
haring, de andere een stuk vleesch en allen knabbelen neerstig. In de herbergen heeft
men het druk met 't bedienen van bier, koffie, borrels, 't geen de soldaten alles dooreen
naar binnen gieten. Overal luidt het: dat 't regiment hier een paar maanden zal
verblijven en de dorpelingen maken daarbij de bemerking: dat intusschen alles zal
opgegeten zijn en wij zelf van honger zullen omkomen. 't Is inderdaad een bedenkelijk
vooruitzicht en van hieruit beschouwd, ziet het er akelig uit - 't is alsof mijn huisje,
dat ik zoo pas verlaten heb, aan den willekeur van den vreemdeling is overgeleverd....
Is het geen vermetelheid nu juist te vertrekken als het krielt op de streek van
vijandelijke soldaten? Was het besluit niet te lichtzinnig genomen? Is het niet jammer
om nu te laten verloren gaan 't geen men zoo lang in triestigheid heeft bewaakt en
heb ik dan niet heel dien tijd om niets verbeurd in de eenzaamheid? Neen, want het
waren toch andere redenen die me hier deden blijven! En wat geef ik er nog om alles
te verliezen! Ik voel het als de asceten en wijsgeeren, die 't zoo ver hebben gebracht
zich te onthechten van al 't geen hen omringt en geen ander schatten kennen dan 't
geen ze in zich dragen! Al 't andere is nu van minder belang - mijn persoon geldt
voor alles en 't geen ik ginder ga terugvinden bindt mij meer dan al 't geen ik hier
achterlaat. 't Besluit is genomen - er is geen spoor van twijfel.
De tram brengt me in Kortrijk.
Eene maand is 't dat ik in stad niet meer geweest ben en ze is er sedert dien niet
op verbeterd! Alles ziet er versleten uit en verslordigd; de straten zijn vuil en nog
vuiler de huizen. Winkels van eetwaren en tabak lijken uitgeplunderd, maar ik
vermoed dat de koopwaar opgeborgen blijft en men liever bijhoudt dan te verkoopen.
Arm Kortrijk! waar men vroeger rondliep en kennissen had als op eigen dorp, schijnt
alles nu vervreemd. Overal ziet men soldaten; ze loopen over en weer; militaire auto's
rijden in de straten; de markt staat vol kanonnen en voertuigen en 't is aan de burgers
verboden het plein over te steken. Auto's snorren voorbij zonder waarschuwing of
teeken te doen en over het gaanpad, langs de huizen geraakt men moeilijk vooruit,
zoo druk is er het verkeer. Men kan het de menschen aanzien dat ze leven onder den
druk en in gedurigen angst om 't geen kan gebeuren. De twaalf gijzelaars vertoeven
nog altijd op 't stadhuis. Bij de vrienden waar ik binnenval wordt men het best gewaar,
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hoe 't leven hier gaat en hoe verschillend en elk volgens aard en karakter men zich
schikt naar de omstandigheden. Men krijgt er

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

286
voortdurend de grootste verrassingen. Een gemis aan consekwentie kon men bij de
menschen al bestatigen in vredestijd, maar nu, dat de waardeverhoudingen, waarop
't gewone leven gesteund was, weggevallen zijn of geheel verplaatst, - nu de menschen
hun gewone hou-vast missen, waarop heel hunne handeling en al hunne daden gericht
waren, krijgt men niets dan verrassingen en 't valt moeilijk vooruit te zeggen in welke
gesteltenis men zijn beste kennissen aantreffen zal. Mijn vriend A. kende ik als een
zachtaardig en toegevend man. Sedert zeven weken heeft hij Duitsche officieren in
huis en hij heeft ze nog niet eens gegroet - hij wil ze niet zien. Hij stuurt er zijn knecht
op af telkens er iets moet verhandeld worden. Mijn vriend A. kan niet begrijpen, dat
men inkwartiering op andere wijze uitoefent en hij tempeest op zijne geburen, die
duitsche soldaten als vrienden-van-den-huize behandelen. Ik geef het hem toe en de
manier van mijn vriend A. is de eenige en beste wijze om vijandelijke soldaten te
behandelen.... bzl. als men beschikt over eene ruime woning waarvan men, zonder
zichzelf te verongemakken, eenige kamers kan afstaan en men er eene bediening op
nahoudt die 't u mogelijk maakt uwe logés niet te ontmoeten of te woord te staan.
Ik kom bij Mr. en Mevr. X. - zij zijn niet méér duitschgezind dan mijn vriend A.
Ze hebben zelfs twee zonen in 't belgisch leger, waarvan één reeds gesneuveld; zij
hebben ook een duitschen officier met zijn oppasser, zeven weken in huis. Die officier
is een gemoedelijk, bejaard man, hij eet met Mr. en Mevr. X. aan tafel, wordt er
behandeld en is er waarlijk geworden als een vriend des huizes. Nu juist is het bevel
gekomen, dat hij moet optrekken naar 't front; Mevr. X. is er zoodanig door aangedaan
dat zij haren man gelast haren afscheidsgroet aan den officier over te brengen.
‘Ik zou 't niet kunnen!’ zegt zij, ‘het pakt me te zeer; zoo'n goede, brave kerel is
dat. Hij heeft me zooveel verteld van zijn vrouw en kinderen en hij verstond zoo
goed hoe 't met ons gesteld was....’ We praten er verder over en ik doe haar uitschijnen
hoe ongerijmd en ongewettigd zulke genegenheid is tegenover een soldaat van het
vijandelijke leger.... iemand die misschien haar eigen kind zal ontmoeten! Ik haal
haar het voorbeeld aan van Mr. A., dien zij goed kent. Mevrouw X. glimlacht droevig.
‘De vijand!’ mompelt zij, ‘wat hebben wij ons daarvan aan te trekken? Die duitscher
is zulk een ingoede, beste kerel, hij verfoeit de oorlog al zoo zeer als wij zelf - hij is
gedwongen te komen vechten en 't gedacht dat die man kan sneuvelen, maakt mij
ziek - ik zou 't niet kunnen uitstaan hem te zien optrekken!’
Zoo zijn de menschen. Mijn vriend A. ziet in elken duitscher d e n vijand. Mr. en
Mevr. X. zien in den vijand telkens den mensch. Ik weet niet wie van de twee gelijk
heeft - het karakter en de geaardheid spelen hier de groote rol - maar de aandoening
van Mevr. X., die haar eigen verdriet vergeten kan om zich 't lot aan te trekken van
een vijandelijk officier, heeft me ontroerd. Ik waardeer de kranige houding en het
correct gedrag van mijn vriend A., maar 't belet niet dat mijne bewondering gaat naar
de goedhartige Mevr. X. Bij mezelf bemijmer ik de ingewikkelde verscheidenheid
der vaderlandsche plichten en deugden. Het geldt b.v. als eene wet dat men alle
weerbare mannen van het vijandelijke leger moet verachten en in princiep den dood
doen inloopen, omdat de neerlaag van den vijand maar met den dood of de
vernietiging te bewerkstelligen is - alle menschelijk gevoel mag of moet men
buitensluiten - geen sentiment komt hier nog te pas. Maar zoo gauw diezelfde
vijandelijke soldaat nu maar gekwetst geraakt, wordt het menschelijk gevoel weer
toegelaten - de deugd van liefdadigheid mag men weer toepassen en voor de wereld
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verzorgt, oppast, van al het noodige
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voorziet en met barmhartigheid behandelt, al had hij ons eigen zonen gedood en al
zal hij er nog dooden na zijne genezing! Wie wordt er uit die officieele deugden en
ondeugden wijs? Maar wie zal er ooit in lukken, den drang van het menschelijk
gemoed iets op te leggen dat strijdt met de natuur van het gemoed?
Mijne mijmering was uit, want ik ontmoette mijn vriend Viérin die mij algauw
zijne tevredenheid betuigt omdat ik gekomen ben en heb kunnen besluiten morgen
met hem te vertrekken. Op één punt blijven we in onverschil: hij wil mij nl. overhalen
voorgoed in Holland te blijven, maar dat gaat niet en ik breng hem al mijn redens
bij waarom ik wil terugkeeren en hier verblijven binst den oorlog. Doch we zijn nog
zoo ver niet - eerst zien in Holland te geraken, newaar! In stad neemt de drukte der
troepenbeweging nog altijd toe - het gelijkt een echte optocht door al de straten
tegelijk, heele stoeten ruiterij, voetvolk, artillerie.... en ik merk met eene zekere onrust
hoe heele zwermen de richting van Hazelbeke inslaan - benden die langs ginder
misschien naar Oudenaarde moeten en te Ingoyghem zullen aanlanden en verblijven?
De algemeene overtuiging onder de bevolking is: dat de aftocht begint; dat het front
zal verlegd worden; dat het leger van den Yser wegtrekt om eene tweede
verdedigingslijn te bezetten boven Gent, Antwerpen, Hal, Mons, Maubeuge. Dat er
iets op-handen is, valt niet te betwijfelen en dat wij misschien nu in 't kort iets zullen
beleven, is hoogst waarschijnlijk. De menschen zien elkaar aan met bedenkelijk
gezicht en willen van iedereen uitleg over 't bedied der gebeurtenissen krijgen, waartoe
iedereen zich bevoegd acht doch enkel volgens eigen inzicht uitspraken doen kan.
Van redelooze vrees echter of eigenlijken angst valt nergens iets te bespeuren. Bij
iedereen is er 't verlangen om, kost wat kost, eene ontknooping te zien, al moest er
een bombardement der stad het gevolg van zijn. 't Is zelfs maar heel in 't geheim dat
sommige bewoners eenige voorzorgen nemen en hunne kelders inrichten. Een staaltje
van den geestestoestand der bevolking is al te merken aan de straatjeugd. Bij de brug
van den ijzerenweg waar heele zwermen jongens op de trapleuning te kijken staan
naar de treinen die propvol soldaten voorbijrijden, roepen de kleine deugnieten: Nach
Paris, hé!! Nach Paris!! en ze maken een neus naar de Duitschers die achter de traliën
in de beestenwagens naar buiten gluren. Later op den dag neemt de toevoer van
troepen ontzettend toe. Op verschillende wijken zijn de straten totaal versperd. Zware
kanonnen en caissons ratelen met oorverdoovend gedruisch van ijzer over de
straatsteenen; elders is 't de geschandeerde marsch van honderden zware laarzen....
Opeens wordt de doorgang belemmerd, alles houdt stil - een kort bevel, een kreet
die met vreemd keelgeluid, als een vloek over heel de lijn herhaald wordt en de stoet
rommelt weer vooruit. Aan elke deur, in alle straten ziet men soldaten afzonderlijk
of in groepen aankloppen om inkwartiering. Het lijkt een overweldigende stroom
die over de stad is losgebroken. Wie weet, kunnen we morgen nog een voet verzetten
en geraken wij er uit?
Gelukkig is er voor onze eigen inkwartiering gezorgd bij onzen vriend De Coene.
Op de Bethunelaan komen we heel buiten 't gedrang en 't schijnt dat er betrekkelijk
maar weinig soldaten langs hier den weg gevonden hebben. Hoe deugdelijk is 't in
dees tijden bij vrienden samen te komen! Men moet eerst maanden als een kluizenaar
geleefd hebben in de klamme ongezelligheid van een onbewoond huis, met alle slag
stoffelijke en geestelijke ontbering om te weten wat het te zeggen is, midden in de
weelde te vallen van helder verlichte en goed verwarmde vertrekken, in eene talrijke
familie van opgetogen vriendelijke menschen. Dat alles maakt op mij den indruk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

alsof ik uit eene lange gevangenschap ineens weer in den kring van bekenden ware
getooverd. Hier heb ik voor 't eerst weer eens

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

288
hartelijk hooren lachen, want bij mijn gastheer geldt de spreuk: In schlimmer Zeit
sei Heiterkeit die beste Hygiene. Hier wordt men niet eens gewaar dat de stad vol
duitschers is; niemand ook die zich stoort aan de verordeningen van de oorlogspolizei.
Na het eten blijven we in zalige gezelligheid doorpraten en rooken tot laat in den
nacht. Als eenige voorzorg nemen de aanwezigen die nog naar huis moeten een paar
sigaren mede.... pour forcer la consigne en den armen schildwacht plezier te doen.
Door de nevelen van den thee-en-tabaksdamp en telkens ik Viérin zie zitten zoo
kommerloos aan 't praten met de gastvrouw, als een Rajah uitgestrekt in zijn zetel,
schiet het mij te binnen: wat er ons morgen te wachten staat, - of we den avond
misschien niet zullen doorbrengen in eene gracht gescholen of ergens.... in een amigo
op de planken?
We moeten er morgen heel vroeg uit, willen we met den eersten tram vertrekken;
daarom krijgen we elk een wekker mede naar bed en in de keuken zijn de schikkingen
genomen voor ons ontbijt. We zullen dus maar nu afscheid nemen van 't gezelschap
om morgen vroeg niemand te storen.
Terwijl ik in het dons neerlig, roezen de ongewone geruchten en de drukte nog
door mijn hoofd en ik denk hoe we hier liggen en slapen zullen te midden een
vijandelijk leger. De verbeelding doet haar werk en toovert alle mogelijke
gebeurtenissen vóór den geest - een aanval, een oproer, eene moordnacht gelijk er
te Leuven eene plaats had.... Ik kan de dwaze begeerte niet afwenden om er eens
werkelijk in te zitten; 't vergaat mij als met den knaap.... der auszog das Fürchten zu
lernen! - 't verlangen bekruipt me te weten of ik bang zou zijn en hoe ik me gedragen
zou in eene paniek; want 't blijft mijne overtuiging dat moed en onverschrokkenheid
aangeboren hoedanigheden zijn, dingen die men niet op bevel van den wil teweeg
brengt.... en dat niemand weet of zeggen kan: wat hij waard is, zoolang hij 't ding
niet heeft medegemaakt.
Gelijk ik hier lig, ware er eigenlijk maar weinig vandoen om den gruwel mee te
kunnen maken - neem nu maar dat er een geschil ontstaat tusschen burgers en soldaten,
of tusschen soldaten ondereen en dat men overhoop begint te moorden!....

3 December.
We zijn werkelijk heel vroeg te been en voor 't aangeduide uur, wachten wij onzen
tram aan de standplaats. Maar de tram komt niet en als we op inlichtingen uitgaan,
vernemen we dat, sedert de oorlog, de tram niet meer tot hier aanlegt, maar wel aan
de Meenenpoort! Hier hebben we onzen kostelijken tijd staan verspillen met wachten
en 't is maar bij eene mogelijke vertraging dat we nog kans zien hem te halen.... met
loopen door de stad tot aan de Meenenpoort. Op gevaar af om als deserteurs of
spionnen aangehouden te worden, zetten we aan, maar tevergeefs, de tram is
vertrokken. Onze eerste inzet is leelijk mislukt en dat wekt een groote ontstemming
en spijt - een halve dag is verloren, ons vroeg opstaan is voor niets en welk een slecht
voorteeken?! De volgende tram vertrekt eerst om half twaalf. We kunnen nu maar
uitzien hoe den tijd te dooden met slenteren, vrienden bezoeken om onzen tegenslag
te klagen. Telkens opnieuw moeten we onze spijt en ergernis uitdrukken bij 't gedacht
dat we nu reeds een heel eind ver h a d d e n k u n n e n zijn inplaats van hier te
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drentelen! 't Is het ongeduld om de onzekerheid van 't geen ons aan de grens te
wachten staat, dat ons zenuwachtig maakt.
De troepenbeweging is intusschen weer volop aan gang; uit alle huizen loopen
soldaten uit en in; heele regimenten trekken in slagorde door de straten, in onbekende
en vooral tegenstrijdige richtingen. De kennissen die we ontmoeten en aan wie wij
't voornemen onzer reis mededeelen, raden het ons af en weten ten stelligste: dat
niemand meer toegelaten wordt aan de grens - dat het vergeefsche moeite is, enz.
Schoon vooruitzicht!
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Maar wij hebben reeds zooveel hooren praten en ondervonden dat het er meestal
heel anders uitziet als men ter plaats komt dan 't geen men op een afstand voorspiegelt,
dat we er ons niet aan gelegen laten en het toch maar wagen zullen. Toch is ons
vertrouwen op den goeden uitval wat geknakt. Onze heel lange voetreis zal misschien
ook al verloren moeite zijn, maar we nemen toch maar onze voorzorgen en zullen
naar levensmiddelen uitzien, want honger is een lastige kameraad op reis. Nu echter
ontwaren we dat de winkels ontriefd zijn alsof heel de stad was leeggeplunderd.
Naarmate we verder zoeken worden we al mindereischend, zoodat we eindelijk in
een bakkerijtje terecht komen waar we een tarwenbroodje kunnen bemachtigen. In
het kroegje waar we onzen koerier moesten ontmoeten, zagen we bij toeval eene
reusachtige hesp liggen op de toonbank en daar gerieft men ons van eenige schellen,
die wij tusschen de tarwe-sneden van ons broodje leggen.
En nu op Gods genade vooruit. Op den tram vernemen we dat Dr. Lauwers zooeven
aangehouden is en opgebracht. De reden of 't verloop zullen we waarschijnlijk eerst
in de Hollandsche bladen kunnen lezen als we daar aangekomen zijn. 't Lijkt ons
almeer dat het hier minder pluis wordt en we best doen naar 't B e l o o f d e L a n d
te trekken. Van uit de raampjes van onzen tram zien we, over heel de streek langs
de Leie, duitsche recruten aan 't oefenen en loopgrachten aan 't maken - 't is alsof we
door een echt slagveld reden. Door de reizigers worden alle soort bedenkingen
uitgesproken over de beteekenis van die werkzaamheden, waarbij de veronderstelling
van eene versterkte verdedigingslijn met als gevolg 't beschieten van Kortrijk de
algemeen aangenomene blijkt.
In vredestijd bracht de sneltrein ons in een uur van Kortrijk naar Gent. Nu echter
zullen wij er een grooten halven dag aan besteden en na veel wisselvalligheden, laat
in den avond te Gent aankomen. Niettemin heerscht er eene opgewekte stemming
onder de reizigers, met dit groot verschil bij vroeger, waar iedereen afgetrokken en
zwijgzaam in zijn dagblad placht verdiept te zitten, er nu ongewone gespraakzaamheid
heerscht; vertrouwelijk worden de gevaarten en ondervindingen in 't gemeen
medegedeeld en iedereen is bereid zijn buurman in alles te helpen. Te Aarseele
moeten we eruit en in groep, als eene karavaan van Cook, in de grilste mengeling,
stappen heeren, juffers, kooplieden, marktloopsters ondereen. Men schikt zich in 't
gezelschap zonder onderscheid van rang of staat - door toeval samengebracht, knoopt
men op den stond kennis aan, omdat men weet een halven dag samen, dezelfde
lotgevallen te moeten deelen. De weg dien wij te voet moeten afleggen is anderhalf
uur ver; over Caneghem naar Ruysselede. Eene streek, die ik, dank zij den
oorlogsnood, voor 't eerst te zien krijg en waar wij - Viérin en ik - gelegenheid vinden
een besten vriend te kunnen bezoeken, die ons met veel hartelijkheid ontvangt en
ons met raad en daad bijspringt, verrast als hij is door dat onverwachte bezoek.
Van hier gaat het weer per tram naar Ursel, waar wij nog eens te wachten hebben
om over te stappen en eindelijk in den avond Gent bereiken. In vergelijking met
Kortrijk maakt Gent op ons den indruk eener weeldestad. De winkels zijn helder
verlicht en opgepropt van koopziende levensmiddelen; in de restauraties zijn de
gasten - meest militairen - degelijk aan 't smullen en we doen er gereedelijk aan
mede; terwijl loven wij den practischen geest der Gentenaren die eerst voor 't
noodzakelijke weten te zorgen. Toevallig ontmoeten wij hier Fons Sevens, altijd
even opgetogen en druk in de weer - hij is een genootschap van bakkers aan 't
voorzitten! - Van hem vernemen we al het plaatselijke nieuws aangaande gekende
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Vlamingen. Hier voor 't eerst hoor ik dat er een soort minachting bestaat voor dezen
die gevlucht zijn en ginder in Holland den held
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afgeven. Voor de doeleinden onzer reis weet Fons menigen goeden en kostelijken
raad; hij heeft bekenden en vrienden in elke streek en hij wijst ons nl. de ingezetenen
der grensdorpen die meedoen aan vlaamsche beweging en die ons met genoegen
zullen helpen. We zien ons alzoo verrijkt met een aantal adressen van
vlaamschgezinde geneesheeren, notarissen, pastors en.... veldwachters, voor wie 't
noemen van onzen naam alleen, de grootste aanbeveling zal zijn. Wij krijgen er moed
op en komen tot de overtuiging dat men ter plaats zelf moet zien zijn man te vinden
om raadgeving te krijgen - en aan hulp zal het ginder wel niet ontbreken!
Een heele toer is 't nu logement te krijgen, daar men ons in de hôtels, waar wij
gewend waren te vernachten, ons overal de deur wijst, omdat de duitsche militairen
al de plaats hebben ingenomen. Eindelijk gelukken we erin ééne kamer te bemachtigen
voor ons tweeën en terwijl we ons neerleggen, maken we de beschouwing: of we
morgenavond op een bed zullen liggen op Hollandsch grondgebied, .... of wel
onverrichterzake hier terug, .... of wel nog erger?....
Ons besluit staat echter vast: als 't langs den eenen kant niet gaat, beproeven we
't langs den anderen, al moesten we boven Antwerpen de Calmpthoutsche heide
oversteken!

4 December.
In het nuchtere schemeruur van dien winterschen morgen ziet de stad er veel sjofeler
uit dan gisteravond in den schitterschijn der electrische verlichting. Het veldgrijs der
duitsche uniformen geeft hier ook al den overwegenden toon aan het uitzicht en men
merkt wel dat hier, al evenmin als te Kortrijk, aan straatreiniging gedaan wordt. We
haasten ons om eruit te komen, maar we hebben weer te veel tijd en kuieren stilletjes
naar de Dampoort waar we toch veel te vroeg aankomen. De lijn Gent-ter Neuzen
is misschien de eenige in 't bezette land die niet onder duitsch beheer staat en waar
de burgers vrij als voor den oorlog, kunnen gebruik van maken. Over de formaliteiten
echter om langs de contrôle te Selsaete, over de grens te geraken, hebben wij van
alles gehoord. Dat men er tot op het hemd uitgekleed wordt, zijn geld afgenomen en
voor 't minste redentje verdacht wordt en naar Duitschland gestuurd. Alwie niet van
een ordentelijk pasport, voorzien is, stopt men in den trein en moet terug naar Gent,
zonder beroep op herbeginnen! Daarom is 't dat wij - die van geen papieren voorzien
zijn! - het zoo ver niet wagen zullen en aan een vorig station uitstappen om langs
particulieren weg het aanknoopingspunt over de grens te bereiken, waar wij te
Sas-van-Gent den volgenden trein zullen nemen om in ter Neuzen te geraken. 't Is
eerder gezegd dan gedaan, doch:.... waar er een wil is, is er een weg! Het station is
een onoogelijk gebouw, slordig en vervallen buiten en binnen en ongerieflijk
aangelegd. In de onderaardsche gang, die we doormoesten, trappen neer en trappen
op om aan 't perron te komen, kregen we iets te zien dat eerder bij Edgar Poe en
Hoffmann thuis hoorde dan hier te Gent. Viérin geeft me een stoot in de lendenen
en we blijven alle twee stommelings staan het schouwspel aanstaren. Vóór ons, in
de deemstering van de gang, die slechts bij 't andere eind eenige klaarte doorliet,
schuiven een aantal stompe gedaanten geruischloos voort; langs ons komen er andere
bij. Het zijn kloosterzusters, elk in een wijde falie van bruine stof gewikkeld -; elke
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gedaante vormt iets als een blok duisternis, uitwijdend naar onder als een hooiopper,
die op onzichtbare voeten voortschuift. De kloosterzusters zetten waarschijnlijk uit
voor een verre reis; want ze zijn met have en goed beladen en pakken en koffers
steken hoekig onder de mantels uit. Hun gelaat krijgen we niet te zien, het lijken
gemaskerde gedaanten die vrijwillig en met inzicht den blik ingekeerd houden en
niets van de omgeving wenschen te zien. Wie weet hoeveel jaren misschien zij van
de wereld afgezonderd
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leefden, in eene cel opgesloten, en worden er nu uit verdreven om heel ver een
toevluchtsoord te zoeken? Het schijnt dat er heel oude onder zijn, halve blinde die
tastvoetend de treden van de trap zoeken en malkander moeten helpen. We staan nog
altijd getroffen door het vreemde vertoog van die donkere schimmen als achter ons
een akelig geluid door de gang opklinkt. Een groep van drie komen de trappen af twee zusters die tusschen haar eene zinnelooze stevig vasthouden. Wij zien het op
den stond, eerst aan de verwilderde uitdrukking van het gelaat, maar veelmeer omdat,
telkens haar voeten den grond geraken, zij een sprong geeft in de hoogte en daarbij
een schreeuw uitstoot als eene ekster. Ik krijg er kippenvel van en zie maar hoe we
uit den weg zullen geraken om die furie te ontwijken. De twee geleidsters echter zien
er vastbesloten uit en met de oogen neergeslagen, zonder elkaar of de zinnelooze
aan te kijken, dalen zij de trappen af. Het lijkt alsof zij eene godsdienstige plechtigheid
helpen uitoefenen. Een stonde is 't station, de stad Gent, de oorlog en heel onze reis
als weggevaagd uit mijnen geest en 'k voel mij verdoold in de wandelgangen of
crypten eener middeleeuwsche abdij waar de nonnen als verkeersels uit haar graf
zijn opgestaan om er een laatsten keer bedevaart te houden. Als we boven komen
zijn de zwarte spook-gedaanten verdwenen, of onzichtbaar geworden, .... of zijn ze
veranderd in een peleton soldaten, die op het plein aan de instructie zijn?.... Voor
ons is 't hier een beslissend oogenblik, want we vreesden dat er zou naar pasporten
gevraagd worden om op den trein te komen, maar niets: de reizigers stappen vrij in
en niemand ziet naar ons om. Nu krijgen we voor 't eerst gelegenheid kennis te maken
met het materiaal van de vennootschap Gent - Ter Neuzen waarvan de heer Nestor
Wilmart zoo meesterlijk de zaken bestuurd heeft! Wel 't ziet er lief uit - 't is eenvoudig
eene abominatie, zoo vuil, zoo slordig, zoo ouderwetsch en versleten zijn de karooien
die vóór den zondvloed schijnen dienst gedaan te hebben. 't Is te zien dat de bestuurder
meer zijne luxepaarden en zijne aandeelen bezorgde dan zijn rollend tuig!
Er is veel volk op den trein, maar het is de reizigers goed aan te zien dat ze allen
op avontuur uit zijn en niet allen een gerust geweten hebben. Eenigen die er al gewend
schijnen omdat ze meermaals den tocht meemaakten, met anderen die over een goed
pasport beschikken, voeren het hooge woord, geven raad en spreken hun oordeel uit
over de voorgelegde gevallen. Anderen - waaronder wij b.v. - die voor 't eerst den
voet zetten.... dans cette galère...., luisteren met aandacht omdat elke inlichting haar
nut kan opleveren. Sommigen zitten met beangstigd wezen en kunnen maar geen
besluit nemen om den overtocht op eigen hand te wagen, ze betrouwen zich op de
goedertierenheid der bedienden te Selsaete. Er heerscht iets als een geest van
verstandhouding onder de aanwezigen; hier gelijk elders voelt men zich onder
landgenooten die voor den zelfden vijand staan en door de zelfde moeilijkheden
moeten komen en daarom op wederzijdsche bereidwilligheid en behulpzaamheid
mogen rekenen. Aan 't station te D. wippen Viérin en ik eruit en we laten onze
reisgezellen aan hun lot en aan de goede gunsten der duitsche grenswachten over.
Nu is 't dat 't gewaagde begint, we zijn bij de grens en lukt het, dan geraken we
misschien binnen een paar uren op neutraal grondgebied - wat het te zeggen is kunnen
we nu eerst beseffen en ons hart klopt van verlangen naar den uitslag van ons pogen.
De dag is prachtig opgeklaard, we hebben een anderhalf uur te gaan eer we 't dorp
zullen bereiken - een plezierig wandeltochtje door eene prachtige streek. We stoppen
eene pijp en lustig en opgewekt zetten we aan, vol moed, vol hoop op een goeden
uitval.
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gemaakt te hebben - de lucht is zoel als in de lente en het landschap heeft voor ons
de bekoorlijkheid van alles wat vreemd is en met het bekende verschilt. Er is bosch
en wei met vruchtvelden en huisjes in eigenaardigen bouwtrant; iets dat denken doet
aan weelderige plekjes uit het Kempenland en aan streken uit den hollandschen polder
- het gemoedelijk rustige met degelijken welstand gepaard. Wij ontmoeten geen
mensch en, 't geen ons vooral opvalt: geen enkel soldaat, zoodat wij ons stilletjes de
illusie opdringen dat er hier misschien geene zijn?! Overal elders, over heel den
doortocht, op elk dorp was het er vol van, zoodat we nu eerst een gedacht kregen
van 't geen eene ‘bezetting’ eigenlijk is! In die heerlijke omgeving vergeten wij 't
gewoel en de drukte van Kortrijk en Gent en van 't geen er te huis nu gebeuren mag,
daar denken we in 't geheel niet meer aan! We voelen ons vrij als vogels, los van
alles, met dat ééne ding vóór ons: de grens!
Te D. op de dorpsplaats zien we aan 't gemeentehuis eene auto staan met, naar
men ons bevestigt, een generaal en zijne officieren die de nieuwe regeling der
grenswacht komen inrichten. 't Lijkt ons al een veeg teeken als we vóór het zelfde
gemeentehuis eene lading prikdraad zien liggen. Het schrikt ons echter niet af, want,
eer die prikdraad gespannen is, zijn we lang reeds de grens over. Hier te D. heb ik
kennis met een dichter bij wien wij eerst om raad en advies zouden gaan, maar.... de
dichter is ook al naar Engeland gevlucht. Wij komen dus maar bij zijn broer terecht,
die ons wel helpen wil maar verklaart: dat we een dag te laat komen! Gister was het
nog te doen, maar nu is de wacht van 50 man op 150 gebracht en langs de
binnenwegen mag geen mensch het meer wagen - alleman moet over Selsaete het
bureel langs! men bracht daar zooeven het bevel. Nu maak ik Viérin het verwijt dat
we gister te Kortrijk onzen tram misten, dat we er anders een dag vroeger bij waren....
Nutteloos gezeur. De broer van onzen dichter weet er nog iets anders op, en hij geeft
ons eene schriftelijke aanbeveling mede voor den dokter te Z. Het past goed, van
Fons Sevens kreeg ik ook juist het adres van dien zelfden dokter te Z. een bekenden
en vurig vlaamschgezinde! Dus maar vooruit een anderhalf uurtje verder, als
aanhangsel van onze wandeling. We laten het ons niet verdrieten om dien tegenslag,
want de streek is prachtig, de zon schijnt heerlijk en er is geen kanon dat ons hier
nog aan den oorlog herinnert. Het wekt te meer onzen moed daar we nu in de richting
der grens naderen en zoodoende den weg korten die naar het doel leidt. Te Z. vinden
wij ook duitsche soldaten en vóór 't gemeentehuis de spiksplinter-nieuwe prikdraad.
Hier is hij dus ook nog niet gespannen, merken we tot grooten troost. Wij zoeken
onzen vlaamschen dokter op en worden er door mevrouw gulhartig ontvangen. De
dokter is echter niet thuis en zal eerst tegen den middag te spreken zijn. Zal 't hier
ook al slecht afloopen? Geduld maar, we zullen wat rondwandelen op 't dorp. We
zoeken naar een middel om er niet op 't ongelegen middaguur binnen te vallen, maar
't vooruitzicht dat de dokter ons misschien seffens een middel aan de hand kan doen,
en de haast en 't ongeduld waarmede wij bezeten zijn om er gauw te komen doet ons
alle plichtmatigheid vergeten en we bellen maar aan als indringers. Nu is 't de dokter
zelf die ons verwelkomt en ons als oude vrienden ontvangt, verklarend dat hij zich
vereerd voelt door ons bezoek. Van zijn vrouw vernam hij reeds waarom het gaat en
hij wil en zal ons helpen op ééne voorwaarde: 't is dat we met hem blijven noenmalen.
't Was allerhartelijkst gemeend en van onzentwege dankelijk aanvaard, maar 'k moet
bekennen dat ik, in de gegeven omstandigheid, liever had als de dokter ons zonder
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eten de straat opzond met een middel om over de grens te komen - het werd eene
bezetenheid en ik zou liever met grooten honger, nog een half uurtje ver geloopen
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hebben om dubbel smakelijk in Sas-van-Gent al ware 't maar een hollandschen haring
te eten! Er viel echter niet aan te praten, we moesten de kostelijke waterzooi proeven
met 't geen er meer nog, als oorlogskost, werd opgediend. Ik moet bekennen dat ik
nooit zoo gauw een nieuwe vriendschap heb gesloten als hier aan tafel met dokter
B., Wat een beste, gulle kerel die ons maar op den naam af als vereerde vrienden
beschouwt met wien hij over alles praten kan in 't volste vertrouwen. Als oude
kennissen die elkaar na langen tijd op 't onverwachtst weerzien, hadden we elkaar
veel te vertellen. Hier aan tafel vernam ik o.a. 't geen de dokter gezien en ondervonden
had bij den aftocht van ons leger na den val van Antwerpen. Het was voor mij eene
echte maar akelige en gruwbare veropenbaring. Van 't geval had ik enkel den naam
gehoord en er dan verder ook niets bij gedacht in 't vermoeden dat alles ordelijk en
gewoon was geschied. Daaruit blijkt alweer in wat voor wonderlijke tijden we nu
leven, de een afgezonderd van den andere, waar men al naar 't toeval wil, met de
gebeurtenissen bekend geraakt of er totaal buiten blijft.
Na de koffie deed onze gastheer door den gemeentesecretaris twee stukken
opmaken, waarin verklaard stond, dat wij op de gemeente verbleven (als gasten van
den dokter!) en begeerden naar Holland te reizen ten einde er ons bij vrouw en
kinderen te vervoegen om ze terug naar België te brengen. De stukken werden
opgemaakt, door den burgemeester onderteekend en ons ter hand gesteld. En nu naar
de kommandantur waar men over ons lot beslissen zou. - ‘Als 't gister geweest was
zou ik er voor instaan dat ge er doorkomt’, merkte de dokter. De kommandant heb
ik hier weken lang bij mij ingekwartierd gehad en van hem kan ik alles verkrijgen.
Zijn opvolger heb ik maar even dezen morgen gesproken en hij ziet er een heel
inschikkelijk mensch uit - als er nu maar geen nieuwe verordeningen in den weg
staan!....’
De kommandantur is ingericht in 't huis van den vrederechter - die gevlucht was
- en we komen langs den hof bij eene veranda die nu als bureel dienst doet. Daar
vinden we eilaas een vijftigtal menschen die ons voor zijn en er te wachten staan
naar hun pasport. Het zijn allen fabriekwerkers die voortaan niet meer langs den
kortsten weg over de grens naar hun werk mogen, maar gedwongen zijn een omweg
van anderhalf uur langs 't bureel van Selsaete te doen. 't Was over die zaak dat de
dokter den kommandant had aangesproken om hem al het lastige tijdverlies van die
arbeiders voor te leggen; er werd hem ook beloofd dat men er iets op vinden zou maar voor-voorloopig moesten hunne papieren toch in orde gebracht worden. En
alzoo zouden wij ook hier een kostelijken tijd verliezen met onze beurt af te wachten,
want de dokter wilde niet vooruitdringen, dat streed tegen zijne democratische
gevoelens. Men vorderde wanhopig traagzaam en als 't zoo voortduurde zouden wij
hier t' avond nog staan en 't bureel gesloten zien eer wij aan de beurt zouden komen.
Wij konden niets anders doen dan kijken wat er in de veranda gebeurde. De
kommandant en zijn broer, die sprekend op elkaar geleken, waren twee flink
opgeschoten jonge mannen, met bleekblond, rechtopstaand vlokhaar en donkerblauwe
oogen. Het viel mij bijzonder op; omdat ik zelden zulk soort blonde kleur en zulk
blauw gezien had - zoo bleek was het eene en zoo donker het andere. Oversten en
bedienden schenen geen haast bij 't werk te hebben; tusschen lustig gepraat gaven
zij bescheid of teekenden de stukken. Maar nu slaat de kommandant toevallig den
blik door de groote spiegelruit over den koer waar wij in de menigte te wachten
stonden en hij merkte er den dokter. Hij doet teeken dat hij zou binnenkomen! Wij
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hadden op voorhand afgesproken dat de dokter het woord zou voeren in onzen naam,
nu echter kwamen wij er zelfs niet bij te pas en de zaak zou zonder ons afgehandeld
worden.
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Wij verroerden geen zier, bleven onverschillig staan praten met de werklieden, maar
'k vraag u of we zijlings uitkeken naar 't geen in de veranda gebeurde. Tot nu was
het de dokter die druk bezig was; onze stukken werden ingezien en achteloos op tafel
gegooid en terwijl de overste schijnbaar over onverschillige dingen met den dokter
bezig was, nam een bediende de stukken op, vulde ze in en bracht ze terug, waar de
kommandant, met 't gebaar van een minister, altijd maar pratend - over 't geval van
de fabriekwerkers, vermoed ik - zijne handteekening neerschreef. Viérin gaf mij een
deuk in de lenden, trok met de eene helft van zijn gelaat een ondeugende gesp terwijl
de andere helft strak-ernstig bleef als een steenen masker. Ik voelde 't op den stond
dat we gered waren, maar kon of mocht niet beseffen wat er aan 't gebaar van die
handteekening al gelegen was. De dokter zwaaide de papieren en alle drie waren we
de straat op.
‘En nu breng ik u zelf over de grens,’ verklaarde onze redder. 't Werd met zooveel
gulle welgezindheid aangeboden, dat er geen plichtpleging of weigeren bij te pas
kwam. In gezelschap van onzen vriend wandelden wij den weg op naar Sas-van-Gent.
We hadden nog zooveel te bepraten dat we aan de grens gekomen waren eer we 't al
wisten. Daar hadden we inderdaad de grenswachter die er stond als een boeman.
Voor ons echter niet, want wij hadden niets te vreezen. Met den overmoed van
menschen die 't geweten in orde hebben, traden wij erop af met de papieren in de
hand. Maar als eenig antwoord, kregen we:
‘Hier mag niemand door - order gekregen niemand door te laten’.
Als onze dokter er niet bij geweest was, geloof ik dat we verbluft keerom zouden
gemaakt hebben, want 't viel als een steen op ons hart. Maar de dokter was daarmede
niet uit zijn lood te slaan.
‘'t Handteeken van uwen kommandant is toch wel sterker dan de consigne’, zegde
hij, ‘zie, dat stuk komt hij pas te teekenen..’
't Was de soldaat die uit zijn lood geslegen scheen en tegen die redeneering niet
op kon. 't Is wellicht de eerste dag dat hij hier wacht houdt, hij is zonder ervaring,
heeft niemand om raad te vragen en de Hollandsche wacht, die eenige stappen verder
't spel aanstaart, schijnt er zich niets van aan te trekken. Wat kan de landweerman
anders dan den dokter gelijk geven en ons laten gaan?! We zijn dus de laatste en
onverwachtste hinderpaal voorbij. Wij houden ons nog op ons respect, gaan zonder
omzien als wandelaars, maar in ons oog blinkt er iets dat ik nog gezien heb bij
schooljongens die den meester een leelijke streek hebben gelapt. Inhouden nog, want
de vrees blijft ons bij dat men ons terugroepen zou of dreigen te schieten en 't duurt
vrij lang eer ik gelooven durf dat alle gevaar geweken is en wij op Hollandschen
bodem niets meer te vreezen hebben. 't Eerste wat mij invalt is een tuimelboom te
maken of op mijn kop te gaan staan met de beenen in de lucht. Wij laten het uit
menschelijk opzicht en om ons fatsoen niet te verliezen, maar we weerhouden het
toch niet, Viérin en ik, om een flikker te slaan. We vervolgen onzen weg langs de
vaart en de dokter brengt ons in het ‘Café de la Bourse’ waar we een schiedam binnen
lappen om onze gemoedsaandoeningen neer te spoelen. Het café met zijn belgisch
uithangbord ziet er binnen toch echt hollandsch uit - degelijk ingericht, net en we
vleien ons in de rieten zeteltjes vóór het breede raam waar wij maar dadelijk
gelegenheid hebben verschillende groote dagbladen in te kijken - een echte buitenkans
voor mij. 't Doet echter den indruk alsof ik een hoofdstuk uit een roman zou te lezen
krijgen waarvan ik den samenhang niet snappen kan.... omdat ik de voorgaande
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hoofdstukken niet gelezen heb. 't Is nu ook het geschikte oogenblik niet en ik voel
me niet gestemd me te verdiepen in oorlogsbeschouwingen - ik zal er wel meer
gelegenheid toe vinden.
Terwijl we hier zitten krijgen we reeds een
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oorlogstooneeltje te zien. Er heeft eene vergadering plaats van belgische
staatsbedienden, die hier hun loon uitbetaald worden. 't Is alsof we iets uit het
vaderland hadden meegebracht, zoo vreemd doet het in dien achterhoek van Holland
het Mechelsch, het Gentsch en Antwerpsch te hooren praten; men verwacht telkens
in de menigte, bekende gezichten te zien en we spreken iedereen aan alsof 't onze
dorpsgenooten zouden zijn. Wij hebben nog een paar uren te wachten op onzen trein,
maar onze dokter moet vertrekken. Wij bedanken hem nog eens hartelijk, beloven
elkander weer te zien en nemen afscheid. We zijn zoo waar reeds vrienden geworden
en zullen hem ons leven lang erkentelijk blijven en iets uitzoeken om hem te vergelden
voor 't geen hij ons zoo bereidwillig bewezen heeft. Het aandenken zal ons immer
genoegelijk blijven en we weten het: zonder Dr. B. waren we er niet gekomen!
We moeten het ons altijd opnieuw voorhouden en herhalen: dat we niet meer in 't
bezette land zijn en dat we met den oorlog niets meer te maken hebben. We denken
er nu eerst aan, dat post en telegraaf hier nog bestaan en wij er ons van bedienen
kunnen. Niets beters hebben we te doen tenzij onze vrouw en kinderen met een
telegram te verrassen! Nooit in mijn leven heb ik er inderdaad meer deugd in gehad
den bediende het papiertje over te reiken, waarop ik geschreven heb: We z i j n o p
Hollandschen bodem - morgen avond weerzien in Amsterdam!
Nu ze ginder verwittigd zijn, valt ons ongeduld ineens weg en kalm flaneeren wij
als touristen door 't deemster langs de kaai en verder op door 't verlatene landschap.
We zijn moe in de beenen maar verkiezen het toch hier den tijd af te wachten liever
dan in eene herberg naar 't uurwerk te staren. Eindelijk wagen we ons in 't station,
maar hier binnen is 't niet uit te houden. De wachtkamer is stikheet gestookt en
propvol soldaten die rooken, kaartspelen, boeken lezen of te praten zitten.
Voor de zooveelste maal loopen we dus maar de baan op en sukkelen over alle
soort hinderpalen heen, tusschen beetenhoopen, in de nabijheid eener suikerfabriek.
't Begint te regenen; 't geen we door 't deemster in den omtrek te zien krijgen is
wanhopig treurig en leelijk; de tijd wil maar niet vooruit, maar niets van dat alles is
bij machte ons te ontstemmen - we dragen de blijheid in ons....
Met een half uur vertraging komt de trein toch eindelijk aan en we nemen plaats
in 't zelfde onoogelijk bakje dat ons te morgen uit Gent op de baan bracht naar hier.
Een schraal olielampje laat ons toe elkaar te verkennen, juist genoeg om een gesprek
te kunnen voeren met den buurman. Geen conspiratiegeest meer onder de reizigers,
geen angst of onzekerheid meer - al de aanwezigen hebben den gevaarlijken evenaar
overschreden en we houden ons allen zooveel mogelijk als gewone reizigers op
neutraal grondgebied. Er is nu alleen nog kwestie om in Terneuzen een geschikte
gelegenheid te vinden onder dak te komen. Wij luisteren maar achteloos naar de
inlichtingen die bereidwillig gegeven worden want wij hebben besloten het logement
te gaan opzoeken, waar onze smokkelaar uit Kortrijk zijne makkers pleegt te
vervoegen. Ik stel het me voor iets als een roovershol waar wij ongewone dingen
zullen bijwonen.
Aan 't station wachten ons een groote hoop wervers die reizigers aanklampen om
ze naar hun woning mee te krijgen en eene kamer te bezorgen. Terneuzen is niet rijk
voorzien van gasthoven en daar er duizenden vluchtelingen huisvesting kregen en
nog altijd veel reizigers langs hier over onweer van België naar Holland trekken,
valt het zeer lastig onderdak te vinden. De kleine burgers echter zien er een
winstgevend zaakje in, hun huis, hoe klein ook, tot logement in te richten. Wij dringen
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aanbevolen. Op 't eerste gezicht doet het me aan als eene
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ontgoocheling; inplaats van het romantische roovershol of toch tenminste iets van
verdacht voorkomen, ziet het eruit als een fatsoenlijk burgerhotelletje. Binnen komen
we in een schitterend verlicht café met in de diepte de eetkamer waar de lange tafel
gedekt staat. De lage zoldering en de warme kachel geven een indruk van gezelligheid.
We zullen 't hier goed hebben naar 't schijnt en we wagen ons maar gauw naar den
baas die in zijn welvoorziene tapkast, zonder spreken of opzien, aanhoudend borreltjes
en biertjes op de toonbank plaatst. Op onze vraag of er middel is twee kamers te
krijgen voor den nacht, antwoordt hij met een grol en een kopschudden als een kwade
buffel. We dringen niet aan en vertrekken. Buiten staan we nog te dralen om eene
richting te nemen als de deur van de gelagkamer weer opengaat en de waardin ons
met een vloed van woorden er weer inhaalt met de bewering dat er wel plaats is,
maar dat het stom stuk vent, die niets van de zaken af weet.... enz..... Bij de toonbank
krijgt de baas de rest van het standje zonder dat hij er alevenwel zijn bedaardheid bij
verliest. In een wenk hebben wij begrepen hoe de echtelijke verhoudingen zijn in 't
hôtel X. en waarom de koerier ons alleen van Madame gesproken had en mijnheer
niet vernoemde. We worden neergezet en intusschen ratelt de stem van madam maar
door, drenzerig en recto-tono alsof ze heel de reek van buiten kende en als een
phonograaf, mecanisch afrollen moest. Heel haar figuur heeft eigenlijk iets van een
automaat; in gang en beweging en haar poezelig lijf - 't schijnt dat haar peignoir met
boomwol is volgestopt en op wieltjes voortrolt inplaats van op voeten. De uitdrukking
van haar wezen heeft iets stars en haar zwarte oogjes en dunne lippen schijnen eeuwig
en niets anders dan denzelfden glimlach van onverstoorbare tevredenheid uit te geven.
Zij praat voortdurend en bij voorkeur een soort fransch dat ik niet goed thuis wijzen
kan. Een aanzittende klant lost echter het raadsel op en verklaart op mijn vraag, dat
madam X. van Molenbeek afkomstig is. De gasten hier aan tafel zijn voor 't
meerendeel Walen uit Charleroi, Mons en Brussel; lustige kerels die hier twee drie
maal in de week vernachten en er genoegen in vinden madam X. aan den gang te
houden. Het is een raketspel van guitige uitvallen en fijne spot, maar de waardin
blijft altijd even kalm; met een imperturbabel masker zegt zij hare alleenspraak voort,
is bezorgd om de gasten meer te doen eten dan hun bekomst en wel van 't geen zij 't
liefst kwijt schijnt te zijn. Wat die waardin zich moeite gegeven en zich ongemakkelijk
gemaakt heeft omdat Viérin van haar versche kabeljauw en opgelegde paling niet
proeven wilde en maar losliet op mijne verklaring: dat mijnheer nooit visch gebruikte.
Het was ten andere 't wonderste eetmaal dat ik ooit heb meegemaakt; de tafel stond
vol pottekens en schaaltjes met alle soorten bijgerechten die te zwemmen lagen of
overgoten waren met verdachte saucen; - 't geen daarbij werd opgediend kwam in
heel verkeerde orde of zonder dat 't eene bij 't andere hoorde. 't Belangrijke echter
waren de heeren die te vertellen zaten van hunne gevaarten en tegenkomsten aan de
grens, want nu hadden we hier niets anders dan nieuwsoortige smokkelaars die er
een stiel van gemaakt hebben brieven over en weer naar België te brengen en ze daar
te bestellen of af te halen. Na het eetmaal gingen zij aan 't werk, elk aan zijn tafeltje;
de brieven werden geschift bij honderden - de eene helft van postzegels voorzien en
de andere in pakjes gebonden en elk volgens bestemming aan den koerier overhandigd,
die ze moest ronddragen op zijne streek. Later in den avond werden een ander soort
mannen aangemeld; visschers of matrozen en landknechten zien het eruit, meestal
jonge kerels die hier niet thuis hooren en op hun ongemak schijnen in het helder
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verlicht café. De smokkelaars gaan er afzonderlijk mede in gesprek en ik verneem
dat het tweede soort zich gelasten
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de vreemde smokkelaars den weg te wijzen en over en weer door 't grensgebied te
loodsen. We krijgen hier gelegenheid kennis te nemen met heel de ingewikkelde
inrichting der clandestine posterij die onder de stilzwijgende hoede van madame X.
fonctioneert. We vernemen met welke spitsvondige middelen men de grenswachten
in de doeken doet.... of uitkoopt. Men moet het opgeven te gelooven dat eene bezetting
in staat is eene grens af te sluiten zoodat bespieders en smokkelaars er niet door
geraken. Als al die brieven tot spionnage moesten dienen zou het er voor de
oorlogvoerende partijen lief uitzien! Het zijn echter meestal tijdingen van beangstigde
ouders die nieuws verlangen van hunne kinders, verstrooide huisgenooten die elkaar
opzoeken, enz. Zoo verrichten die gewetenlooze smokkelaars dan toch een werk
waarbij veel bedroefden vertroost worden en angsten gestild. Het was heel belangrijk
en ik heb er 't grootste deel van den avond aan besteed de omslagen dier brieven te
bezien en de adressen te lezen. Ik beloof u dat er veel uit te raden viel.
Het was zoo wat rond middernacht toen Madame X. ons met een onschuldig gezicht
kwam melden: dat er in haar hôtel feitelijk geen kamers meer beschikbaar waren
voor ons, maar dat ze een heel goede gelegenheid wist, bij nette lieden bij wien zij
gewoonlijk het trop-plein van hare klanten uitbesteedde, - ze zou iemand medezenden
om ons den weg te wijzen. Dit was nu inderdaad eene minder aangename verrassing.
We waren doodmoe en om nu nog, door regen en wind, de straat op te loopen om
iets onbekends te gaan vinden, zoo laat in den nacht, dat lokte ons niet zeer aan. Maar
wat konden we doen tenzij onzen leidsman volgen en berusten?! Na een lang eind
loopen, genoeg om weer zoppende nat te worden, kwamen wij aan een klein huizetje,
waar de leidsman klopte en ons staan liet. We werden binnengelaten, kwamen door
't donker van een nauwe gang eindelijk in een achterkeukentje waar we tusschen
tafel en kachel met moeite plaats vonden. Het waren twee oudersche jongedochters
bij wie we ingekwartierd werden. We vroegen om maar gauw onder de dekens te
komen en met een brandend kaarsje klauterden wij de steile trap op. 't Eerste wat
mijn vlammetje belichtte was het behaarde wezen van een logé, die een bed betrokken
had op een open plaatsje bovenaan de trap. Wij kregen elk een kamertje zoo nauw
en klein dat er juist plaats was voor het ijzeren beddetje. Geen stoel, geen
waschgelegenheid of mantelhaak - we moesten ons maar schikken, zonder opmerking.
In 't afscheid knipte Viérin me een oog dat meer zegde dan veel woorden. Ik zag
maar dat ik er gauw onder kwam om te slapen. Maar 't was er wel mede! Vlak tegen
mijn rug had ik een venster waartegen de wind beukte en de regen kletterde; mijn
ijzeren beddetje wakkelde zoodanig op zijn schrale pooten, dat ik mij niet uitstrekken
dorst noch omdraaien. De koude wind speitte tegen mijn rug en het waterstof gispte
door de vensterreten over mijn aangezicht. Ik daverde onder mijn deken en kreeg
den indruk, dat heel het huisje, dat uit planken opgetimmerd scheen, als eene
kermistent, zou ineenstorten. Het raam lutterde op maat van de windstooten, iets als
een sarrend deuntje dat gedurig herhaalde: tok, tokke, tok, tok tok.... Geen middel
om in slaap te geraken alhoewel de vermoeienis mij herhaaldelijk in druiling bracht,
maar de koude en 't gerucht hielden mij wakker. En toch beklaagde ik mij om niets
- integendeel, ik loofde in eene verheven beeldspraak de voorzienigheid die mij
madam X. had doen ontmoeten, want ik voelde mij weeldig als een prins en wat kon
het mij schelen van koude en wind en hier slapeloos te liggen, want gedurig herhaalde
't in mijn hoofd: we zijn de grens over! En de dag van morgen scheen me heel en al
heerlijkheid!
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'n Decennium, (fragmenten van een roman)
door Frank Imm. van Steenen.
III.
De volgende morgen aan 't ontbijt was Suze afgetrokken stil, wat Herzberg niet
opmerkte, daar hij zelf zich noch zo vermoeid gevoelde, dat hij blij was niet te
behoeven spreken. Hij had gister een zware dag gehad, als burgemeester had hij zich
overal eens moeten vertonen. Suze had hij geheel uit het oog verloren; hij wist
nauweliks dat zij gedanst had en zeker niet met wie. Langzaam at hij zijn
voorgeschreven ontbijt en ging met een stille groet heen, naar secretarie.
Sanne, die graag met Suze over het feest had willen babbelen, hield haar vragen
tijdig in, toen zij twee rechte voortjes tussen Suzes donkere wenkbrauwen en haar
gemelikgesloten lippen zag. En bij zich-zelve overpeinsde ze, dat ze het ‘gister al-wel
gedocht hâ - zo wild as ze was; 't wier altijd holle of stil staôn mi-j mevrau’.
Suze liep met een nurks zwijgend hoofd naar boven, hard stappend op de trap, alsof
die arme treden haar iets hadden aangedaan. Voor het raam, in haar witte kamer,
bleef ze staan en staarde den hemel in, die vol-dromde met grote grauwe wolken.
Het ging een druilige regendag worden. Suze huiverde van het gezicht alleen, haar
ogen werden noch bozer.
Daar had ze zich gister mooi aangesteld! Geflirt met een vreemde man - een Jood.
Was het soms geen Jood? - Behalve aan zijn gebogen neus had ze 't in 't licht dadelik
gezien aan een biezonderheid in zijn blik: een treurigheid in de diepte van zijn ogen,
die ook bleef als hij lachte. Zij had niets tegen Joden; maar dat Jood-zijn benam aan
hun spel nog al het romantiese, dat er gister in de avondlike fantastiese omgeving
over was geweest. Want een Jood, dat was meestal een antiquair in een vieze stoffige
winkel, of een drukke schreeuwerige marktventer of.... een slàger en zo goed als
altijd een koopman. En handel sloot a-priori alle romantiek uit.
Wat moest zo'n man nu denken van de burgemeestersvrouw van Maelkerke? Hij
zou het natuurlik overal rondkramen - Joden praten zo graag - dat zij, mevrouw
Herzberg, een zottin was, een mannengek misschien, of.... of.... een hysterica! God,
ze had zich laten gaan voor de eerste de beste man.... wie weet welk een bourgeois
hij was! Want wel had ze - toen ze uit een plotselinge schaamte na die laatste dans
in Nico's kantoor gevlucht was - haar vreemdeling met de Colebranders zien weggaan;
maar kennis van Annie pleitte voor niets, die was zelf uit een pettenwinkel. En Suze
was van oordeel dat stand aan meisjes niet zooveel afdeed als aan mannen. Ze
herinnerde zich nu wel hem vroeger eens gezien te hebben bij haar vader. 't Was toen
ook over iets kopen gegaan, wát precies wist ze niet meer. Wie weet was hij niet
handelsreiziger voor een firma, het, volgens Suze, afschuwelikste type-van-mens.
Jasses - daar had zij mee geflirt.
Maar hij danste toch goed.... och kom, wat zei dàt nou, handelsreizigers waren
immers heelemaal zo quasi-gentleman. Dat had ze gister in de avond en door haar
opwinding zeker niet onderscheiden. Maar zijn woorden? Hij sprak zo eigenaardig,
in beelden.... waarop zij nog was ingegaan.. Och! was het niet een kenmerk der
Oosterlingen en van zijn ras in 't biezonder om figuurlijk te spreken? Werkelik, ze
had zich vergooid.... En wat moest hij, de man zelf wel van haar denken?
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Zij rekte traag haar armen boven haar hoofd: god, ze verveelde zich op deze wereld!
Ze laadde uit verveling, uit drang naar emotie ellende na ellende op haar hoofd.
Nu zat ze weer met deze akelige geschiedenis - enfin, niets aan te doen. Mocht hij die
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vreemdeling - voor háár part denken dat-ie gedroomd had - en misschien, nee, zéker
haast, zou hij toch wel niet praten; want zijn ogen.... zij wist een dromerige herinnering
in zich van zwarte geestig-twinklende ogen; maar die hield ze voor een opgeschroefde
verbeelding, een nawerking van de stemming, waarin ze gisterenavond verkeerde
en ze wilde zich-zelve de vernedering niet aandoen van als een bakvis te mijmeren
over de ogen van een reiziger-in-dit-of-dat. En tòch gaven die ogen haar een vrij
grote zekerheid, dat ze zich niet ongerust behoefde te maken over haar naam.
Maar hij-zelf, wat zou hij denken? Ze hoopte hem nooit meer onder de ogen te
komen - of eigenlik juist wèl, een beetje uit de verte dan altijd, om de indruk te
verbeteren.
Het was - alles en alles - een nare geschiedenis en 't gaf haar een onrustig
onbehagelik gevoel de hele morgen.
Herzberg kwam wat opgewekter thuis en onder de koffie ging hij aan 't praten over
gisteren. De secretaris - die niet mee had gefeest wegens ziekte van zijn vrouw - had
hem gevraagd of het waar was, dat men Colebrander ‘smoor’ had thuis gebracht.
Hoe kwamen ze eraan, vond Suze ook niet? Dadelik aan 't kletsen en overdrijven.
‘Ja, schandelik’, meende Suze, ‘wie zou dat nu weer uitgevonden hebben?’
‘Ik begrijp het ook niet, hij was wat vrolik, meer niet, ik zag hem zelf met Annie
en Eckstein weggaan.... Heb je die Eckstein ook gezien?’
Suze schrok en werd plotseling rood; maar Nico, juist aan 't kaas snijden, merkte
het niet.
‘Ik meen van wel....’ aarzelde ze en peinsde: ‘Eckstein.... Eckstein....’
‘Een Jood’, verklaarde Nico; ‘maar toch een aardige man; we hebben een hele
poos zitten praten, hij doet in veevoeder en zulke dingen’.
‘Agent van een firma zeker?’ vroeg Suze op berustende toon.
‘Nee, nee, zeker niet. Hij verbouwt de haver zelf; heeft ook vee en ontzachlik veel
land: half Werendorp is van hem, zeggen ze. Ik heb 't je, meen ik, al eens meer verteld,
je weet wel, hij is het, die toen met die regengeschiedenis het stoomgemaal....’
‘Wat? is hij.... is hij?’ drong Suze ademloos en zich onverklaarbaar gelukkig
voelend.
‘Nu wat zou dat? Je hoeft niet zo te schrikken’, keek Nico haar verbaasd aan.
‘Ik schrik helemaal niet, wat zei je ook weer, is-ie zó rijk?’
‘Zeker, een man van gèld. Nou àsjeblieft. Eckstein van Werendorp, een deftige
familie al zijn 't Joden’.
‘Zeg toch niet telkens “al zijn 't Joden”. Wat heeft je ras er nu mee te maken?’
kribde Suze, vergeten dat ze zelf óók gedacht had ‘een Jood’.
‘Je ras niet, maar je geloof wel. Joden erkennen de Christus niet en kunnen dus..’
‘Niet deftig zijn soms?’
‘E.... eh jawel, natuurlik wel, maar 't zijn en blijven toch Jòden....’
‘Zo, blijven het Joden, nu dan heb ik een massa Joden liever dan die godzalige
gelovige christenen van jou’, stoof Suze op, in haar onverklaarbare prikkelbaarheid
ficties vertellend, daar ze hoegenaamd geen Israëlitiese kennissen had.
Herzberg begreep niet wat ze scheelde: over zo niets ruzie te maken! Hij wilde
toch geen kwaad zeggen. Enfin, hij kende haar nu wel zoowat, na zoo'n uitgelatenheid
als gisteren kwam geregeld een terugslag, dat ze over alles kribbig was. Hij zou maar
wat inbinden, 'r niet aan 't redetwisten brengen, moest-ie 't tòch verliezen, niet
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òp-kunnend tegen haar vlug-gedachte argumenten. Van 't algemeene Joden-onderwerp
afspringend, vertelde hij dus goedmoedig:
‘Eckstein komt hier. We hadden 't er over, dat de paarden zo schrikachtig worden
van mijn haver en toen vroeg ik of-t-ie niet eens aankwam om ze te schattten - als-ie
weer eens in 't dorp moest zijn’.
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‘Wannéér komt-ie?’ vroeg Suze met angstige ogen.
‘Dat weet ik niet, hij zou wel eens aanlopen’.
‘God, jij vraagt nou iedereen maar direkt’, wrevelde ze weer, onbegrijpelik voor
Nico.
‘Vrágen - vrágen, 't is over zaken, dus zo'n famieljare uitnodiging is het niet’, werd
hij nu óók knorrig.
‘Nou ja, wat moet die meneer Eckstein nu juist komen, kan dan een ander je haver
niet onderzoeken?’
‘Als ik het nu toch toevallig met hem erover had....’
‘Och - 't zijn zaken, 't gaat mij ook niet an’, gaf ze nu weer luchtig toe; maar haar
ogen dwaalden onrustig.
Daar hadt je 't nu al. Moest die stomme Nico hem juist gaan inviteren; had ze noch
kans hem te ontmoeten of dat hij naar haar vroeg en ze had nu net zitten praten of
ze hem niet kende. En Eckstein-zelf, hij, de ridder harer eenzame gedachten, hij, hij
- hoe moest ze ooit weer voor hem verschijnen na haar gedrag van gisterenavond?
In zijn jeugd was Maurice een wilde jongen met afwisselende buien van stille
melancholie. Hij zocht, hoewel onbewust, en had zijn hele leven gezocht. Er waren
ogenblikken geweest, dat het tot zijn bewustzijn was doorgedrongen, dat hij wíst te
zoeken en méénde te weten wàt. Dan had hij, als jongen, stil op de grond gelegen
met kloppende slapen en had hij gewoeld en gewarreld rond in zijn brein naar het
grote, dat hij in zich voelde en dat hij zeker doen zou. Maar het verdween spoedig
tegen de nuchtere werkelikheid en hij bespot-lachte zich-zelve en schold op zijn
verwaande onmacht.
Vlot en zonder moeite liep hij het Gymnasium af en zou - zoals sinds zijn geboorte
bepaald was - zijn vader opvolgen als bestuurder van hun landerijen. Niemand, zelfs
hij niet, had aan doorstuderen gedacht, zó natuurlik was het, dat hij naar Werendorp
zou gaan, waar hun bezittingen lagen en zijn vader woonde.
Toen hij getrouwd was en zijn verliefdheid spoedig voorbij, dompelde hij zich bij
tussenpozen in litteratuur of muziek. Ook studeerde hij bij vlagen zijn lievelingsvak,
paedagogie, waarover hij zelf een werkje in het licht gaf. Maar nooit vond hij blijvend
bevrediging. Toch gelukte het hem vaak dat zoekende, dat onvervulde in hem weg
te schuiven, dan was hij een krachtige praktiese persoonlikheid, een man van
beginselen, één, die weet wat hij wil.
De eerste dagen na het feest schrok Suze op bij iedere bel; maar toen de hele week
verstreek en ook de volgende zonder dat 't gevreesde gebeurde, voelde zij zich
volkomen gerust: hij was zijn afspraak met Nico vergeten, hij kwam niet meer. En
naast de verlichting voelde zij een heel klein vleugje spijt, dat zij zelve niet erkende.
Op 'n morgen, dat ze volstrekt niet meer er aan dacht, werd er tegen half elf
gescheld en bracht Sanne haar, nietsvermoedende, een kaartje:
Maurice Eckstein
Werendorp.
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‘Waar is mijnheer, waar is hij?’, vroeg ze gejaagd, toen ze even sprakeloos-verschrikt
op de naam had gestaard.
‘Hij staôt noch veur in de vestibule’.
‘Zeg, zeg, dat burgemeester niet thuis is; als mijnheer misschien een oogenblik
wachten wil, laat hem dan in de salon, maar nièt hier, hoor’.
‘Jewel mevrau’.
Gespannen luisterde ze hoe Sanne haar boodschap deed: manne-stappen achter
Sannes slofgangetje, de deur van de salon ging open en dicht.
‘Hij zal wel eve wachte’, kwam de meid noch zeggen.
Suze bedacht of het niet onbeleefd was hem alleen te laten; maar hij kwam voor
haar man, zij had er niets mee te maken. En ze wilde hem niet zien, in géén geval,
dan desnóóds onbeleefd.
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Zenuwachtig liep ze de kamer op en neer, spiedde telkens door het raam of Nico nòg
al niet kwam. Goddank, daar was hij eindelijk!
Op haar tenen snelde zij de gang door, ving hem bij de voordeur op.
‘Meneer Eckstein is er voor je’, hijgde zij. ‘Ik heb hem in de salon gelaten’.
‘Al lang?’
‘Nee - ja, ik weet-niet, ga nu maar gauw, hij heeft misschien haast’.
Zij sloop weer terug, gerustgesteld, daar ze nu Nico bij hem wist. Als een
voorbehoedmiddel leek haar dat, dat hij nog uit de salon in haar omgeving kon komen:
nu zou hij gauw weggaan naar de stal bij de haver.
Om wat normaals te doen schonk zij zich koffie in en dronk het in kleine teugjes
uit, steeds beredeneerend, dat ze nu veilig was.
Hoor, daar werd al de salondeur geopend, de stemmen helderden op uit het vage
ver-doffe geluid, dat er eerst geweest was: hij ging zeker al weg! Toen was het of
plotseling de kamer rondom haar ging draaien: Herzberg vroeg of hij een kop koffie
wilde drinken en Eckstein antwoordde ‘heel graag’. Als een gevangene keek ze rond
zich of ze nog kon ontsnappen zonder gezien te worden, maar de enige deur kwam
in de gang uit en was al bijna bereikt door de pratende heren.
Herzberg liet Eckstein vóórgaan; zo zag ze die het eerst. En tegelijk viel al haar
angst weg, voelde ze zich rustig en sterk.
‘Mag ik je even voorstellen, Suze? - meneer Eckstein van Werendorp’, kwam
Herzberg, ‘meneer Eckstein - mijn vrouw’.
Eckstein boog, Suze neeg; niets verried aan hem of hij haar erkende. Daardoor
werd Suze nog meer op haar gemak gebracht en was ze in staat met gewone stem
aan het gesprek deel te nemen. Het ging nog steeds over het veevoeder. Eckstein zei,
dat je niet alléén haver moest voeren, maar ook wortels, dat was héél goed en die
hadden de paarden graag.
Het was niets biezonders wat hij vertelde, maar Suze moest naar ieder woord
luisteren van deze man. En ze moest hem aanzien, terwijl hij sprak: hij was dezelfde
en toch niet dezelfde. Hij praatte zo rustig-zakelik en zelfbewust, niet als
zelf-handelsman, maar stellende mening tegenover mening.
Suze sprak niet veel mee; niet alleen wijl ze er geen verstand van had, maar ook
omdat zij gereserveerd wilde lijken, zodat het hem zou toeschijnen, dat hij zich die
avond vergist had.
‘Mag ik u een kopje koffie schenken?’ vroeg ze beleefd-vriendelik, ‘gebruikt u
suiker en melk?’
‘Heel graag en heel gewoon, mevrouw’.
Toen ze hem het kopje reikte, ontmoette zij zijn blik: er was geen ‘ik ken je’ of
‘ik wéét nog’ in te lezen, enkel een hoffelike dank voor het aangebodene.
Hoewel haar eigen blik zeer koel geweest was, vond Suze dit toch wat vreemd en
een vage verheugenis rees nu in haar: als hij haar eens werkelik niet herkende? Ze
lette nu scherper nog op hem, op zijn rustige hoffelike manieren; luisterde gespannen
naar zijn woorden, beloerde de nuances van zijn stem om er bekendheid of
niet-bekendheid uit te proeven.
Bij 't afscheid reikte hij haar de hand en betuigde ‘aangenaam haar kennis gemaakt
te hebben’. Hij zag haar daarbij zó gewoonbeleefd aan, zó oppervlakkig met niets
van een geheim in zijn ogen, meende Suze, dat haar vermoeden wel juist moèst zijn.
Dus had Maurice Eckstein het oranje meisje niet herkend!
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En Maurice Eckstein peinsde: hoe kwam die Herzberg aan zo'n veelkantig
vrouwtje? Als hij 't niet zéker geweten had en het de ogen niet waren, had hij in deze
koele gereserveerde dame moeilik zijn overmoedig danseresje kunnen herkennen.
Eckstein leek haar een biezonder man, een meer dan gewone, een hoger wezen haast.
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Nooit had iemand zó tot haar gesproken, nooit vroeger had ze een man ontmoet, die
zich bezig hield met denken in plaats van met zijn stoffelik wezen.
Het gebied van de stof betraden zij nooit; het ging altijd over funkties van de ziel
of over de geest en Suze begon alle uitingen van materiëel leven te verachten. Zij
schaamde zich haast een spijs lekker te vinden en zwaarder dan ooit waren haar
Herzbergs liefkozingen te dragen.
Ook haar houding naar buiten veranderde; haar hoofd droeg ze - zelf ongeweten
- trotser op haar schouders en dikwels kwam er in gezelschap - want gevráágde
bezoeken legde ze wel af - een minachtend lachje om haar mond. Niet omdat zij
zich-zelve zoveel meer en hoger voelde, maar omdat zij de anderen zoveel minder
vond dan Eckstein, die tegelijk het enig-hoge en het hoogste in haar sfeer was.
Voor haar eigen zinnelike afdwalingen in de vorige lente en zomer had ze nu niets
dan brandende schaamte bij het herinneren. Zij verlangde niets meer voor haar lijf;
dat was zo laag, zo minderwaardig aan het geestelike, het hoge geestelike, dat Eckstein
verpersoonlikte.
Haar gevoelens ten opzichte van Eckstein ontleedde zij niet. Haar gedachten
hielden zich met hem bezig, dag en nacht, en dit leek haar het natuurlikste ter wereld.
Want hij was belangwekkend tot in zijn minste woord, tot in zijn geringste beweging.
Nu leerde zij een mens kennen, een waarlik mens. De anderen waren duffe wezens
met een zó bekrompen geest, dat die in een dag kon worden uitgeput, òf het waren
dieren, enkel dieren. Eén als Eckstein had ze nooit ontmoet.
Zij ploos na waarom hij zoveel anders, zoveel hoger zou zijn. Zijn opvoeding gaf
geen verklaring; want van haar kennissen hadden meerderen de universiteit bezocht,
terwijl Eckstein na het Gymnasium zich zelve moest ontwikkeld hebben. Of was hij
juist dáárdoor krachtiger, persoonliker, origineler? Of sproot zijn biezonder-zijn
voort uit het energieke en het elastiese van zijn ras? Zij kende haast geen andere
Joden dan van gezicht of een enkel woord en deze mogelikheid was haar dus de
aannemelikste.
Toen wilde zij, met die veronderstelling tot grond, het raadsel van zijn wezen
ontwarren en dacht de oplossing te zullen vinden in de geschiedenis der Joden in het
Oude Testament.
Onder Nico's rijkdom van bijbels zocht zii de kleinste en zette zich om van de aanvang
af het Boek te bestuderen. Maar de geboorte der wereld en de geschiedenis der
aartsvaders kende zij nog van de Zondagschool - waar mevrouw van Larn haar
kinderen op hun lastigste leeftijd heenzond om ‘ook eens een uurtje rust te hebben’
- en het verveelde haar gauw deze bekende dingen te lezen. Toch dwong zij zich tot
aandacht bij Exodus en Leviticus om Mozes' wetten en de grondslagen van de Joodse
eredienst te weten. En zij las de voorschriften tot lichaams- en zedenreinheid en de
verouderde offeranden, wier betekenis zij niet begreep.
Toen, verder bladerend: hoe kon zij zo dom zijn! Immers wáár anders zou zij
Eckstein vinden dan onder Richteren of Koningen? Getuigden de trekken om zijn
mond en ogen niet van adel, was zijn houding niet vorstelik en waren zijn sobere
gebaren niet koninklik?
Zo las zij over Israëls afval van Jahwe, zijn Baäl- en Astaroth-verering en hoe
telkens een man uit het volk opstond om de verdrukkers te verjagen, in wier hand
God tot straf de Joden gegeven had. Zij ontmoette gruwelike oorlogsverhalen en lage
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listen, die haar Ecksteins ras niet deden hoogachten. Zij rilde van een Ehud, die zijn
zwaard ‘met twee scherpten’ onder zijn klederen borg en aan Eglon, den koning der
Moabieten, verraderlik een geschenk kwam aanbieden, zeggend een geheim te zullen
meedelen, en die, alleen gelaten met
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den vorst, het wapen door diens hart stak. En zij schaamde zich bijna voor een Jaël,
vrouw van Heber de Keniet, bij wie Sisera vluchtte, omdat er vrede was tussen het
land van Sisera en de Kenieten; maar Jaël nam een hamer en sloeg de sluimerende
Sisera een spijker door de slaap, dat hij stierf.
Onder de Richteren vond zij Eckstein niet. Het had haar zeer teleurgesteld en nu
moest zij koortsachtig verder zoeken, omdat zij deze indruk niet wilde houden van
zíjn volk.
Het werd werkelik milder: de geschiedenis van Ruth en de daden van Eli en Samuël.
Toen zij naderde tot Saul, kwam een zachte glimlach om haar mond. Hoe groot en
schoon was die vorstelike gestalte. Wel vervolgde hij David, die de betere rol speelt,
maar Saul was niet slecht, niet doortrapt en verraderlik als Ehud of Jaël. Want hij
beproefde telkens zijn afgunst te overwinnen en bekende zijn ongelijk. Zij zag hem
zitten op zijn koningstroon, zijn kin op zijn speer gesteund, en met dromerige
weemoedige ogen - Ecksteins ogen -, luisterend naar Davids harpspel. Dat hij even
later zijn spies naar de kleine muzikant slingert: het geschiedt in een opwelling, het
is niet een laaghartig voorbedacht moordplan.
Ook het verhaal van Jonathans liefde was ontroerend en Davids klacht bij de dood
van zijn vriend. Waarlik-groten bracht het Joodse ras voort! Kende zij een christen
in staat te handelen als David, die bij de dood van zijn oproerig kind klaagde:
‘Absolom, mijn zoon, mijn zoon! Och dat ik voor u gestorven ware!’
De bijbel lag nu steeds in Suzes kamertje en Herzberg, door de openstaande deur in
het zondig vertrek glurend, had hem daar gezien. ‘Lees je in de bijbel?’ had hij
verheugd gevraagd. ‘Ja’, had ze nors-kort geantwoord en hij had niet verder durven
onderzoeken, bang dat ze dan weer van de goede weg zou afdwalen. Want dit was
het begin: dat zij zonder dwang-van-hem in de Heilige Schrïft las. Misschien gaf
God, dat hij haar nog binnen niet al te lange tijd mocht bekeren. Werkelik haar aard
was niet slecht, haar omgeving was alleen maar zondig en werelds geweest. En hij
wachtte nu maar geduldig af of ze misschien óók uit zich-zelf de kerk zou zoeken.
De taal van het Oude Testament werd Suze zo vertrouwd, dat zij dikwels zelf in die
beeldrijkheid dacht. Hoe verder ze las hoe schoner het nu werd. Zij genoot van
Salomo's buitensporige rijkdommen, van de beschrijving van zijn paleis en van de
kostbare tempel. Telkens herlas zij de namen van de bij de bouw gebruikte
grondstoffen, schoon-klinkende woorden, die rijke dingen om haar heen brachten:
purper en karmozijn, goud uit Ofir, zilver en hemelsblauw, cederen en dennen en
algummimhout, dat Huram, de koning van Tyrus, zond en dat ‘tevoren in het land
van Juda niet geweest was’.
Gaarne mijmerde zij over Davids gedichten, met het telkens herhaalde suggererende
Sela! dat haar, hoewel - of misschien omdàt - zij het niet begreep, biezonder bekoorde.
Maar schoner dan de Psalmen waren haar Salomo's spreuken en de Prediker.
Toen kwam zij aan het Hooglied.
Het was een duistere Januari-ochtend. Eckstein had hen - verhinderd door de slechte
wegen - in langen tijd niet bezocht. Buiten waren de bomen kaal en het dak naast
het witte kamertje was nat-glimmend van de koude regen. Maar Suze zag er een
warm beschenen Oosters landschap, waar een Jodenkoning en een zwarte
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woestijndochter elkaar liefhadden. ‘De balken van hun huis waren cederen en hun
galerijen cypressen’. Zij zag hoe Salomo op een heuvel stond, leunend op zijn
edelsteen-versierde staf en met zijn ogen de omtrek doorzoekend en zij hoorde hoe
hij zijn liefste riep. Zij zag zijn donkere vriendin in de nacht door de stad dwalen,
zoekend ‘die haar ziel liefhad’; hoorde haar aan de wachters vragen: ‘hebt
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gij die gezien, die mijn ziel liefheeft?’ en haar warme stem als zij waarschuwde - in
haar smartelik verlangen haar ‘van mirre druipende’ vingers wringende -: ‘Ik bezweer
u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat
gij de liefde niet opwekt noch wakker maakt totdat het haar luste!’
Verder lezen wilde Suze niet. Het was onnodig, want ze had zijn beeld gevonden.
Salomo, de machtige, de wijze, die een dichter was en.... die liefhad. Meer wenste
zij niet te weten. Het Hooglied las zij elke morgen tot zij het vanzelf van buiten
kende. Al de vergelijkingen, waarin Salomo's door de woestijnzon gekleurde liefste
hem bezong, paste zij op Eckstein toe. Alleen noemde zij hem niet haar Liefste. Want
de aard harer gevoelens onderkende zij niet en al was dat zo geweest, zij, kleine
nietelinge, zou hem zulk een naam niet durven geven, hem, die groot was als een
vorst en rijk van geest als een dichter. Dat men aan zó-een altijd denken moet, dat
is natuurlik, nietwaar?
En hoe wonderlik gelukkig moest Eckstein-zelve zijn met zulk een rijkdom! Reeds
het kleine deel, dat hij haar ervan gegeven had, hield haar onophoudelik bezig, vulde
haar lege eenzame dagen. Hoeveel meer dan moest hij-zelf genieten, die maar had
rond te blikken in zijn brein om de kostbaarste gedachten te ontmoeten. Hij droeg
alles in zich-zelf. Een raadsel was het haar hoe zulk een man een vrouw had willen
nemen. Het moest geweest zijn om zijn geliefde paedagogie te kunnen toepassen.
Verwonderlik vond zij ook, dat hij zich zo geduldig en vriendelik met haar, Suze,
kon bezighouden, nooit moede haar domme onnozele vragen te beantwoorden.
Misschien was dit ook uit het oogpunt van opvoedkunde, beschouwde hij haar nog
als een onmondig kind aan welks weetgierigheid hij zijn liefhebberij kon botvieren.
Voor hem was het dan een aangenaam tijdverdrijf, terwijl het voor haar - in haar
bekrompen leven - alles was geworden. Haar denkbeelden waren ongemerkt
veranderd, naar de zijne, alles toetste ze aan zijn smaak, durvend geen definitief
oordeel hebben voor ze het zijne gehoord had.
Toen zij het Hooglied had gelezen en de verzen ervan op haar lippen woonden,
verlangde zij te weten hoe hij het vond. Maar zij durfde het hem niet te vragen.
Zolang het winter was en de wegen slecht kwam hij zeldzamer; ook kon hij nu
niet overal naar de nog ontbrekende stukken van het zilveren servies zoeken en had
hij geen boodschap. En zonder die bezocht hij mevrouw Herzberg niet.
Soms - als hij in lang niet geweest was nam Suze zich een vast plan voor: de
volgende maal zou ze het vragen; maar als hij er was en met zijn ernstige stem en
ingehouden, kalme gebaren over levensleren sprak of haar Rousseau's ‘Emile’
uitlegde, waagde zij het niet over het kleurige passievolle lied te spreken. Wat zou
hij van haar denken! Temeer daar ze zéker zou roodworden en hem niet zou kunnen
aanzien. En zij vermoedde zijn oordeel al: de taal zou hij mooi vinden, maar de liefde,
die er in bezongen werd, helde naar 't materiële en wat was verder van Eckstein af
dan dat? Immers nooit daalde hij tot zulke gesprekken neer en kon zij, een vrouw
noch wel, er dan over beginnen? Nooit zou ze durven, nooit!
Maar het verlangen naar zijn mening over juist dat Hooglied werd tot een obsessie,
een lichamelike pijn haast. Al haar gevoel voor hem, waarvan zij de diepte zelf niet
kende, concentreerde zich op dat verlangen. Als hij over het Hooglied zou spreken
ging dat een gebeurtenis worden en het zou aan iets een einde maken. Zo hij het
schoon vond - in allen dele - zou hij nooit terugkomen, en als hij het afkeurde zou
zij sterven.
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Het zou van iets, van iets het einde zijn.
Op een der eerste dagen van Maart was Eckstein al vroeg in de voormiddag op de
villa gekomen en tot Herzbergs thuiskomst
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hadden Suze en hij zich verloren in Nietzsches filosofie der grote geesten. Toen Nico
zich bij hen voegde veranderde als vanzelf het onderwerp van hun gesprek en vertelde
Eckstein het doel van zijn komst. Hij verzamelde handtekeningen onder een
verzoekschrift aan de regering om betere afwatering voor ‘'t land van Maelkerke en
Werendorp’. Er was een natte zomer voorspeld door de weerkundigen en hoewel die
heren zich vaak vergisten was het toch gewenst tijdig maatregelen te nemen om
herhaling van de gebeurtenissen van twee jaar geleden te voorkomen. Herzberg was
zeer met het plan ingenomen en wilde gaarne zijn naam aan het adres toevoegen.
Toen Eckstein in zijn zak naar het stuk zocht, zag Suze hoe er een toegevouwen wit
papiertje op zijn knie fladderde en vandaar geluidloos op de grond viel. Eckstein had
het niet gezien en zat al met Herzberg over de handtekeningen gebogen.
Suzes eerste gedachte was het gevallene op te rapen of hem attent te maken, zodra
hij uitgesproken had. Maar terwijl zij erover dacht wat het voor een papiertje mocht
zijn, dat hij zo zorgvuldig in zijn portefeuille bewaarde, kwam er een ander plan op.
Als zij niets zei en hij weg ging zonder het te zien? Dan zou zij het oprapen en....
zou... zij.... het.... lézen? Was dat slecht? Als het iets belangrijks was kon zij het
immers dadelik naar hem opzenden en anders zou zij 't hem de volgende maal terug
geven. Het kon een zakenbrief zijn of.... nee, een andere brief wilde zij niet dat het
was. Maar.... misschien was het iets van hem. zelve, iets waarop hij zijn gedachten
had geschreven! Nu kon ze niet meer anders, nu moèst ze zwijgen om dat, dat van
hèm te weten. Was het een lage manier? Maar, God, iets van hem-zelf, een innigste
gedachte misschien.... Bij het teruggeven zou ze eerlik biechten, dat zij het gelezen
had, opdat hij niet beter van haar zou denken dan zij was.
Ze verlangde nu haast, dat hij weg ging en was bang, dat hijzelve of Herzberg het
nog op 't laatste ogenblik zouden zien en haar haar buit ontroven.
Toe Eckstein haar met een vriendelike glimlach had ten afscheid gegroet en
Herzberg hem, nog druk pratend, uitleidde tot de voordeur, stak Suze haar hand die noch beefde door de druk van zijn vingers - onder tafel en het papiertje grijpend
borg ze het haastig in haar blouse. Straks als ze alleen was zou ze het boven gaan
lezen. Ze was gespannen als voor een prettige verrassing, onder de koffie kon ze aan
niets anders denken dan dat ze een brief had van hèm, een brief van den man, die zij
zó.... bewonderde.... Als haar armen langs haar lijf streken hoorde ze het papier
ritselen en ze deed het opzettelik om het wéér te horen, tegelijk schuw kijkend of
Nico het niet zou letten en vragen: wat rammelt er zo in je blouse?
Toen haar man eindelik, eindelik vertrok - want hij sprak al maar over het adres,
vertelde zijn verwachtingen over het resultaat en raakte er niet over uitgepraat - toen
hij zich eindelik herinnerde, dat hij die middag vergadering had, sprong zij bij twee
treden tegelijk de trap op naar haar kamertje, sloot de deur af en dook in een der
fauteuiltjes voor het raam. Hijgend drukte zij haar handen tegen het papier, waarachter
haar hart klopte en kwelde zich zelve nog door het niet dadelik te lezen. Want het
ging een feest worden en zij wilde eerst zich verkleden in de wit-fluwelen
empire-japon, die zij destijds in de kleur van haar meubels en om hier te dragen
gemaakt had. Eerst dan sloeg ze het toegevouwen blaadje, dat kletterde in haar
zenuwachtige handen, ineens open en gedrukt schrift ziende wilde ze het teleurgesteld
wegwerpen, nu het zíjn letters niet waren. Maar zonder te willen had ze al een paar
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regels in zich opgenomen en ademloos las ze nu verder. Het was een losse bladzij
uit een Nutsprogramma en bevatte de tekst van enige
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gezongen liederen: Duitse vertalingen van twee oud-Chinese gedichten van Li-Tai-Po.
De titels ‘Lotusblumen’ en ‘Liebestrunken’ waren met een violet streepje gemerkt:
door het kleine paarse potlood waarmee soms, in gesprek, zijn slanke vingers speelden.
Het werd nacht om haar en de maan zag haar liggen in een Lotosmeer:
Im Mondlicht glitzern tausend kleine Wellen,
das helle Grün des Wassers ist wie Silber,
man meint es seien ungezählte Fische
die auf dem Strom hinab zum Meere ziehn.
Ich gleite einsam in den leichten Nachen,
nur hin und wieder rege ich meine Ruder
die Nacht und ihre Einsamkeit erfüllen
mein junges Herz voll Traurigkeit.
Ich sehe im Mondlicht tausend Lotosblumen,
mit Riesenblüten die wie Perlen gleichen,
ich kose sie mit meinen Bambusrudern,
sie rauschen auf als sprächen sie von Glück.
Sie neigen sich und winken liebestrunken,
sie flüstern Trost in meine arme Seele,
ich blicke ganz beseligt auf sie nieder,
und meine Schwermut, die mich so bedrückte
sinkt wie ein dunkler Schatten von mir ab.

Verloren leunde Suze haar hoofd in haar hand tot haar ogen vanzelf het tweede
vonden:
Im Garten des Palastes streift der Wind
mit weichem Anhauch über Lotosblumen
Auf der Terrasse, wohlig hingestreckt in
seidne Kissen, ruht der König.
Vor ihm tanzt Sichy funklend wie die Sterne,
schön wie die Schönheit selber
schwebt und schwebt und lächelt,
lächelt wunderbar zu schauen.

Bis das ein süszbegehrliches Ermatten in ihre Glieder sinkt; die Hüften niegen sich
nun nicht mehr: die kleinen Füsze ruhn.
Und schmachtend lehnt sie an den Jaderand,
den schimmernden, des königlichen Lagers. Die
holde Sichy, schmachtend lehnt sie da.

Hoe kon men in de achtste eeuw zó dichten!? Maar haar bevreemding over het jaartal
achter de Chinese dichternaam werd verdrongen door een zacht gevoel van geluk:
over de violette streepjes. O hij, hij! hij zou het Hooglied schoon vinden! En ze
vergat, dat er dan aan iets een einde moest zijn.
Zij herlas de verzen en sloot haar ogen als de woorden nog in haar hoofd klonken
om zich gemakkeliker aan haar verbeelding te geven. Toen rees er een paleis voor
haar op, zoals dat van Salomo was beschreven en op het terras in cederen- en
cypressen-schaduw rustte de vorst, de Jodenkoning. Haar ogen, nu wijd-open, waren
strak op de divan gericht en haar lichaam kwam in een zacht-deinende beweging tot
ze opstond en langzaam door de witte kamer danste. Haar armen die half bloot uit
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de wijde mouwen vielen, bewoog ze als trage vlindervleugelen en achter haar sleepte
haar witte kleed over de fluwelen grond. Ze danste langzaam, langzaam, met trage
voeten, zij zag zichzelve dansen in de spiegel en haar ogen hadden een wonderlike
glans. Haar half-geopende lippen glimlachten vochtig naar de rustbank. Want daar
op het wit-fluwelen kussen lag een donker hoofd, een koningshoofd en de ogen
blikten in Suzes ogen. Haar dans werd sneller, haar armen vleugelden als de wiekjes
van een vervolgde zwaluw. Haar hoofd wiegde achterover geleund heen en weder
op haar hals en het slepende kleed zwierde zoeoef-zoeoef over het tapijt.
Haar lijf verslapte, haar armen vertraagden, haar voeten gleden nog maar over het
fluweel en zij snakte naar adem. Toen zij weer bij de divan kwam liet zij er zich
vallen, maar gleed van het gladde kleed op de grond, zodat ze naast de bank lag, haar
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hoofd rustend tegen de divan, haar ene arm ver strekkend tot over de kussens, terwijl
de andere in haar schoot hing. Haar ogen waren dicht en haar mond gesloten.
Een paar minuten lag ze, snel-ademend en beluisterend haar haastig-tikkend bloed.
Met gesloten ogen zag ze het hoofd van den Jodenkoning, dat het hoofd van Eckstein
werd en haar hand streelde het kussen, waarop het rustte. En de ogen van den Vorst
werden twee kleine zwarte ogen met een gouden weemoedige schittering en het wit
was blauwig als bij kleine kinderen. Toen hief ze haar hoofd, stak haar lippen toe en
dromerig-glimlachend ontving zij Maurice Ecksteins kus.
Een poos later ontwakend uit haar verbeeldingsspel, zag zij een ogenblik klaar de
werkelikheid voor zich en haar ogen werden angst-groot voor het verbijsterende
weten. Haar schaamrood gezicht boog ze naar haar geheven handen en bleef zo een
lange tijd, terwijl langzame druppels tussen haar vingers kropen en in haar witte
schoot vielen.
Langs de brede sloot, die de villa-tuin van de weg scheidde, groeiden donkergroene
taxushagen en vlak daarachter, door het dichte naaldlover voor voorbijgangers
verborgen, was de lorkenboom, een van Suzes lievelingsplekjes. Het was een magere
stam, die al spoedig rechthoekig een tak afgaf en met een klein sprongetje zat je op
die natuurlike groene bank, ongezien, terwijl je zelf, door de taxusnaalden glurend,
al wat op de weg gebeurde kon waarnemen.
Op deze Aprilmiddag met zijn geurige van over de weien waaiende wind, zijn
reine diep-blauwe hemel en het zacht lawaai van de fris-versierde bomen, had Suze
met haar boek weer de lorkenboom gezocht. Een korte poos had zij gelezen; nu
leunde haar bleek hoofd achterover tegen de sombergroene haag. Het boek, in witte
band met weinige gulden letters, lag op haar schoot, vastgehouden door haar
beweegloze handen.
Ik ween om bloemen, in den knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,

woei de wind, die haar voorhoofdsharen bewoog, en de zachtgroene naaldbosjes van
de larix, waarin zij zat, wuifden zuchtend:
Ik ween om liefde, die niet is ontloken.

Over Suzes wit gezicht kropen langzaam twee tranen. Wisten het dan àllen? en had
zij alleen het niet geweten? Hoe konden vréémde mensen zo geweldig duidelik háár
ziel onthullen? Moest je niet naar de dichter van déze verzen toelopen en hem
aanroepen: ‘zeg me, hoe je dit wéét, dit van mij, dit van ons?’ Hoe bitterwaar voor
háár waren ‘de bloemen vóór den uchtend van hun bloei vergaan!’
Gij kwaamt, en 'k wist - gij zijt weer heengegaan.

O Eckstein! waarom was Eckstein weggegaan, waarom had hij haar alleen gelaten?
Had hij iets gemerkt achter haar ogen of had haar te snelle bloed het verraden? Zij
zou haar hele leven alles in haar hart bergen, hem zo gewoon mogelik toelachen en
enkel beleefd groeten, àls hij maar kwam, maar éven kwam, niet om te spreken of
om te leren, alleen maar opdat Suze hem kon zien en op zijn gezicht lezen hoe zijn
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ziel was. Dat zij bedroefd kon zijn als hij somber was en dat zij kon lachen als zijn
ogen schitterden. Want andere redenen voor treurnis of vreugde dan die van hèm
waren er dan niet.
Och! waar dacht ze aan. Het servies was immers volledig en hoe kon zij zich
verbeelden, dat een man als Eckstein, zó rijk van geest, zulk een nietig kind om
haarzelve zou bezoeken?
(Wordt vervolgd).
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Kroniek.
Jac. van Looy zestig jaar.
Jac. van Looy is zestig jaar geworden, 12 Sept. j.l., dag- en weekbladen hebben het
ruchtbaar gemaakt, het is een feit, en als zoodanig onweersprekelijk - toch zijn er,
die 't nog bijkans niet gelooven, wijl ze 't zich zoo heelemaal niet begrijpen kunnen.
Zestig jaar! Worden dan werkelijk de ‘jongeren’ al oud? Zestig jaar - o, het kan een
leeftijd van hoogen bloei zijn - bij Van Looy (hoera, hoera!) is het dat! - er kunnen
nog vele jaren van fijn-krachtige, wijsheid-verdiepte werkzaamheid op volgen - wie
wenscht ze hém niet toe? - maar een begin van ouderdom is het dan toch, zestig jaar..
Hoe kort nog maar lijkt het geleden, dat algemeen in ons braaf en voorlijk landje
werd gesmaald of getoornd op de ‘Nieuwe Gidsers’, als op een troepje ál te jonge,
ál te onstuimige, ál te baldadige en dwaze.... jongelui!
Het is waar dat van dat veel gehoonde, maar ook geestdriftig bewonderde, troepje
Jacobus van Looy de in jaren oudste was. Laat in de kunst gekomen - de
omstandigheden waren hem nu juist niet favorabel geweest! - moest hij eigenlijk
nog beginnen op een leeftijd, waarin Jacques Perk al gestorven, waarin ook van
anderen de felste, verrassendste bloei al was voorbij. In het jaar der stichting van den
Nieuwen Gids werd Van Looy dertig. En toen eerst, aangesticht door die stichting,
begon de litteraire loopbaan van dezen schilder, die een schrijver werd, maar schilder
bleef, en van harte, en die zeker wel krachtens deze zeer bizondere, deze unieke
twee-eenheid, maar toch vóór alles door de wonderlijke diepte, ruimte en rijkdom
zijner gevoels- en gedachtenwereld in de kunst tot zulk een prachtige hoogte is
gestegen. Zoo ziet ge, het is dan ook betrekkelijk nog maar een korte periode, het
zijn maar nauwelijks dertig jaren, waarin, naast een schat van glorieus schilderwerk,
die overvloed van litteraire schoonheid ontstond: Proza, Gekken, Feesten, Reizen,
Zebedeus, de Shakespeare-vertalingen, en die weinige, maar zoo verrukkelijke verzen.
En thans, als voorloopig het laatste, de diepinnige evocaties van kind-leven, waarmee
De Nieuwe Gids der laatste maanden getooid was als met helle sprankels van ouden
glans.
Innigheid, diep-doordringende, heerlijk-warme innigheid - het moet mij altijd weer
uit de pen - ziedaar de hoogst beminnenswaardige eigenschap der beste nederlandsche
litteratuur van na 1880, en van die kostbare eigenschap is Jac. van Looy de
voornaamste, rijkste, prachtigste vertegenwoordiger. Men heeft veel gesproken en
geschreven over zijn typische schilders-hoedanigheden, die ook in zijn litteraire werk
overal naar voren komen zouden. Ik spreek het niet tegen. Zeker, Van Looy's kunst
is visionair, men zou ook van hem - zooals het eenmaal gedaan werd van Joris Karel
Huysmans - kunnen zeggen: C'est un oeil! Die kleur en dat licht, niet waar, dat
gloeiende coloriet in zijn Stierengevecht, in al zijn verhalen uit Spanje en Italië, die
schat van schildersopmerkingen ook in zijn F e e s t e n ! Zonder twijfel. Maar het
állerschoonste vond ik daarin toch niet. Het hoogste en schoonste in alle kunst wordt,
volgens mij, niet door middel van oog of oor, niet door alle zinnen te zamen, en ook
niet door den denkenden, den schitterenden geest voortgebracht, maar door het
donker-kloppende, het lijdende, het bloedende hart. Waar groote kunst is, daar is
geleden. ‘Hartebloed, hartebloed’, de innigheid in den blik van den schrijver-schilder
Van Looy wordt er altijd-door mede gevoed....
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Men weet het dus nu, Jac. van Looy, de Rembrandt onzer litteratuur (de betiteling

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

309
komt aan Scharten toe) is een jong schrijver, een dertigjarig schrijver. Als men daar
nu bij bedenkt, dat zijn laatste werk inderdaad van een geurige, opfrisschende
jeugdigheid is? En als men zich nu voorstelt dat hij nog zeer lang, misschien nóg
wel dertig jaar, kan blijven schrijven? Is dat geen vreugde?
Ik ben eens voor gek verklaard, omdat ik voor Van Looy een standbeeld op den
Dam reclameerde. Ik was toen ook eigenlijk wel 'n beetje dwaas. Want wie een boek
als F e e s t e n geschreven heeft - om daar nu maar alleen van te spreken - behoeft
waarlijk geen duurzamer monument! En G e k k e n dan (denk eens aan het laatste
hoofdstuk!) en ‘D e D o o d v a n m i j n P o e s ’ en ‘D e N a c h t c a c t u s ’! Jacobus
van Looy heeft standbeelden voor 't verliezen.
H.R.

Boekbespreking.
F.V. Toussaint van Boelaere, De Bloeiende Verwachting, Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1913.
Er waren daar in Vlaanderen - vóór de overweldiging! - er wáren daar, zeg ik, en
spreek nu zéér in 't algemeen, twee soorten van schrijvers te onderscheiden. Ten
eerste de uit het landvolk gesprotenen, het jonge, gezonde, vlaamsche landvolk, dat
de mysterieuze opleving, de herwonnen volkskracht, als een gist in 't bloed voelde,
dat zich breed uitleven wilde, ook in het gesproken en geschreven woord, en van
eenigerlei ‘cultuur’ van specialen stempel of kleur eigenlijk niet veel weet had - vrije
menschen, ganschelijk zichzelf worden wilden ze, en wisten zelfs dát nog maar amper
- en ten andere de stadsche heeren, een weinig overbeschaafd en decadent misschien,
toch nog onbedorven, viriel, zeer gevoelig en open voor álle culturen, maar voor de
oude fransche toch vooral, en de niet minder eerwaardige nederlandsche, die ook de
vlaamsche is. Stijn Streuvels heette, na Guido Gezelle's dood, de hoofdman der
volksafdeeling, Karel van de Woestijne van die der stedelingen - partijen overigens,
die onderling in beste vriendschap leefden. Hadden ze 't besef dat ze elkander
aanvulden en het voorgevoel - misschien - van een tijd waarin ze elkander zouden
noodig hebben, allemaal, en meer dan ooit?
Toussaint van Boelaere behoort tot de stadsche, de verfijnde vlaamsche litteratoren.
De krachtigste hunner schijnt hij zeker niet.... maar onbillijk zou 't zijn hem te
beoordeelen naar dezen laatst verschenen bundel, deze ‘Bloeiende Verwachting’ of
wel ‘eerste aren van den oogst’, gelijk hij zijn prozastukjes noemt in de opdracht aan
August Vermeylen. Inderdaad, blijkens de data werden de meeste dezer werkjes
geschreven nog vóór ‘Landelijk Minnespel’, dat afzonderlijk verscheen en reeds vier
jaar geleden hier werd besproken. Het is belangrijker dan iets in dezen bundel. Een
lang niet altijd, maar somtijds sterk geïnspireerden schrijver als Toussaint kent men
eigenlijk niet, voor men álles van hem kent. Hij is een typisch modern jongman. Bij
gebrek aan hevigen drang of hang, in deze of andere richting, leeft hij bij zijn
stemmingen, bij zijn particuliere attracties en voorkeuren. Schrijven is geen noodzaak
voor hem, maar een fijne levensoccupatie en hij doet het dan ook wel eens in uren
waarin hij waarschijnlijk beter deed het na te laten. In zulke uren zeurt hij dan een
weinig. Maar nu is het eigenaardige, ja het wezenlijk aardige, van zulk een als
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Toussaint, dat hij zijn aantrekkelijkheden behoudt, ook al zeurt hij een beetje. Hij
blijft dan n.l. elegant, en schoon zeuren op zich zelf iets niet zeer smaakvols is, hij
weet het ons te doen vergeten door den toon waarop en door zijn uitgelezen
woordenschat. En zie, hij heeft er misschien zelf zoo geen besef van (mogelijk ook
wel!) maar in enkele oogenblikken is hij plotseling zeer ontroerd, en als hij dan
schrijft, wordt hij méér dan aardig en ontroert ook ons - ondanks zijn, hem nu eenmaal
nooit verlatende, overzorgvuldigheid en wat pretentieuse elegance.
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Ik denk niet dat dit boek, schoon al twee jaar oud, totnogtoe veel gelezen is. Vóór
den oorlog verschenen, zal het wel gebleken zijn niet te behooren tot de zeldzame
producten van zuivere litteraire kunst, die, gedurende een daverende reeks van hevig
aangrijpende wereldgebeurtenissen, belangstelling blijven vinden. Het is me als had
ik het opgeraapt, dit boek van 1913, uit een nu al vergeten en wat stoffig hoekje, en
een behoefte is het mij, even te zeggen, dat het daar toch veel te goed voor is, zoo
spoedig op zij geschoven en alleen gelaten te worden in stof en vergetelheid. Nu ik
er weer in blader - ik had het meeste erin al vroeger gelezen, ten deele in Elseviers
- verwondert het mij bijkans er niet vroeger over geschreven te hebben. Want het
opmerken en naar boven heffen juist van zulke uitteraard onpopulaire litteratuur
behoort tot de taak der critiek en het is gemeenlijk ook juist deze taak die mij aantrekt.
Is dan ook voor mij deze stem te gedempt gebleken? Of is de berustende weemoed
dezer woorden, en hun niet minder gelaten ironie, door feller, heller of
hartstochtelijker klanken uit mijn geheugen gevaagd?
Ik vermoed, het zal het laatste zijn. En dat de oorlog er niet zoozeer schuld aan is.
Immers al sinds een jaar of vijftien waren wij hier bezig te vervreemden van deze
triestige gelatenheid, dit zachtelijk-voortvoetend gebukt gaan onder den last van het
leven en alleen nog maar wat stil plezier hebben aan het zijn en doen van kleine
kinderen, omdat al wat de volwassen mensch met min of meer bewustheid doet
hemzelf, en anderen, toch maar teleurstelt, en omdat.... nu ja, omdat wie ook zelfs
in kinderen geen plezier meer heeft, dan toch ook wel een oer-saaie, in-vervelende
pisang zou moeten zijn, uitgedroogd en dood voor hij goed en wel geleefd heeft en
gestorven is!
In het ‘Fragment uit een Dagboek’, waarmee deze bundel aanvangt, wordt ons
verhaald van iemand, die uit louter sentimentaliteit een leelijk, gebocheld vrouwtje
trouwt. Hij heeft er eigenlijk niets geen lust in, maar het schijnt zoo te moeten. Een
toppunt van willooze lijdzaamheid, toch eigenlijk meer belachelijk dan weemoedig.
Bepaald overtuigend kan ik dit verhaal niet vinden, maar wel verwonderlijk goed
geschreven. De stemming der doodende verveling, de benauwende apathie zit er zoo
drommels goed in! De man in kwestie woont ergens ‘en pension’, vermoed ik; hij
spreekt tenminste van zijn kosthuis. Ziehier hoe hij beschrijft wat hij hoort als hij 's
morgens wakker wordt:
‘Ik hoorde 't inderdaad maar al te juist, al te kennelijk: do, mi, sól, do, mi, fa.... de
tiende les van Marietje.
‘De bloeiende bazin van mijn kosthuis heeft een man die vischt en duiven melkt
en met de duiven speelt. Bij dezen, uit dezen nutteloozen man heeft zij een even
nuttelooze dochter verwekt en gewonnen. De ‘zaak’ gaat goed vooruit; de dochter
moet dan ook piano leeren. Dus leert de dochter piano. En haar geeft les de
schoolmeester, die ook de dorpsfanfare leidt. En omdat hij overdag over al te weinig
vrijen tijd beschikt (rentmeester is hij daarbij), mag hij 's morgens in de vroegte zijn
lesje geven. Marieken is niet altijd zóó dadelijk gereed. Ook komt het meer voor dat
hij de les kort kan trekken. ‘Kort en goed’, zegt hij toen. Omdat hij er zóó vroeg uit
was, en jongman is, ontbijt hij met de kostgangers mee. Do mi sol, do mi fa.... Met
den voet geeft de meester de maat aan, tegen 't plankier slaand der groote zaal, do
mi sol.... do mi fa. Nu zingt zijn schorre stem het voor. Marieken speelt do fa sol; de
meester zingt luider do mi sol.... mi, mi, mí - mí roept hij luide en slaat zelf met volle
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kracht op de toets, mi, mí, mí, den middelsten vinger, den middelsten vinger,
Marieken! mi, mí, mí,.. do, mi, sol, do, mí, mí, sol, middelste vinger, mi mi mi mi....
‘En zoo gaat het, gaat het geregeld, sinds eenigen tijd, elken morgen.’
Behalve dit zijn er nog drie tamelijk
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lange verhalen, of schetsen: Spiritisme, Tommy's Uitvaart en Een Episode. In het
verhaaltje ‘Spiritisme’ leest iemand een stukje proza voor, terwijl hij en zijn vrienden
op een medium zitten te wachten, een spiritistisch medium, dat ten slotte ook komt.
In dat stukje proza heeft de voorlezer beschreven hoe en waarom zijn engagement
indertijd is afgeraakt. Het blijkt dat het meisje in kwestie zich verbeeldde van hem
te houden, omdat hij de vriend is geweest van den jongen man, dien zij werkelijk
lief had, maar die is weggegaan. Als zij gehoord heeft, dat deze jonge man is
overleden, verliest zij plotseling ook alle belangstelling in den vriend. Haar liefde
was dus slechts de genegenheid voor een soort tusschenpersoon (of wel medium) en
de schrijver schijnt ons te hebben willen zeggen: zie, zóó is het echte, het levende
spiritisme in de wereld, waarbij dat zoogenaamde niets dan maar wat kinderachtig
spel gelijkt. Dit verhaal is niet zonder aandoenlijkheid en de stemming is er alweer
voortreflijk volgehouden. Er is iets zeer suggestiefs, iets bijna obsedeerends in
Toussaints stijl, dat er de macht van is. Later, na afloop der lectuur, moge men
eenigszins gaan twijfelen, terwijl men leest is men overtuigd van de waarheid der
geschiedenis. Ik zeg niet: van het onveranderlijk noodlottige, want om zóó iets te
bereiken moet er meer en grooter ernst zijn. Het niet gehéél ernstige, het altijd
eenigszins elegant en precieuzig speelsche, lichtelijk dilettantisch, is wel de zwakste
zijde van Toussaints schrijftrant.
To m m y 's U i t v a a r t en E e n E p i s o d e zijn levendiger, dramatischer, maar
dan ook niet zoo uitmiddelpuntig; zij gelijken op schetswerk van minder technisch
begaafde prozaïsten. De overige werkjes, ‘prozagedichten’ en schetsjes over kinderen
vond ik, ondanks - ik moet het wel zeggen - hun allure van voornaamheid,
kostbaarheid en.... dichterlijkheid.... geen van alle erg treffend, wel lief, maar wat
leeg. Zoo'n vast geschreven, geheimzinnig-broeiend verhaal als ‘Landelijk Minnespel’
is in dezen bundel in 't geheel niet te vinden. Ook dat had iets hinderlijk precieuzigs,
maar het had ten minste ‘fond’. Er was iets aan te kluiven. De meeste dezer kleinere
dingies smelten u op de tong en gij houdt er een eenigszins laffen smaak van in den
mond.
Wat zal ons deze schrijver geven als hij na den oorlog opduikt? Zal de groote ernst
der tijden ook hem dan misschien iets ernstigers te zeggen geven, iets dat hem
werkelijk vervult en tot spreken dringt. Leed, wij weten het, vereenvoudigt en
versterkt. Laat ons het beste hopen.
H.R.

Dorothee Buys, Een Vrouw Alleen, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, zonder jaartal.
De schrijfster van ‘De Liefde van Roolieve Borgh’! Herinnert men zich dat romannetje
nog? Het had niet heel veel te beteekenen, maar het leek mij toch beter dan het
gemiddelde, het gewone juffertjeswerk. Ik voor mij bleef ten minste nadien een beetje
letten op deze jonge schrijfster.
En nu haar ‘Vrouw Alleen’. Een voortreflijke titel en een eenvoudig-goed boek.
Een boek dat geen pretentie heeft en zacht ontroert. Een groote vooruitgang voor de
jonge schrijfster, vooruitgang, als ik wel zie (en mij goed herinner) in álle opzichten.
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Meer verdieptheid, strakker compositie, zuiverder taal, inniger accent - ziehier nu
eens een schrijfster die heeft willen leeren en die zich heeft aangepakt. En toch zijn
er nergens sporen van inspanning overgebleven in dit haar hoogst eenvoudig verhaal,
lijkt het zoo rustig en gemakkelijk-vlot geschreven. In kalme, maar échte
gedragenheid. Is dat al niet veel? Wie niet hartstochtelijk is, moet ook niet trachten
zich tot hartstochtelijkheid te forceeren. Wat baat het immers!
‘Een Vrouw Alleen’. Een simpel, goedig vrouwtje, alléén blijvend na een
twintigjarig door-en-door-gelukkig samenleven met een even eenvoudigen, even
‘onbeteekenen-
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den’ man. Zoo iets aan te durven als onderwerp van een langere novelle bewijst
moed, zelfvertrouwen en een innigen kijk op het leven en de menschen. Het bewijst
ook een zuiver begrip van den aard dezer litteratuursoort. Mejuffrouw Buys moet
vooruit geweten hebben dat zij slagen kon met het innig weergeven ook der gedachten
en gevoelens van een z.g. onbeduidende vrouw, wanneer zij zich maar van heeler
harte aan die vrouw zou toewijden. Maar zij moet ook gevoeld hebben, althans terwijl
ze schreef, langs welk een smal pad zij rustig voort moest schrijden, nooit terzijde
wijkend, b.v. naar het méér pathetische of méér humoristische. Een enkele te
sentimenteele bladzij, een paar woorden van vroolijkheid over haar heldin, en de
toon zou zijn verbroken, het boek voor een goed deel bedorven.
Met hoeveel smaakvol overleg is naast de meelijwekkende (toch altijd zekere
waardigheid behoudende) figuur van mevrouw Marees, de ‘vrouw alleen’, die van
haar levenslustiger, lichtzinniger zuster gezet. Hoeveel ongezochte gelegenheid gaf
het de schrijfster haar hoofdpersoon welgemarkeerd af te teekenen. Telkens als Lidia
er bij komt is er even een stijging, door levendigheid, en telkens weer beter, scherper
zién wij de weduwe. Non, het jonge meisje dat zij tijdelijk in huis heeft, lijkt mij
minder geslaagd.
Is dit niet zuiver en goed:
(bl. 84): ‘In den vroegen avond kwam Lidia, en het was als een frissche en nieuwe
strooming die ze met zich bracht in de dommelige kamersfeer. Onafgebroken bijna
heerschte haar hoog geluid, het meisje moest vaak luid-op schateren om haar levendig
verhalen. Strak-recht achter het theeblad zat mevrouw Marees toe te luisteren, haar
glimmende oogen onafgewend op haar zuster gericht. Haar gedachten dwaalden
daarbij in verre tijden terug, naar de zonnige pastorie, waar ze zoo gaarne moederde
over het mooie jongere zusje. Het stemde haar milder tegenover Lidia. Eigenlijk viel
ze te beklagen, zij die nooit den liefderijken echt kende.... Ze voelde haar hart
overvloeien van dankbaarheid, nu ze naar Jalo's portret blikte. Doch tegelijkertijd
ontwaakte een verlangen in haar, zóó schrijnend, dat het zelf haar verschrikte door
zijn hevigheid, een verlangen even machtig als in de eerste weken na zijn sterven,
en dat haar toen had doen hunkeren naar den dood als eenigen troost. Ze meende in
toomloos snikken te zullen uitbarsten....; verblind door de opwellende tranen
strompelde ze de kamer uit. De anderen, juist luidruchtig oplachend, letten haar
niet....*).
‘Lang stond ze in het donkere keukentje en bette haar heete oogen, waaraan gedurig
de tranen ontgleden. Vanuit de kamer klonk Non's floersige stem en hoog uitschietend,
Lidia's schel geluid. De kleine vrouw trachtte haar snikken te smoren, in een
hulpelooze verwarring over de eigen, plotselinge droefheid, en tegelijk praatte ze,
nuchter, zichzelve moed in: wat hielp het allemaal, ze moest er doorheen.... Jalo was
dood, voorgoed weg, en zij moest leven, wie weet hoe lang nog’.
Het hoefde niet heel lang. Mevrouw Marees, na 't vertrek van Non, haar tijdelijk
pleegkind, komt tot zelfmoord. En dit wel na lang overleg, op een van te voren
bepaalden dag. Of dit slot te verdedigen valt - ik zou het niet durven zeggen. Maar
wij hoeven er gelukkig geen gewichtige discussies over te verwachten. Als een
meesterstuk, waaraan, al dan niet, een vlek zou kunnen kleven, zal wel niemand in
zijn hoofd krijgen dit tweede boekje van mejuffrouw Buys te beschouwen. Het is
beter dan haar eerste - dat ook al niet slecht was - het is een verheugende vooruitgang,
*) Bedoeld is: letten niet op haar. Een meisjesachtig, zeer vergeeflijk.... aanstellerijtje!
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maar het is nog in geen enkel opzicht stérk. Dat komt misschien later nog! Verheugen
we ons voorloopig, want zuiverheid en échtheid zijn nog belangrijker eigenschappen
dan kracht. In vermogen kan men groeien, maar wie van nature onzuiver is - die blijft
het.
H.R.
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De twee geïllustreerde boefjes.
W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij heeft den 13en druk van M.J. Brusse's
Boefje in een aantrekkelijken vorm uitgegeven, met illustraties van den reeds goed
bekenden, jongen kunstenaar, die zich de luxe permitteert H. Meijer te heeten.
Misschien kwam ook bij anderen dan mij de verzoeking, deze nieuwe illustraties,
nieuwe creaties in de beeldende kunst, van Boefje, zijn familie en zijn buurt, eens te
vergelijken met die, misschien te weinig opgemerkte litho's, welke Dirk Nijland in
1906 voor de ‘prachtuitgave’ maakte. Over het algemeen houd ik niet van
prachtuitgaven. Een boek is er om te lezen, in de hand te nemen, en gemakkelijk mee
te zitten; en die groote onbehouwen dingen, die men plat op tafel moet leggen en er
om heen wandelen ten einde de dwars gedrukte platen te bekijken - ik heb er een
broertje aan dood. Toch, wanneer een volijverig teekenaar groote litho's maakt als
parafrazes van den tekst, heeft de uitgever geen keus, hij moet een groot kwarto
machine maken, om die platen met een behoorlijke marge tot hun recht te doen
komen.

BOEFJES' MOEDER, ILLUSTRATIE VAN DIRK NIJLAND.

Nu ik het werk van Nijland terug zie, blijkt het, wat het in mijn herinnering was,
meer nog respectabel dan genietbaar. Het had genietbaarder kunnen wezen, en dan
minder concientieus, minder eerlijk, minder van een artiest. Nijland is er op uit
getogen en heeft het hofje met het lugubere poortje, de kade en andere milieu's waar
Boefje verkeert, geportretteerd, en ook Boefje zelf, zijn vader en zijn moeder. Toen
hij ernstiggevoelde, wat stugge litho's had gemaakt, serieus en goed werk, gaf hij ze
aan het boek. De wereld die het boek schetst (zoo voortreffelijk schetst!) was zijn
object, niet het boek zelf. Een veel rijper kunstenaar met dezelfde toewijding had
beide opgaven vervuld, had iets gegeven, dat herinnerde aan het glorietijdperk der
boekillustratie dat vervlogen is, een handiger kunstenaar met minder toewijding had
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krabbels gemaakt die men accepteeren zou als een aangename versiering, Nijland
dwingt ons, te zien wat hij gezien heeft, zoo goed als Brusse het doet, en eenigszins
los van hem. Sommige van zijn prenten zijn niet meer dan deugdelijke studies: het
havengezicht, het stadsgezicht met de brug. Wat zwaar, wat zwart - technisch knap
werk, maar te weinig subjectiefs. Van Gogh zonder het dramatische. De poort van
het hofje is aanmerkelijk beter. Hier is iets werkelijk beklemmends, benauwends:
dat daarachter menschen wonen, die daar doorheen moeten om in
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DE TRAP IN HET HOFJE ILLUSTRATIE VAN HENK MEIJER.

het levende bedrijf van de stad te komen! Het Huis van Bewaring, ook daarin is
stemming, iets van het groote, barre harde. Welk een woning voor Boefje! zegt de
schrijver - en de teekenaar onderschrapt het. Dit zijn praestaties!
Wat de portretten betreft, door Dirk Nijland gegeven, van Boefje zelf, zijn vader
en zijn moeder, daarvan lijkt mij het laatste verreweg het best geslaagd - ja, lijkt mij
dat alléén geslaagd, maar dan ook ten zeerste.
Boefje zelf is, (evenals trouwens ettelijke malen bij Meijer) te oud, minstens 14
à 16 jaar, geen kind van elf. Laat zoo'n kind een oud gezicht hebben voor zijn leeftijd,
hij zit nog niet zoo in zijn botten, kijkt nog niet zoo. Ook is er te veel opzettelijks in
het modelé van den mond, dat het niet doet. Het is zeer verklaarbaar, want waar de
schrijver zoovéél beschrijft, gaat de teekenaar zich te gebonden voelen, wordt wat
bangig-benepen, wil vooral alles geven. De kop van den vader is ook wel goed, maar
de rest, de al te zwaar geaccentueerde kleeren, de pose, bederven het. Toch is dit een
teekening niet zonder fraaiheid, smakelijker dan het boefje-portret. De moeder is
prachtig. Waarlijk menschelijk-gevoeld.
Hier is, merkwaardig genoeg, diezelfde zinnelijke, slappe mond zeer goed getroffen,
en het geheel is wel die zenuwachtige, overwerkte, tobberige, driftige vrouw, die
beschreven is.
Over het visioen zal ik maar niet spreken; dat was den teekenaar toch te machtig.
Hij had er zich niet aan moeten wagen.
Maar over het geheel is het kranig werk, dat wel een beetje vergeten werk van
Nijland voor Boefje....
H. Meijer heeft meer gegeven wat men gewone illustraties noemt. In de manier
heeft hij zich voortreffelijk aangepast bij het karakter van den druk, al zijn plaatjes
even breed gemaakt als de zetspiegel, forsche lijnen gesmeed om de figuren; hij is
nergens
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te zwart of te zwaar geworden, nergens te individualistisch-schilderachtig. Wel soms
wat te komiek in zijn figuren, vrees ik. Ook hij heeft hier en daar zeer goede stukjes
stadsstraat gegeven, bijvoorbeeld in het prentje boven het hoofdstuk ‘zaken doen’,
met de open deuren en de steile trapjes er achter. Enkele van de illustraties zijn wat
ver gezocht van onderwerp, en schijnen mij niet genoeg doordrongen van den geest
der speciale hier beschreven - of aangeduide - stad: Rotterdam. De scène waar Jan
zijn moeder treitert is wel heel goed, op zich zelf, maar als heelenal passend bij het
verhaal voel ik ze niet. Zoo is het ook met de flauw gevallen, door vader bijgebrachte
moeder. De moeder van Pukkie, en Pukkie zelf, bij den rechtercommissaris, zijn
uitstekend. Dat wijf is wel echt, zooals Brusse haar beschrijft, en het stiekeme,
komedie-spelende, grienende jochie evenzeer. Een zeer goed plaatje is ook dat waar
de vader, gemoedelijk blij dat zijn jongen terug, en tam is, niets voelende van het
sinistere dezer bravigheid door het knauwen in de gevangenis, de menschen
aanspreekt, en zoonlief introduceert, redeneerend, hij de stille man, onder invloed
van de voor de feestelijkheid genomen biertjes; wijdbeens staand, geurend met het
verstrooide, passieve ventje.
Ook waar Boefje bij den broeder-overste een sigaar mag opsteken, bekeerd en
gewonnen, lacherig, trotsch en goedig, heeft

BOEFJE EN ZIJN VADER IN BRUSSE KAMER. ILLUSTRATIE VAN HENK MEIJER.

Meijer iets zeer wezenlijks bereikt, en als de jongen ons met zijn grinnekenden mond
en gesloten oogen wat dommig-zoet voorkomt, dan moeten wij bedenken, dat Brusse
in die laatste, niet zoo zéér stellig-scherp geschreven hoofdstukken toch ook wel de
mogelijkheid openlaat dat Boefje - ‘onbedwingbaar, nu bedwongen’ - iets minder
pienter, amusant en levensvol is geworden dan het klantje van Lombroso - en Pro
Juventute, waarmee hij ons eerst in kennis bracht.
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De illustraties van Meijer zijn wel geheel iets anders dan de parafrases van Nijland,
zij gaan veel verder met den tekst mee, en dwalen ook wel eens meer af, dwalen naar
het te-komieke toe. Maar het is zeer moeilijk hier het juiste midden te houden, en
smakeloos of grof is Meijer nooit. Wat hij geeft van het leven des volks in de
achterbuurten is altijd de moeite waard; door de vlotte, wat op Engelsche
penteekeningen geïnspireerde manier heen komt veel waarneming tot ons; de twee
vrouwtjes bijvoorbeeld, die boven het hoofdstuk ‘Bezoek in het Huis van Bewaring’
naar den soldaat kijken, zijn zeer typisch, al is het heele prentje, daar het zulk een
los van het geheel staand incidentje illustreert, niet zoo geschikt om een hoofdstuk
in te leiden. Maar evenals Nijland heeft Meijer blijkbaar gedacht aan wat hij zelf het
best kón geven, wat het meest in zijn lijn lag.
Dat Meijer met het menschelijk-gevoelige in het boek zeer heeft meegeleefd, blijkt
uit de voortreffelijke teekening, waar men den vader van Boefje zijn
juist-bekend-hebbend smartekind voor zich uit ziet schuiven, in Brusse's studeerkamer.
Het goedig trouwhartig wezen van den verharden kerel is er voluit in gekarakteriseerd,
het geheele gebaar waarmee hij den jongen vooruitbrengt, is prachtig, en het joggie
zelf is niet minder goed. Hier is ongezochte humor, hier is ook hart. Wij vergeven
Meijer zijn enkele ietwat te grappige prentjes voor dit meesterstukje, voor die
onopgesmukte typeering van den koeiig-zachten man met de zware oogleden, het
doorgroefde voorhoofd, de breede, hangende schouders. - ‘Of heb je de pest aan je
vader?’.... Jan had niet de pest aan zijn vader, en vertelde hem eindelijk de ware
toedracht, en samen, met iets treurigs, maar met iets heel moois, met even de ware
groote verhouding van vader en zoon, komen ze tot den meneer, die zoo goed voor
den kleinen misdadiger is. Is het gemakkelijk, zoo iets te teekenen, zóó dat men
volkomen weet, hoe de situatie is? Misschien is het gemakkelijk, als de teekenaar
het volkomen heeft gevoeld. Maar hoeveel onzer handige illustrators begrijpen,
waarom het bij zulk een geval gaat? Ik herhaal wat ik zei bij Nijland's beste prenten:
Dit is een praestatie! Zoodat deze beide uitgaven hun zeer bijzondere waarde hebben.
Het valt te loven in de uitgevers dat zij één van de zeer weinige boeken in onze
litteratuur, die illustreerbaar zijn, aan knappe en gewetensvolle teekenaars in handen
gaven, met een opdracht. Men kan hen gelukwenschen, met het resultaat. Beide
boeken zijn verschijningen die men zich herinneren zal. Ik doe het losse omslagje,
dat wat erg kleurig is (en bovendien, waartoe zulk een los omslagje, dat scheurt en
vuil wordt, te gaan versieren?) van het nieuwe uitgaafje af, en deponeer het in mijn
goede boekenkast, waar alleen staan mag, wat ook wegens de verzorging de moeite
van het bewaren waardig is.
C.V.

Boekkunst.
‘The ideal book or book beautiful’, zegt Cobden Sanderson, ‘is a composite thing
made up of many parts and may be made beautiful by the beauty of each of its parts
- its literary content, its material or materials, its writing or printing, its illumination
or illustrations, its binding and decoration - of each of its parts in subordination to
the whole which collectively they constitue: or it may be made beautiful by the
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supreme beauty of one or more of its parts all the other parts subordinating or even
effacing themselves for the sake of this one or more, and each in turn being capable
of playing this supreme part and each in its own peculiar and charasteristic way’.
En waarlijk dit dringt wel eenigszins door tot hen die in een boek iets meer zien
dan een simpel handelsartikel, er zijn tegenwoordig kunstenaars en ook uitgevers
die iets gevoelen voor een mooi boek, die er pleizier in hebben het zoo mooi mogelijk
te maken.
Deze ambitie in boekkunst, zij is aan-
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vankelijk tot ons gekomen uit Engeland; de decoratief-illustratieve versieringen van
een Walter Crane, de meer ornamentale randen en letters van Morris, ze zijn
ongetwijfeld van invloed geweest op de boekversieringen hier te lande, maar daarna
is men in Engeland op deze tradities doorgegaan en is er een zeer kenmerkende
Engelsche boekkunst ontstaan, waarin wij bij alle persoonlijke uitingen van New,
Gaskin, Gere, Anning Bell, Jessie King en vele anderen, toch een zelfde karakter is
gebleven, dat wij decoratief-illustratief zouden kunnen noemen.
Naast den Engelschen invloed is ten onzent zeer spoedig de Duitsche gekomen,
en op grafisch gebied vooral hebben de Duitschers met hun doorzetting, met hun
zaakrijkheid, met hun verstand, dat boven hun smaak en gevoel domineerde, een
kunstuiting geschapen die zich zeer goed aanpast bij het zoo mechanische vak der
typografie.
De toegepaste grafische kunst in Duitschland is daarom meer een zuivere
ornamentale boekkunst geworden, zoo men wil, dan de Engelsche. De Duitsche
gieterijen gaven opdrachten aan teekenaars voor het ontwerpen van nieuwe letters
met daarbij behoorende vignetten en siermateriaal. De Duitsche teekenaars maakten
hunne illustraties in verband met de gebruikte boekletter, en ongetwijfeld ging er
kracht en invloed uit van de Duitsche boekkunst, die door verschillende kunstenaars
als Emcke, Cissarz, Weisz, Tiemann, Koch, Wieynk gestuwd werd. Ook die Duitsche
boekkunst nu is nawijsbaar in ons eigen land, zoo zelfs dat de fouten, de
tekortkomingen, de uiterlijkheid ervan worden overgenomen.
Tot deze afdwalingen behoort o.a. een onberedeneerde doorvoering van ‘Cursief’
in combinatie met ‘Romein’, behoort het niet alleen zeer spatieeren van jaartallen
maar ook onlogisch plaatsen van een versiering tusschen de twee eerste en de laatste
cijfers van het jaartal, behoort het negeeren of verkeerd toepassen van haar- en
schaduwlijnen, duidelijker gezegd, van op en neerhalen bij de letters. Bij schrijfzoowel als bij Romeinsche letters is de eerste haal van A en N bijv. altijd dun, die
van de V altijd dik, enz. enz.; dit zijn kenmerken die uit het ontstaan der letters
voortvloeien, en geen bedenksels of louter toevalligheden. Deze vormeigenschappen
mogen dus niet genegeerd worden, nòch uit onwetendheid, nòch opzettelijk, evenmin
als een behoorlijke spatieering der letters, die afhangt van de opeenvolging: een V
die op een L of A volgt zal geen of minder spatie behoeven dan een I of H waar een
E achter staat. Deze regelen nu van toegepaste grafiek, die ten deele op wetenschap
berusten, tendeele op schoonheidszin, worden in de tegenwoordige Duitsche
boekversiering wel wat opzettelijk veronachtzaamd en.... juist deze veronachtzaming
door Hollandsche kunstenaars overgenomen.
***
Het toeval wilde dat een tweetal boekjes mij ongeveer gelijktijdig bereikten, welker
beider uiterlijke verzorging aan een kunstenaarshand is toevertrouwd en die zoowel
den Duitschen als den Engelschen invloed op onze boekkunst zeer duidelijk doen
zien.
Het zijn: ‘H e t J a a r b o e k j e d e r Ve r e e n i g i n g t o t b e v o r d e r i n g d e r
g r a f i s c h e k u n s t ’, waarvan ‘de heer Veldheer weder de uiterlijke verzorging
op zich nam’, en ‘B l o e m e n e n T u i n e n ’ d o o r C. J i n a r a j a d a s a met
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boekversieringen van Otto van Tussenbroek; wie deze beide uitgaven naast elkaar
ziet, dien zal het verschil in opvatting dadelijk opvallen.
Veldheer heeft meer de uiterlijkheid van de Duitsche boekkunst der laatste jaren
tot de zijne gemaakt, Tussenbroek is bekoord door de charme der Engelsche boekjes.
Veldheer, die een leelijke cursief maakte voor den kop van de Nieuwe Amsterdammer,
waardoor die kop heel onevenwichtig boven de pagina komt te staan, heeft ook de
onharmonische combinatie van cursief met Romein op den omslag van het jaarboekje
toegepast.
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De schrijfletter, die een bepaalde richting aan den regel geeft, dadelijk onder of boven
de kapitaal Romein geplaatst, werkt storend op den totaal indruk. Werd vroeger deze
combinatie gebruikt, dan was het veelal in twee kleuren, maar steeds niet kort op
elkaar, en dan nog de schrijfletter zeer klein en weinig sprekend, uitsluitend gebruikt
als tusschenregel.
Ook de andere Duitsche tekortkomingen, (zou dit de invloed van de ‘Bugra’ zijn),
vinden wij hier terug. De tusschenruimte der letters is ondanks hun verschil in vorm
overal gelijk, waardoor de J. en E. van JAARBOEKJE te kort op elkaar staan en ook
AMSTERDAM slecht uitgevuld is. Ook in het jaartal met het monogram zie ik den
weinig gelukkigen invloed van Duitschland.
Men moge dit kleinigheden achten, mogelijk zelfs praten van smaken, die
verschillen, maar in zulke positieve zaken als boekkunst is er in de eerste plaats
sprake van vakkennis en daarna komt het persoonlijk schoonheids-element, dat ook
voor boekkunst weer met een anderen maatstaf gemeten dient, dan die wij aanleggen
bij beoordeeling van het picturale schoon.
Het is dan ook daarom, dat ik Veldheer's Oude boom, waarvan de reproductie naar
de houtsnede in het jaarboekje voorkomt, meer waardeer dan zijn gemaniereerde
boekversiering. Bij beoordeeling van die houtsnede zullen wij naast de picturale
kwaliteiten wel de technische opmerken en waardeeren, maar juist hier gaan zij
volkomen samen. Op d i t terrein is Veldheer volkomen thuis, zijn illustratief talent
is grooter dan zijn gave voor ornamentale decoratie.
Zoo zijn ook vele teekeningetjes uit het verleden jaar bij G. van Oest & Cie te
Brussel verschenen boekje: ‘A travers la Hollande’ par Dominique Durandy zeer
geslaagd te noemen, niet alleen op zich zelf, maar mede in evenwicht tot de tekstletter.
Behalve de genoemde reproductie van Veldheers houtsnede en een van Luns,
bevat het grafische jaarboekje reproducties van een zeer goede litho van Moulijn,
van etsen van Nieuwenkamp, Schelfhout en Harting en een drietal deels geïllustreerde
bijdragen van Veldheer, C. Veth en S.H. de Roos.
Het andere boekje waarop ik doelde: Bloemen en Tuinen door C. Jinarajadasa,
waar Van Tussenbroek illustraties en boekversieringen voor maakte, is gansch anders
van opzet, sluit zich aan bij die kleine genoeglijke, goed verzorgde Engelsche boekjes.
Een frisch kleurig teekeningetje buiten op, gedrukt op Japansch papier met
omgevouwen kantjes, koplijstjes in lichten tint, een zucht naar verfijning.... zonder,
evenals bij Crane bijv., zuiver decoratief ornamentaal te zijn; maar dat wil het ook
niet. Wij kunnen Walter Crane apprecieeren, en evenzoo Emcke, maar Crane moet
Crane blijven, en Emcke Emcke.
Zoo kunnen wij ook Tussenbroeks boekversieringen op prijs stellen, al neigt ons
hart meer tot het zuiver decoratieve, en daarom ook vinden wij hem op zijn best in
een titelpagina als: ‘Aan den meester Koet Hoemi die den droom gezonden heeft’,
die één geheel is geworden.
Komt er een regeltje tekst onder zijn teekeningen, dàn missen wij direct het verband
tusschen de strakke mechanische letter en de luchtiger penteekening. Hij moet zijn
letters zelf maken, zooals ook Crane dat deed in zijn prentenboeken en Hoytema in
zijn eerste uitgaven.
Wij moeten zijn werk dan ook meer als illustraties dan wel als boekversieringen
opvatten; illustraties waarbij getracht is een pagina te geven, die in toon evenwichtig
is aan de boekpagina, en hierin is hij dikwijls gelukkig geslaagd. Soms is zijn
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teekening nog wat zwaar; het grove papier maakt ook de lijnen iets grover dan ze
waarschijnlijk geweest zijn.
Het boekje ziet er in ieder geval smakelijk en verzorgd uit, het getuigt van liefde
en goeden wil. En dat is al veel gewonnen.
R.W.P. JR.
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PELIKANEN, NAAR SCHILDERIJ VAN MEJ. MARIE KELTING.

Groep-tentoonstelling Stedelijk Museum.
In het Stedelijk Museum was deze maand weer een Groep tentoongesteld.
Het werk van een groep, en wel van een groep dames. Echter, ook zóó omschreven
wekt de benaming nog onjuiste voorstellingen op. Bij een ‘groep’ denkt men aan
een zekere saamhoorigheid, een zekere overeenstemming; waar het kunstenaars geldt,
aan een zekere geestelijke of technische verwantschap. Daarvan nu is hier niets te
vinden. De vier dames: A. Gildemeester, Marie Kelting, A.J. Baucke-Kleine en
Georgine Schwartze zijn misschien dikke vriendinnen, en vormen (ik weet er waarlijk
niets van) misschien in het dagelijksch leven een kransje, maar haar werken hebben
niet genoeg met elkaar uitstaande, om het gezamelijk exposeeren te verklaren. Daar
dit evenwel ook niets geen kwaad kan, zal ik niet verder op deze bijzaak doorgaan,
na nog even te hebben opgemerkt dat een werkelijke groepstentoonstelling in een
museum meer recht van bestaan zou hebben.
‘Eenig beeldhouwwerk’ van Georgine Schwartze, de uitdrukking zegt reeds, dat
wij hier niet, als bij het door de andere dames geëxposeerde, iets als een overzicht
krijgen. Het is ook onnoodig er meer van te zeggen dan dat het niet zeer belangrijk
is.
Men zou kunnen beweren dat de portretten en figuurschilderingen van Mej.
Gildemeester en de dieren van Mej. Kelting toch een eigenschap gemeen hebben.
Ze zijn conscientieus, en geven blijk van studie; ze wekken noch geestdrift, noch
ergernis. Misschien is dat laatste wel het geval met de schilderijen van Mevr.
Baucke-Kleine. Deze zijn het werk van iemand met schildersdrift ongetwijfeld, en
talent, doch zonder scholing en m.i. zonder veel smaak. Het is zeker merkwaardig
schilderwerk; de bra-
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voure in het aanpakken en het sterke gevoel voor lichtende kleur zijn aangeboren en
verloochenen zich nergens, maar er is zekere gemakkelijke zelfvoldaanheid in de
manier, waarmee deze groote en in velerlei zin toch gebrekkige stukken ons worden
vertoond, die mij niet bevalt. Bij zoo weinig vermogen tot modelleeren (de koppen
en figuren schijnen soms wel uitgeknipt) en zoo weinig vastheid van teekening, doen
de overmoedige effecten aan als iets leegs; men zou eerder geneigd zijn de
tekortkomingen te vergoelijken, als er maar gezocht was ze te boven te komen. Maar
het is waar dat deze soort haastige en drieste schildering onvereenigbaar schijnt met
pijnlijk zoeken en ploeteren. Ze is dan ook slechts ten volle genietbaar dáár, waar
een doelbewust kunnen ze leidde. Ook aanduiden is teekenen, en zulke brutaal
opgezette composities als de circus-scènes vallen uit elkaar en worden vlekkerig en
morsig bij gebrek aan constructie.
Mej. Gildemeester's natuur is wel het andere uiterste. Haar manier is braaf en
nauwgezet, en somtijds is door de groote toewijding iets ontstaan, zóó goed en lief,
dat wij er even door worden vastgehouden. Zoo is er een vrouw met een kindje, waar
de gewoonlijk stroeve schildering, o.a. in den blooten arm, tot iets levends is
geworden, en de vele portretten van den ouden heer (vermoedelijk een predikant, en
dit verklaart veel) zijn ongetwijfeld karakteristiek. Van dit werk is hier overigens te
veel te zien; zóó, bij zooveel effen gelijksoortigheid, drukt ons meer dan noodig is,
de sfeer van middelmatigheid die het geheel ten slotte ademt.
Eenigermate is dit ook het geval met de zeer vele dierteekeningen en geschilderde
dierstudies van Mej. Kelting, maar hier is die veelheid toch beter te verdedigen,
omdat al die verscheidenheid van dieren kijk geeft op verschillende zijden van den
aanleg der kunstenares.
Studieus zijn deze meest gekleurde teekeningen en schilderstudies ongetwijfeld,
en indien zij meestal niet veel meer geven dan uitvoerige notities van het dier, dan
mogen wij bedenken dat zulke arbeid zijn hooge waarde kan bezitten. Dürer heeft
hem niet versmaad en tegelijk met zijn groote composities heeft het nageslacht vol
piëteit de studies van hazen en andere beesten bewaard, die uitvoerig genoeg zijn
om in een leerboek voor natuurlijke historie als illustratie dienst te doen. Doch behalve
uitvoerig zijn deze notities van den Meester, levend, in alle zenuwen levend; en dit
is het wat voor de kunstwaarde beslissend is.
Onder de teekeningen, aan den directeur van Artis aangeboden, waren er stellig
van beroemder hand, die van minder waarneming en minder geest getuigden dan het
beste, wat Mej. Kelting hier te zien geeft. Er zijn zeer aardige onder haar schetsen,
zij maakt zich niet gemakkelijk van de zaak af - teekeningen naar sommige op zichzelf
grappige en mooie dieren doen het zoo gauw - en wordt toch in haar portretteeren
niet doodsch. De meeste studies zien er smakelijk uit. Toch, als het er op aan gaat
komen iets van het éclatante, warme, trillende te geven - de veeren van zwemmende
eenden, bijvoorbeeld, - blijft zij verre bij de natuur ten achter. Ook de
Dysselhof-achtige vischgroepen (ik denk dat zij Dysselhof daarin wel navolgt) zijn
te dof; over het geheel mist de factuur pittigheid en warmte. Bekijkt men de
teekeningen die het meest schetsmatig zijn gebleven, dan blijkt alweer dat deze
kunstenares, als zoovelen, bij uitvoeriger en completer werk wel eens den frisschen
kijk op het onderwerp verliest. Ik denk dat dit overzicht van haar eigen werk misschien
voor haar zelf het leerzaamst is, en dat zij er aanleiding in zal zien, koortsachtiger,
nerveuzer, vlugger tastend te gaan werken, meer te noteeren uit het geheugen, zich
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niet meer zoo blind te staren op het model, minder te werken naar de natuur en meer
geïnspireerd door de natuur. Er is iets beters voor haar weggelegd dan een goede
aanteekening wegens naarstigheid.
C.V.
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JACOB BACKER, JONGENSPORTRET
MAURITSHUIS 'S GRAVENHAGE
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Het determineeren van oude Hollandsche schilderijen,
door W. Martin.
I.
Het beschouwen van een voortbrengsel van beeldende kunst verwekt het genot van
de geestelijke, in kleur, vorm en lijn uitgedrukte eigenschappen daarvan. In dat genot
kan medebegrepen zijn het bewonderen van het technisch kunnen van den maker.
Behalve het genieten is een onvermijdelijk gevolg van het beschouwen, dat er
vragen rijzen omtrent de aanleiding tot het ontstaan van het kunstwerk en de bedoeling
van den kunstenaar. Wat wilde deze? Hoe wilde hij zijn gegeven behandelen? Is hij
erin geslaagd, dit te maken gelijk hij het wilde? Gelijk hij het kon? Kon hij het nog
beter? Zijn of waren er anderen, die het beter kunnen of konden? Is hetgeen ik hier
zie iets nieuws, of staat het onder invloed van de vormen of kleuren van een ander
of anderen? Is hier invloed van een literair werk of van een bijzondere levensopvatting,
die 's kunstenaars geest in bepaalde banen leidde?
Zoo zouden wij kunnen voortgaan met het opsommen van de schier eindelooze
reeks van vragen, die tijdens of kort na elk beschouwen van kunst opkomen en wier
beantwoording de gegevens bevat van hetgeen men kan noemen de objectieve critiek,
d.w.z. een zoodanig oordeel over een kunstwerk, dat duidelijk blijkt de plaats, die
het inneemt temidden van de kunstproductie in 't algemeen en in het ‘oeuvre’ van
zijn maker in 't bijzonder, terwijl ook duidelijk zal moeten blijken, hoe het staat tot
de geestesbeschaving van den tijd waarin het ontstond.
Deze geestelijke waardebepaling - want wat is zulk een objectieve critiek anders
- is soms gemakkelijk, in zeer vele gevallen echter uitermate moeilijk. Geldt zij
kunstwerken uit een tijdperk, waarin de persoonlijkheden sterk op den voorgrond
treden, dan is het van het grootste belang, den invloedssfeer dier persoonlijkheden
vast te stellen en, door nauwkeurige rangschikking, de kracht en den duur van dien
invloed te kennen. Men denke aan Dante's invloed gedurende verschillende tijdperken
van schilderkunst, zoowel in als buiten Italië.
Om dezelfde redenen is het ook van groot belang, de geheele artistieke ontwikkeling
van groote beeldende kunstenaars te kennen, want eerst daardoor wordt duidelijk
hetgeen zij geestelijk beteekenen en kan men vaststellen hetgeen zij gevoelden,
hetgeen zij voor hun tijdgenooten waren en hetgeen hun werk voor latere geslachten
was.
Hoe nauwkeuriger de reconstructie van zulk een evolutie is, des te levendiger
wordt de geest van den kunstenaar voor ons, des te grooter is de waarschijnlijkheid,
dat wij hem juist begrijpen en derhalve zijn werk zuiver genieten. Vandaar de
noodzakelijkheid om - in perioden van sterk sprekende individualiteit - met zekerheid
te kunnen vaststellen: 1o. wat het werk is van den eenen kunstenaar en wat van den
ander; 2o. de volgorde, waarin een kunstenaar zijn werken maakte; 3o. de invloeden
die hij onderging en die hij anderen deed ondergaan.
De hulpwetenschap der kunsthistorische studie, die zich met het bestudeeren van
deze kwesties bezighoudt en die derhalve ook tot taak heeft, het valsche van het echte
te scheiden, noemt men de stilistische critiek of kortweg stijlcritiek.
Zij brengt - het is duidelijk - de voornaamste bouwstoffen aan voor de
kunstwetenschap. Zonder haar hulp is het on-
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mogelijk het doel te bereiken; zonder hechten stijlcritischen grondslag zal elk
kunstwetenschappelijk betoog vaag en wankel zijn.
De in de volgende bladzijden te behandelen stof houdt zich slechts met een klein
gebied der stijlcritiek bezig, maar hoe klein ook ten opzichte van het onafzienbare
studieveld der kunsthistorische wetenschap, toch is het in hooge mate belangrijk. Ja,
het schijnt wel alsof zelfs de belangstelling van den buitenstander juist voor dit ééne
gebied sterk is toegenomen door de bijzondere gebeurtenissen, die er zich in de laatste
jaren hebben afgespeeld. Wij denken hierbij aan de in tijdschrift- en
couranten-artikelen behandelde en in een pamflettenstrijd geëindigde kwestie tusschen
Dr. Bredius en den kunsthandelaar Sedelmeyer over de vraag, of de schilderij ‘Christus
met de overspelige Vrouw’, vroeger in de verzameling Weber te Hamburg, al dan
niet door Rembrandt is geschilderd; aan den strijd tusschen diezelfde heeren over de
echtheid van een met Rembrandt's monogram gemerkten jongenskop in dezelfde
verzameling; aan den strijd, dien dezelfde geleerde aanbond met den kunsthandelaar
Kleinberger, eigenaar van een eveneens aan Rembrandt toegeschreven schilderij: de
Vrouw met den Haan. Voorts denken wij aan den twijfel, die door W. von Seidlitz
geopperd is over de vraag of de sinds jaren aan Rembrandt toegeschreven Molen,
vroeger bij Lord Lansdowne, thans in de verzameling Widener te Philadelphia, door
Rembrandt geschilderd is*). Ons Nederlanders ligt de pennestrijd over de echtheid
van de zoogenaamde ‘Elizabeth Bas’ nog versch in het geheugen en het is misschien
daarom, dat hier te lande betrekkelijk weinig aandacht is geschonken aan den fellen
strijd, die even later in Duitschland is gestreden over een schilderij, voorstellende
Tobias met den Engel, dat de bekende Rembrandtkenner Dr. Wilhelm von Bode van
den heer Emden te Hamburg had gekocht op een veiling, waar het Govert Flinck
heette. Von Bode hield vol, dat het een Rembrandt is en gaf het schilderij ten
geschenke aan het Museum te Berlijn. De gemoederen zijn over deze zaak dusdanig
in beweging gebracht, dat zelfs Maximilian Harden er aan te pas is gekomen, die in
het 23-Mei-nummer van ‘Die Zukunft’ van 1914 de geheele geschiedenis sterk
gekleurd onder den titel ‘Schall und Rauch, Bildertaufe’, den volke heeft verkondigd.
Een andere, bedenkelijke nieuwigheid is, dat de bovengenoemde kunsthandelaars
hun pro-Rembrandtieke vertoogen in wetenschappelijken trant hebben geschreven,
uitsluitend om de verkoopbaarheid van de schilderijen, waarom het ging en die in
hun bezit waren of geweest waren, te baten.
Achter al deze kwesties doemt in onze herinnering de Flora-buste op, en de valsche
Tiara van Saïtaphernes. - Is het wonder, dat in de laatste jaren bij het publiek het
vertrouwen in de stijlcritiek, op dit gebied althans, is geschokt?
En toch: een ieder, die zich slechts even rekenschap geeft van hetgeen de stijlcritiek
in de laatste halve eeuw tot stand heeft gebracht, beseft ten volle, hoe veel de
kunsthistorie aan haar te danken heeft en dat, zonder haar, nog steeds verwardheid
en fantazie zouden heerschen in tallooze gevallen, waarin thans zekerheid is en
regelmaat.
Om bij Rembrandt te blijven: men behoeft slechts na te gaan hetgeen Smith, Dutuit
of Vosmaer voor Rembrandt hielden en hetgeen thans als diens oeuvre geldt, om den
grooten vooruitgang te zien, al zal ook niemand willen beweren, dat wij reeds zijn
waar wij wezen moeten. Men vergelijke verder slechts - om nog één voorbeeld uit
tallooze te noemen - Bürger's bekende opstel over den Delftschen Vermeer, in de
*) Zie het tijdschrift Kunst und Künstler, 1912.
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Gazette des Beaux Arts van 1866, waarin hij dezen kunstenaar als het ware opnieuw
ontdekte, met den critisch allerzuiversten catalogus van Vermeer's werken, door
Hofstede de Groot in deel I van zijn ‘Kriti-
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JAN MIENSE MOLENAER. ROOKER. FRANKFURT, STAEDEL'SCHES KUNST-INSTITUT.

sches Verzeichnis’ (1907) samengesteld. Welk een verschil!
Om kort te gaan: er is een enorme vooruitgang te bespeuren en wanneer men dan
ook elk der bovengenoemde Rembrandt-gevallen nader onderzoekt, komt men tot
het besluit, dat de oorzaak hier niet ligt in gebrek aan kennis en kijk bij de mannen
van wetenschap, maar in gebrek aan voldoende materiaal om mee te bouwen en in
verschil van methode bij het gebruik van die ontoereikende bouwstof. Hetgeen
feitelijk slechts een
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hypothese is, wordt door den voorstander van de echtheid evenzeer als vaststaand
aangenomen als het door den tegenstander als onaannemelijk wordt verworpen.
Daarbij laten sommigen zich leiden door de gedachte, dat het schilderij in kwestie
echt is, tenzij het tegendeel wordt bewezen, terwijl anderen daarentegen huiverig
zijn, tot echtheid te concludeeren, tenzij daarvoor onaantastbare gegevens bestaan.
D e e e n e r i c h t i n g w i l m.a.w. h e t e t i k e t s l e c h t s v e r a n d e r e n a l s
het moet, de andere wil niet etiketteeren, tenzij juist.
Waar de zaken aldus staan, is het de moeite waard, theoretische beschouwingen
ten beste te geven over het determineeren van oude Hollandsche schilderijen en de
daarbij toe te passen methoden, toegelicht met voorbeelden uit de practijk.
Wij onderscheiden dan allereerst de werkzaamheid van het bepalen van hetgeen
aan een schilderij door den schilder of de schilders (eventueel ook herstellers) is
gedaan. Dit berust - wij komen er nader op terug - op dezelfde methodiek als die der
schriftkunde.

JAN MIENSE MOLENAER. DRINKER. IN EEN PARTICULIERE VERZAMELING TE PARIJS.

De aldus verkregen uitkomsten worden geschift, systematisch geordend en in
verband gebracht met de langs historischen weg verkregen resultaten.
Men stelt dus b.v. langs stijlcritischen weg vast, dat een schilderij is uit de 17e
eeuw, Hollandsch omstreeks 1640, onder den invloed van Rembrandt. Men vindt
bovendien de handteekening G. Flinck. De historische studie nu heeft niet alleen
levensbeschrijvingen van dezen Flinck aan den dag gebracht, maar ook zijn tal van
acten gevonden, op zijn leven betrekking hebbende, terwijl zijn leerlingschap bij
Rembrandt volkomen vaststaat. Het verband tusschen determinatie en historie is dus
in dit geval met zekerheid gelegd
Ook zonder deze handteekening zou men het auteurschap hebben kunnen
vaststellen, nl. door vergelijking met genaamteekende werken van denzelfden meester
of doordien b.v. uit de geschiedenis van de herkomst der schilderij bleek, dat Flinck
de schilder is.
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Is in het schilderij door meer dan één hand gewerkt, dan kan men dit doorgaans
ook zien. Herstellingen, overschilderingen enz. kan een geoefend oog evengoed
herkennen als b.v. een antiquair kan zien, of een stuk porselein gerepareerd is. Is de
schilderij het werk van twee of meer meesters, dan is zulks ook in verreweg de meeste
gevallen te zien. In den cyclus, door Rubens geschilderd voor Catharina de Medicis
en thans in het Louvre, herkent zelfs een leek de ‘handen’ der verschillende
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helpers en waar bijvoorbeeld Rubens en de Fluweelen Brueghel*) of Brueghel en
Rottenhammer†) samenwerkten, zijn de door elk vervaardigde gedeelten der schilderij
even gemakkelijk te zien als b.v. in het doek, waarin Dou de figuren en Berchem
den hond en het landschap schilderde (Rijksmuseum, Amsterdam).
Ook in deze en dergelijke gevallen zijn de resultaten van het historisch onderzoek
daar om te bewijzen, dat de stijlcriticus juist gezien heeft.
Zoodra van elk schilderij de maker bekend zal zijn, zal deze functie der stijlcritiek,
nl. de voorbereiding tot de eigenlijke kunsthistorische studie, waarvoor zij het
materiaal aanbrengt, ophouden te bestaan.
Dan eerst volgt de dusdanige vergelijking van de schilderijen onderling uit een
oogpunt van compositie, kleur, teekening, verfbehandeling enz., dat daardoor de
ontwikkeling der kunstenaars en kunstenaarsgroepen is te reconstrueeren, de invloeden
over en weer zijn vast te stellen, enzoovoorts. Ook hier dient steeds weer het verband
met de historische feiten te worden gezocht.

FRANS HALS. JONGEN MET FLUIT. KEIZER FREDERIK MUSEUM TE BERLIJN.

Wij willen dit met één voorbeeld toelichten: men vindt schilderijen van Jan Miense
Molenaer, die een sterken invloed van Frans Hals verraden en waarvan wij noemen
het 1628 gedateerde schilderij bij Freiherr von Heyl te Worms. Nog sterker blijkt de
invloed van Frans Hals bij schilderijtjes met één figuur, gelijk de op blz. 323 en 324
afgebeelde. Gaat men nu de verdere gedateerde werken van dezen meester na, dan
ontwaart men, dat hij in de vijf zinnen van 1637, in het Mauritshuis bewaard, een
vlotte techniek heeft, die nog onder Hals' invloedstaat, maar dat hij in datzelfde jaar
in een groot familietafereel, dat Jhr. W.H. van Loon te Amsterdam bezit, een techniek
is gaan toepassen, die onmiddellijken invloed van den Amsterdamschen portretschilder
Santvoort verraadt, meer bepaaldelijk zelfs van diens omstreeks 1634 geschilderde
*) Het Paradijs, Mauritshuis.
†) Christus breekt de hel, Mauritshuis.
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groep van Burgemeester Dirck Bas Jacobsz. en diens familie (Rijksmuseum No.
2129).
Gaat men nu de historische gegevens na, dan blijkt inderdaad Molenaer omstreeks
1636 naar Amsterdam vertrokken.
Een ander voorbeeld, gekozen uit denzelfden kring van invloeden, is dat van de
afhankelijkheid, die de kunst van Judith Leyster vertoont ten opzichte van die van
Frans Hals. (Men vergelijke slechts de afbeeldingen op blz. 326 en 327.)
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JUDITH LEYSTER. DE DRINKER. RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM.

Hetgeen de stilistische vergelijking doet vermoeden, wordt ook in dit geval door
de historische feiten ondersteund.*)
Wij komen thans tot de kern van ons betoog, nl. het theoretisch analyseeren der
stijlcritische determinatie-middelen. Hierbij dient vooropgesteld, dat het mogelijk
is, langs dezen weg tot onaantastbaar zekere resultaten te komen. Men kan nl. - boven
(blz. 324) werd er reeds op gezinspeeld - uitsluitend afgaande op de schilderwijze,
verschillende, zelfs ongesigneerde schilderijen vereenigen tot een groep en dan
trachten, den naam van den schilder der kunstwerken op te sporen. Zoo heeft men
bijvoorbeeld verschillende schilderijen (te Brunswijk, Weenen, Pommersfelden,
Florence, enz.)*) bijeen gebracht, die alle omstreeks 1640 à '50 door een Hollander
zijn gemaakt, wiens naam men sinds jaren tracht te vinden en dien men voorloopig
den Pseudo-van de Venne noemt, omdat zijn werk vroeger wel eens met dat van
Adriaen van de Venne is verward. Zoo is er een groep van werken van een omstreeks
dienzelfden tijd werkenden meester, waarvan enkele J S gemerkt zijn en die daarom
wel eens met Jan Steen in verband is gebracht. Ook hier heerscht volkomen zekerheid,
dat al deze stukken van zekeren J S zijn, maar wie deze was weet niemand.
Uit de omstandigheid, dat dergelijke resultaten mogelijk zijn, volgt theoretisch,
dat men, ook al had geen van onze oude meesters zijn schilderijen onderteekend en
ook al ware er geen enkel historisch gegeven, toch door stilistische schifting een
groot deel onzer kunsthistorie vrijwel zou kunnen reconstrueeren. Gelukkig evenwel
hadden onze schilders toen de gewoonte, het meerendeel hunner werken van hun
naamteeken te voorzien, terwijl zij ook dikwijls het jaartal, soms zelfs den datum (ik
*) Zie C. Hofstede de Groot, Judith Leyster, in ‘Jahrbuch der Kgl. Preussischen
Kunstsammlungen’, 1893.
*) Vgl. o.m. Frimmel, Blätter f. Gemäldekunde II (1906), blz. 98-100.
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denk aan Pieter Saenredam) daaraan toevoegden. Het signeeren neemt in de 17e
eeuw gaandeweg toe. Misschien is de oorzaak hiervan te vinden in de omstandigheid,
dat een signatuur voor den rechter als echtheidsbewijs gold en het namaken van een
signatuur als bewijs van vervalsching. Wat Antwerpen betreft weten wij dit, doordien
de Antwerpsche dier- en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

327
stillevensschilder Jan Fijt, wiens schilderijen veel werden nagemaakt, den
kunsthandelaar Frans Wiericx aanklaagde, omdat deze een schilderij als Fijt had
verkocht, dat Fijt nooit had geschilderd. De rechtbank wees echter de aanklacht van
de hand, omdat de schilderij niet gemerkt was. Voor Noord-Nederland is tot heden
geen geval van zulk een rechterlijke uitspraak bekend, doch het ligt voor de hand,
aan te nemen, dat hier dergelijke opvattingen golden en dat deze van invloed waren
op het toenemen van het merken van schilderijen zoowel als op het namaken der
handteekeningen.
Echte signaturen daarentegen zijn - in den regel - echtheidsbewijzen.
Een tweede gelukkige omstandigheid is, dat van een aantal schilderijen reeds
tijdens of kort na hun ontstaan melding is gemaakt in inventarissen, notarieele acten,
brieven en andere historische bescheiden,*) terwijl soms zelfs de geschiedenis der
herkomst nauwkeurig bekend is of door de aanwezigheid van studies en schetsen het
auteurschap boven allen twijfel is verheven.
Wij bezitten bijvoorbeeld twee notarieele verklaringen van personen, die als model
hebben geposeerd voor Rembrandt's Nachtwacht. De geschiedenis van deze schilderij
is bovendien tot haar ontstaan terug te vervolgen. Bij Rembrandt's Anatomische Les
is hetzelfde het geval, bij de Staalmeesters eveneens,

JUDITH LEYSTER. VROOLIJK PAAR. EIGENDOM VAN BARON DE SCHLICHTING TE PARIJS.

terwijl wij bovendien studies van Rembrandt voor de Staalmeesters bezitten. Als
voorbeeld geven wij een afbeelding van Rembrandts beroemden Anslo van 1641
(Museum te Berlijn) en daarbij de uitvoerige licht- en situatie-studie, voluit gemerkt
en 1640 gedateerd, die berust in de verzameling Edmond de Rothschild te Parijs
(Hofstede de Groot no. 816).
*) Zie Floerke, Studien zur niederl. Kunst- und Kulturgeschichte, München 1905, blz. 204,
noot 214.
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Het behoeft geen betoog, dat ook deze soort van gegevens bewijzen zijn voor de
echtheid van een schilderij.
Het boven gezegde samenvattend hebben wij dus: 1o. de door signaturen te
determineeren schilderijen; 2o. de door historische gegevens determineerbare; 3o. de
door stijl-
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FRANS HALS. DE NAR. VERZAMELING ROTHSCHILD, PARIJS.

critiek in groepen te rangschikken schilderijen.
Het streven der wetenschap is in het algemeen om, indien eenigszins mogelijk,
voor elk schilderij bewijzen van deze drie soorten te verkrijgen. In verscheidene
gevallen, waarin een schilderij door zuiver stilistische beschouwingen aan een
bepaalden meester was toegeschreven, kwamen later de historische bewijzen de
juistheid der toeschrijving bevestigen. Zoo wees Dr. Hofstede de Groot er indertijd
op, dat een als Pieter de Hooch geldend binnenhuis in het Städel'sche Kunst-Institut
te Frankfort a/M een Pieter Janssens moest zijn. Niet alleen kwamen later de
overblijfselen van diens handteekening voor den dag, maar weldra bleek ook, dat de
schilderij nog in 1835 als ‘Janson’ was verkocht. Toen Bredius in een schilderij, dat
ging onder den naam van Eglon van der Neer, de hand van Jan Vermeer van Delft
herkend had, twijfelde geen enkel kenner aan de juistheid van Bredius' stijlcritische
toeschrijving. Maar er waren zooals gewoonlijk buitenstanders, die twijfelden of die
‘doop’ wel juist was. Dezen nu kon weldra het zwijgen worden opgelegd doordien
bleek, dat de bedoelde schilderij, een allegorie op het Geloof, reeds op veilingen in
de jaren 1699, 1718, 1735 en 1749 onder den naam van Vermeer was verkoent.
Bovendien zijn op de schilderij voorwerpen afgebeeld, die, blijkens den inventaris
van Vermeer's nalatenschap, in zijn boedel berustten, o.m. het goudleer, dat rechts
op het doek een gedeelte van den wand bedekt.
Een ander typisch voorbeeld is een landschap, dat door Hofstede de Groot als een
werk van Hercules Seghers werd herkend, omdat het hem aan diens etsen herinnerde.
Toen men het uit de lijst nam, bleek het op een door de lijst bedekt gedeelte van het
paneel voluit met Seghers' handteekening te zijn gemerkt.
Als laatste voorbeeld van deze soort van gevallen noemen wij er een uit onze eigen
‘practijk’. Op een groote, voluit gemerkte en 1643 gedateerde familiegroep van Van
der Merck was het landschap blijkbaar van de hand van Jan van Goyen, doch diens
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handteekening stond niet op de schilderij en andere gevallen van samenwerking van
deze meesters waren ons niet bekend. Evenwel bleek bij het nagaan der literatuur*),
dat in 1666 de pasteibakker Mr. Hendrick van Slingerlandt verklaarde, aan zijn
broeder

*) Oud Holland XIV, blz. 124.
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ettelijke jaren geleden te hebben geleend twee schilderijen, elk door Van der Merck
en Van Goyen geschilderd. Dat de stijlcritisch vastgestelde samenwerking bestond
is dus ook op historische gronden bewezen*).
Wij besluiten onze reeks van voorbeelden met dat van de Samenzwering van
Claudius Civilis, een doek, thans bewaard in het Nationaal Museum te Stockholm.
Het auteurschap van Rembrandt staat niet alleen stijlcritisch vast, maar uit vier
teekeningen van dezen meester, bewaard te München in het Prentenkabinet, blijkt
dat de schilderij oorspronkelijk grooter en geheel anders van vorm was, waaruit
wederom is gebleken, dat de schilderij identiek is met een stuk, door burgemeesteren
van Amsterdam in 1661 bij Rembrandt besteld ter versiering van het Stadhuis, doch
dat niet naar den zin der opdrachtgevers was uitgevallen†).
Wij moeten thans nagaan, hoe het gesteld is met de betrouwbaarheid van de boven
besproken soorten van gegevens (de historische gegevens, de signaturen en de
stijlcritische gegevens).
Van de historische kan men in het algemeen zeggen, dat hun betrouwbaarheid op
dezelfde wijze getoetst moet worden als die, welke andere feiten betreffen.
Verschaffen die gegevens een deugdelijk bewijs, dan is dat in het algemeen het
mooiste resultaat, waartoe men komen kan. In ons geval liggen vooral

FRANS HALS (OUDE COPIE). DE NAR. RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM.

op één punt voetangels en klemmen, nl. indien de mogelijkheid bestaat, dat een
schilderij kan zijn ‘ondergeschoven’, d.w.z. dat men het origineel door een copie
heeft vervangen. De critiek zal dus in elk bijzonder geval hebben na te gaan, of het
vroeger vermelde werk wel stellig identiek is met datgene wat men vóór zich heeft,
*) Zie mijn opstel in het Bredius-Album, 1915.
†) Zie Bode No. 520 en het belangrijke opstel van Mr. N. de Roever in ‘Oud Holland’ 1892,
blz. 137 vlg.
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dan wel of een copie op zeker oogenblik den ‘stamboom’ van het origineel heeft
overgenomen. Het meest treffende geval van dien aard is dat wat Mr. Dr. J.C.
Overvoorde in het Leidsche Jaarboekje van 1908 heeft openbaar gemaakt. Hij
beschrijft daar den verkoop (in 1766) van de beroemde Leidsche kunstverzameling
De la Court, waarvan nog heden ten dage verschillende schilderijen bestaan, die,
eigendom geworden van bekende musea, door een ieder terecht als groote
meesterwerken worden bewonderd. Bij die
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veiling werden echter ook eenige copieën als origineelen verkocht. Mr. Overvoorde
zegt daarvan het volgende:
‘Merkwaardig is het om te zien, hoe reeds in de 18e eeuw met de toeschrijving
der schilderijen werd omgesprongen. Niet alleen waren van verschillende stukken
copieën in omloop, doch zelfs werden deze door groote collectioneurs soms tegen
beter weten in als origineelen getoond. Vooral wanneer het oorspronkelijk stuk reeds
naar het buitenland was verkocht, schijnt de lust hun soms te machtig geworden te
zijn om een goede copie voor het origineel te doen paradeeren. Zoo vermeldt de
samensteller van de lijst van [schilderijen, die in 't bezit der De la Courts waren] in
1749 bij een door W. van Mieris naar een stuk van Frans van Mieris geschilderde
copie, dat het origineel reeds ruim 60 jaar uit het land was en d a t h i j d a a r o m
d e c o p i e “m a a r v o o r o r i g i n e e l l a a t p o u s s e e r e n ”, en het verwondert
ons niet, dat dit spelletje niet minder in trek kwam, toen bij de veiling de toeschrijving
van een schilderij op de opbrengst kon influenceeren. In den catalogus [der verkooping
De la Court] van 1766 zijn niet minder dan 4 c o p i e ë n a l s o r i g i n e e l e
s t u k k e n v e r m e l d , hoewel de onjuistheid hiervan aan de samenstellers van den
catalogus moet bekend geweest zijn, daar zij zelf vermelden nota genomen te hebben
van de aanteekeningen in het bezit der familie’.

REMBRANDT. DE PREDIKANT ANSLO EN ZIJN VROUW. KEIZER FREDERIK MUSEUM TE BERLIJN.
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Dat in den tegenwoordigen tijd dergelijke gevallen zich even zeer voordoen, is helaas
al te waar. Eenige jaren geleden nog was in Londen een geval aanhangig van een
oude copie naar Ruisdaal, die als echt was verkocht, paradeerende met een deel van
den ‘stamboom’ van het in een museum hangend origineel. Men vertelt ook den
volgenden gewetenloozen streek van een buitenlandsch handelaar, die op een veiling
voor een zeer hoogen prijs een beroemd schilderij kocht. Na eenige jaren verkocht
hij het met een niet al te groote winst aan een bekend verzamelaar. Jaren later vond
hij een tweede exemplaar van hetzelfde schilderij. Kenners werden erbij gehaald en
die konden niet anders dan verklaren, dat dit exemplaar echt was. Zoo kon de
handelaar voor dit tweede schilderij een zeer hoogen prijs maken. - De gemeene
streek van den handelaar is deze, dat hij van het echte schilderij een copie had laten
maken en die als echt had verkocht en dat hij het origineel, na het jaren bewaard te
hebben zonder het aan iemand te laten zien, ten slotte als een pas gevonden repliek
vertoonde, hetgeen hij met des te meer succes kon doen, omdat het een echt stuk was
en dus geen kenner hem tegensprak. De geschiedenis is aan den dag gekomen op
een tentoonstelling, waar de copie als origineel was ingezonden en door kenners als
copie werd ontmaskerd. Dit gebeurde echter eerst, nadat de handelaar inmiddels het
tijdelijke met het eeuwige had verwisseld.
Gelukkig zijn zulke streken niet overtalrijk en is, in het algemeen, de stijlcritiek
ver genoeg gevorderd om lont te ruiken in gevallen, waarin dergelijke gevaren dreigen.
Behoudens deze soort van ‘herkomst-vervalsching door onderschuiving’ kan men
in het algemeen de historische bewijzen als zeer dienstig voor de identificatie
beschouwen.

REMBRANDT. GETEEKENDE STUDIE VOOR HET PORTRET VAN ANSLO. PARIJS, VERZAMELING EDM. DE
ROTHSCHILD.

Gaan wij thans over tot de signaturen. Deze moeten, gelijk gezegd, in den regel
als vaste grondslag voor echtheid gelden. Immers het begrip signatuur houdt ten
minste dit in, dat de schilder, die haar plaatst, de verantwoordelijkheid voor het werk
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op zich neemt. Een echte handteekening beteekent dus in de meeste gevallen, dat
degene, die haar plaatste, tevens de schilder is. Is dit n i e t het geval (hetgeen
doorgaans stijlcritisch valt uit te maken), dan is de schilderij toch stellig onder de
oogen van den signeerenden meester gemaakt en heeft deze gewild, dat zij als zijn
werk zou worden aangemerkt.
Het vinden van een echte handteekening geeft dus in verreweg de meeste gevallen
den doorslag bij de determinatie van de schilderij, waarop zij voorkomt. Een goed
voorbeeld hiervan is het prachtige portret van een jongetje in 't grijs, door Mevrouw
Rose ten
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geschenke gegeven aan het Mauritshuis. (Zie buitentekstplaat tegenover blz. 321).
Dit portret vertoont rechts in de schaduw ter schouderhoogte de handteekening van
Jacob Adriaenszoon Backer, leerling van Rembrandt, benevens de dateering 1634.
Toch hebben sommigen gemeend, dat het portret een werk van Thomas de Keyser
zou zijn. De Backernaam zou dan volgens dezen de naam van het jongetje moeten
zijn, want er valt niet aan te twijfelen, of de naam is even oud als de schilderij. Maar
aangezien de Backernaam zeer voorzichtig in de schaduw verborgen is en men de
namen van afgebeelden met jaar en leeftijd (die hier ontbreekt) zeer duidelijk sprekend
pleegde af te beelden, is dit uitgesloten. De naam kan dus niets anders dan de
handteekening zijn. Waar nu van Backer andere dergelijke fraaie werken bekend
zijn (al is hun schoonheid niet zóó exceptioneel als die van dit jongensportret), mag
men dus in dit geval slechts concludeeren tot een auteurschap van Backer, die in dit
portret sterk onder den invloed van De Keysers techniek blijkt te staan. Van
inschildering of hulp door De Keyser is hier geen sprake: de schildering is zóó
duidelijk na te gaan en zóó dun, dat toetsen van een andere hand zich onmiddellijk
zouden verraden.*) In een geval als dit gaat dus de handteekening tot op zekere hoogte
vóór de stijlcritiek, en terecht.
Wij moeten echter, in het algemeen sprekende, een restrictie maken, nl. dat de
leerlingen in de 17e eeuw niet mochten signeeren en dat dan soms de leermeester
zijn eigen handteekening plaatste op het werk der leerlingen. Voorbeelden hiervan
zijn de signaturen op menigen Mierevelt, die, niet door hem maar door een zijner
leerlingen of helpers geschilderd, toch als zijn werk, d.w.z. als afkomstig uit zijn
werkplaats, werd verkocht. De signatuur beteekent dan niet anders dan dat de schilder
zich voor het werk aansprakelijk stelt.
Hetzelfde doet de schilder, die het werk van een ander voltooit en er zijn eigen
naam onder plaatst. Ook hiervan kent de geschiedenis onzer schilderkunst gevallen,
waarvan wel het meest treffende is hetgeen er gebeurd is met de artistieke
nalatenschap van Adriaen van Ostade, die overging aan zijn leerling en navolger
Cornelis Dusart. Deze heeft tal van onvoltooide Ostades voltooid en met zijn eigen
naam onderteekend. Deels behoefde hij er niet veel aan te doen en is het stuk dus in
weerwil van de echte Dusart-handteekening een Ostade gebleven en geen Dusart
geworden.
Dat een beroemd meester uit medelijden het werk van een minder bekenden vriend
wat opschildert en het met zijn eigen bandteekening voorziet, teneinde het voor dien
vriend verkoopbaar te maken, is in die dagen evenmin ondenkbaar als in de onze en
ook in zulk een geval waarborgt de signatuur dus niet de algeheele eigenhandigheid.
Evenmin doet zij dit bij groote composities, waarbij de meesters zich vaak in
dusdanige mate van leerlingenhulp bedienden, dat in de bestedingscontracten moest
worden bedongen, of de hulp mocht worden verleend en, zoo ja, hoe ver zij dan
mocht gaan.
Het is duidelijk, dat reeds in gevallen als de laatstgenoemde het woord is aan dat
deel der stijlcritiek, dat zich bezighoudt met het onderscheiden der verschillende
‘handen’, die in één schilderij aan het werk zijn geweest.
Immers, waar in tal van in den beginne genoemde gevallen de wetenschappelijk
geschoolde historicus en zelfs (bij echtheidsbepaling der signatuur) de chemicus de
*) Zie mijn betoog in het Bulletin, uitgegeven door den Nederl. Oudheidkundigen Bond, jaargang
1915.
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oplossing kan brengen, zal bij het stilistisch vaststellen van den maker van een
schilderij uitsluitend diegene de juiste oplossing vinden, die in deze zeer speciale
richting terdege geschoold is. Hierover zullen wij in het vervolg van dit opstel spreken.
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Tyl Riemenschneider,
door J.R. van Stuwe Hzn.
We zijn in een vergeten museum, waardoor men ons vrij laat ronddwalen, zonder
wantrouwend wachter in de buurt. Het is er aangenaam-verlaten. Hier, daar en ginder
zijn de gezochte schilderijen, - we zien ze zooals we willen, ongedwongen. Niets is
er wat de stemming stoort.
Maar de avond naakt, het licht wordt al wat grijzer. Wij worden er even door
opgeschrikt: er is nog zoo veel te zien en de tijd verstrijkt.
En dan - hoe onverwacht en overstelpend komt het! - dan staan we eensklaps voor
het schoone werk, dat alles om ons doet vergeten, dat ademloos maakt en duizelig,
dat gloeien doet en als in koorts doet rillen, o, maar dat is niets - het Schoone, het
Schoone is daar!
Alles om ons is vergeten; niets bestaat meer dan dàt. Ons innigste zelf is zichzelf
niet meer en hulpeloos gevangen. We keeren eerst weer tot de wereld terug als een
slaperig suppoost ons goedmoedig verjaagt en we verstrooid de straat zijn op gegaan.
Die indruk blijft, wordt nimmer meer vergeten. Dat was de emotie, de wondere
zielestemming, die wij zelden en dan nog immer onverwacht, zeer lijdelijk ondergaan.
Elke emotie, zoo genoten, werpt een lichtglans over ons bestaan.
In deze stemming wil ik u schrijven over een Madonna in het Städelsche
Kunstinstitut te Frankfort, die ik eenmaal zag in het verschemerend licht van een
laten nazomermiddag. Bijna levensgroot, van prachtig groen-grijze zandsteen, staat
zij daar als eenig beeld tusschen al die gewijde altaar-schilderijen der oudste
Duitschers, - en teederlijk draagt zij haar kind in de armen. Haar lief gelaat straalt
van een reine blijheid, het is even terzijde genegen en omtooid door golvende lokken.
Zie haar bevallige houding en de rhythmische plooienval van haar kleed. Zie hoe ze
haar lichte last steunt en heft met haar prachtige handen. Het Kind speelt onbevangen
met haar sluier, stil-tevreden waar het is. Blijheid en rust en onvergankelijke goedheid
stralen uit van dit vredig tafreel, - het edele werk van een gevoelig kunstenaar: Tyl
Riemenschneider, die in het eind van de vijftiende en het begin der zestiende eeuw
in Würzburg werkte.*)
Van zijn jeugd weten we zeer weinig. Volgens zijn eigen verklaring kwam bij uit
den Harz en was in Osterode geboren, - het jaar weten we niet, maar het kan niet
vroeger dan 1462, niet later dan 1465 zijn geweest. In het eind van 1483 kwam hij
na lange omzwervingen door Saksen en Beieren, nu hier dan daar bij beeldhouwers
of beeldsnijders arbeidend, te Würzburg aan, waar hij als ‘schildersknecht’ bij het
Lukasgilde werd ingeschreven. Niet dat hij schilderde of graveerde maar de
beeldhouwers waren te Würzburg gering in aantal; zij hadden geen eigen gilde en
werden (evenals de glazenmakers) bij dat der zusterkunst ondergebracht; - en alle
gezellen heetten eensluidend bij de boeking: schildersknecht.
*) Zijn naam wordt op veel verschillende wijzen geschreven, van Rijmenschnijder tot
Riemenschneider toe; Tyl, Til, Ti[...]o, Tilman of Tilmann, of Dil. Maar Tyl komt ons zoo
vreemd niet voor; wij kennen immers allen Tijl Uilespiegel.
Toch is bij het overschrijven van registers, twintig jaren na zijn dood, een stadsklerk die
naam te raar geweest. Hij gaf Riemenschneider er daarom welwillend een voornaam bij en
zoo heet hij in dat bisschoppelijk archief Hans Tilmann Riemenschneider. Vandaar ook dat
hij later soms als ‘Meister Hans’ is aangeduid. Otte (zie Bibliografie aan het slot van dit
artikel) noemt hem nog onjuist Hans Tilmann Riemenschneider.
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twintig jaar. Waarom hij zich juist te Würzburg vestigde is niet met zekerheid te
zeggen. Mogelijk had hij er verwanten. In 1478 was daar namelijk een Nikolaus
Rijmenschnijder overleden, Dom-vikar en Fiskal. Wellicht is Tylman familie van
hem geweest en woonden er nog leden van Nikolaus' gezin in Würzburg, toen de
jonggezel daar aankwam. Vreemdelingen werden in die dagen niet al te gastvrij in
de steden ontvangen; burgerrecht kregen zij eerst laat en dan nog veelal eerst na
flinke betaling; recht van vestiging en recht tot neringdrijven of tot opzetten van een
werkplaats werd niet aan iedereen vergund en meester werd men eerst na degelijken
werktijd. Kunst was handwerk en beeldhouwer of schrijnwerker, verver of schilder,
ijzersmid of goudsmid, men was handwerksman en werd als zoodanig beschouwd.
Maar de stand van handwerksman was in de middeleeuwen meer geëerd dan
tegenwoordig.
Toen Tyl in Würzburg aankwam was zijn leertijd waarschijnlijk al voorbij. De
gildeboeken vermelden niet, dat hij bij een der toenmalige beeldhouwers*) als leerling
werkte. Waarschijnlijk kon hij de bewijzen geven van in Ulm of Neurenberg of
wellicht nader bij zijn woonplaats in de leer te zijn geweest. Maar als gezel of knecht
kon hij alvast in Würzburg werk vinden.
In 1485 trad hij in het huwelijk met de weduwe van een goudsmid Ewald Schmidt
en naar het toenmalig gebruik werd hem kort daarna het burgerrecht der stad
verleend.†) Anna Schmidt, wier meisjesnaam Uchenhofer was, schijnt veel ouder te
zijn geweest dan Riemenschneider. Zij was reeds moeder van drie zonen, Jörg
(George), Hans en Nikolaas. In 1501 overleed Anna. Zij had hem éen kind, een
dochter Gertrud (of Gertraud) geschonken.
Riemenschneider heeft in dien tijd veel gewerkt. Hij reisde heel Frankenland rond,
en verscheiden van zijn groote stukken dateeren uit dien tijd. Eenmaal is hij ziek
geweest en liet zich opnemen in het Bürgerspital (Broederhuis). Dit is op te maken
uit het volgende dokument: Man soll Riemenschneider, der fünfzig Gulden in das
Spital bringen will, in das Spital annehmen, doch soll man sich erkundigen und
erfahren, was er mehr hat, dass man das auch wisse, wiewohl man ihm seine Zubusse
lasse; ob er aber etwas (zurück) liesse über die fünfzig Gulden, dass es auch dem
Spital bliebe.*)
Men ziet dat de heeren van het huis voor hem nu niet bepaald liefdadigheid
betrachtten. Maar waarschijnlijk had Riemenschneider die ook in het geheel niet
noodig. Zijn roem nam steeds toe en zijn werkplaats breidde zich uit; in dien tijd had
hij niet minder dan twaalf leerlingen.
In 1504 begon zijn ambtelijke loopbaan. Uit een voordracht van zes personen,
waarop hij vijfde was, werd hij door het Domkapittel in den Stadsraad (de z.g. untere
Rat) gekozen. Uit deze benoeming blijkt hoe hoog de beeldhouwer toen reeds in de
achting van de Domheeren stond. Dit is echter slechts het begin; langzamerhand
klimt hij tot de hoogste stedelijke ambten op; - maar uit het verder verloop der
*) Ulrich Hagenfurt of Michael Weiss b.v.
†) In het Bürger-matrikel van 1473-1493 is dit als volgt opgeteekend: Dile Rymenschneider
Bildschnitzer von osterrode In Sachsen ist burger worden: vff Montag nach den Suntag
Reminscere Anno ō LXXXV vnd hat nicht geben fur sein burgerrecht. Hij behoefde niets te
betalen, daar hij de weduwe van een gildebroeder huwde. De datum is 28 Februari 1485.
*) Ontleend aan Weber (Zie de bibliografie aan het slot).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

geschiedenis zal blijken, hoe diep tragisch ten slotte zijn val en vernedering zijn
geweest.
In 1505 is Riemenschneider hertrouwd met een zeer jong meisje, Margaretha
Rappolt, de oudste uit een gezin van vijf kinderen. Toen later zijn schoonouders
beiden waren overleden, traden Tyl en de broeder van zijn schoonvader Kunz Rappolt
op als voogden over de vier andere kinderen. Hij bleef dit tot 1516; elf jaar na zijn
huwelijk
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FIG. I. RIEMENSCHNEIDER-KAPEL IN HET BEIERSCHE NATIONALE MUSEUM TE MÜNCHEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

337
met de oudste, waren er dus nog minderjarige kinderen. Bij benadering komt men
tot de stelling dat Margaretha weinig ouder dan zestien kan zijn geweest toen zij
Riemenschneider huwde.
Dit zijn de jaren van zijn grootste arbeidskracht en van zijn schoonste werken.
Geluk, roem als kunstenaar en burgerlijke eerbewijzen, - al wat een man van fijn
gevoel en eerzucht maar verlangen kan, had hij. Tot uit Wurtemberg kwamen de
opdrachten voor altaren en beelden; inmiddels nam hij ook de benoeming aan tot
bouwmeester, een der vele eereposten, die hij in de volgende jaren bekleeden zou.
Er was een jaargeld aan verbonden van twaalf gulden, in dien tijd geen slechte
betaling. Drie jaar later koos men hem tot Fischermeister, weer later tot
Kapellenpfleger*), Steuermeister, Schossmeister†), Spitalpfleger, alle bewijzen voor
het groote aanzien dat hij genoot. Als bouwmeester had hij eenig onaangenaam
geharrewar over houtverkoop, wat voor hem vooral, wiens werkplaats zooveel hout
verslond, niet aangenaam kan zijn geweest. Men voorkwam dit later, door hem
eenvoudig tot een hooger eereambt te beroepen. Driemaal (in 1509, 1514 en 1518)
werd hij gekozen in den ‘oberen Rat’. Dit college bestond uit drie personen en vormde
met de twee burgemeesters het dagelijksch stadsbestuur. Hij werd dus wethouder.

FIG. II. MADONNA IN HET STÄDELSCHE KUNSTINSTITUT TE FRANKFORT A/M.

In 1520 viel hem ten slotte de grootste onderscheiding ten deel. Met een zekeren
Jörg Mering werd hij tot burgemeester van Würzburg gekozen. Hij had geluk
gevonden in zijn tweede huwelijk, bevrediging in zijn kunst en eer als notabel burger,
het hoogst bereikbare was bereikt.
Hier zou ik willen eindigen met mijn verhaal, want Riemenschneider, de
fijngevoelige, is mij lief en al was zijn val ook louter het gevolg der
*) Over de Mariakapel te Würzburg, die aan de stad behoorde.
†) Ontvanger van accijnsen.
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tijds-omstandigheden en eer tot zijn roem dan tot zijn schande, het relaas van zijn
lijden doet pijn.
De Boerenkrijg brak uit.
Würzburg, al jaren lang het prins-bisschoppelijk bewind moede*), helde over naar
afvalligheid. Het volk stond op, geleid door den Rothenburger

*) Reeds in 1397 had Würzburg met negen andere gemeenebesten een Stedenbond gesloten als
tegenwicht voor 't prinsbisschoppelijk gezag.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

338

FIG. III. DE ENGEL EENER VERKONDIGING, DOOR MARTIN SCHONGAUER.

Hans Bermetter, wiens heftige taal ook Riemenschneider medesleepte. Hij was toen
weder wethouder, na twee jaar burgemeester te zijn geweest.
Het is niet noodig hier dieper in te gaan op de oorzaken van het conflict met hertog
Konrad III van Thüngen; zij liepen hoofdzakelijk over tiendrecht en kerkelijke lasten.
En.... buiten de wallen klonk steeds luider de vrijheidsroep der boeren! Door
provocatie van den hertog werd de crisis verhaast. Hij beval den burgers zich te
wapenen en uit te trekken tegen de oproerlingen. De Raad weigerde; in vergadering
op 25 April 1525 werd bij meerderheid van stemmen besloten, niet te gaan; eenige
dagen later werd den vorst de gehoorzaamheid opgezegd en sloot Würzburg zich
aan bij de boeren.
Geen maand later was de opstand, die aan tienduizend menschen het leven had
gekost, waarbij tweehonderd kasteelen en vijftig kloosters waren geplunderd en
verbrand, reeds bedwongen. Op 7 Juni moest Würzburg zich op genade of ongenade
overgeven. 8 Juni werden Riemenschneider en 39 anderen naar den Vrouwenberg
gevoerd en in de kelders van die vesting opgesloten. Een week later gaf men aan
veertien de vrijheid weder, maar Riemenschneider was daar niet bij.
Nog later - verhaalt de stadsklerk Martin Cronthal, die mee gevangen zat - werden
de drie notabele burgers Tylmann Riemenschneider, Hans Bauer en Hans Rudiger
uit de gevangenis gehaald en door den beul ‘hart gewogen’*). Twee maanden later
gaf de hertog den laatsten boetelingen ten slotte de vrijheid weder, nadat hun nog
een zwaren losprijs was afgedwongen.
Sinds leefde Riemenschneider als een door het leven verslagene. Aanzien en
vermogen had hij verloren en in het volgende jaar stierf zijn vrouw. Teruggetrokken
leefde hij voort, werkend zonder veel geestkracht, zonder fantasie. Uit de verarmde
kerken kwamen slechts schamele opdrachten in - en hoewel het niet zoover kwam,
*) Met gewichten aan de leden gefolterd.
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dat hij broodsgebrek leed - de inzichzelfgekeerde, zwaarmoedige grijsaard kende al
de bitterheden van een verongelukt bestaan. Op 7 Juli 1531 overleed hij in hoogen
ouderdom en werd begraven op het ‘Domfriedhof’ tusschen Dom en Neumünster.
Zijn graf werd met een zerk bedekt van roode zandsteen, waarop in vlak relief zijn
beeltenis van ouden man is uitgebeiteld: levensgroot, in een overkleed, dat tot de
voeten valt en het hoofd gedekt met de baret, staat hij daar, de handen, die een
rozenkrans houden, in gebed gevouwen. Tusschen de voeten zijn op een schild
gekruiste riemen, zijn wapen, aangebracht. Het randschrift luidt: ‘Im Jahre des Herrn
1531 am Abend Kiliani starb der ehrsame und kunstreiche Tilman Rimenschneider,
Bildhauer, Bürger zu Würzburg, dem Gott gnädig sei. Amen’.
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De steen is waarschijnlijk door zijn stiefzoon Jörg, die evenals de andere twee, den
naam Riemenschneider had aangenomen, vervaardigd. Toen in 1822 het plein tusschen
Dom en Neumünster bestraat werd, vond men den steen, die thans tegen de
buitenmuur der kathedraal is opgesteld. Hij is glad afgeloopen en bovendien is een
deel afgeplat en van een grafschrift voorzien op Bernhard Hop, zijn schoonzoon, die
tien jaar later overleed en in hetzelfde graf werd bijgezet.
Hiermee is in hoofdtrekken geschetst wat we van Riemenschneider uit
archiefstukken te weten zijn gekomen. Zij houden zich meer bezig met zijn
maatschappelijk werk dan met zijn kunstenaarsloopbaan. Slechts van weinige zijner
beelden is uit de akten te bewijzen dat ze van zijn hand zijn, slechts enkele dragen
zijn meesterteeken. Wij zijn dus grootendeels aangewezen op derivatieve bewijzen;
draagt een houten of steenen beeld, uit dat tijdperk dateerend, in allen deele de
kenmerken van zijn zeer aparten stijl en is het in alle onderdeelen zichzelf gelijk,
dan kunnen we met vrij groote zekerheid zeggen, dat het van geen ander dan van
onzen meester zijn kan, want in de geschiedenis der Duitsche Kunst is niet één
beeldhouwer bekend, wiens werk met het zijne kan worden vergeleken en geen van
zijn leerlingen bereikte de hoogte waarop hij stond. We zullen later zien dat Bode
het hier niet mee eens is, dat hij een anderen, onbekend gebleven meester, dien hij
grooter acht dan Riemenschneider, diens beste werken toeschrijft, - maar Bode staat
hierin alleen, en is wellicht ook nu niet meer zoo zeker van zijn zaak.
Riemenschneider's kunst toont niet de minste verwantschap met de hardhoekiger,
ruwer, meer stoere werken van zijn Würzburgsche voorgangers*) en is evenmin te

FIG. IV. DE MAAGD EENER VERKONDIGING, DOOR MARTIN SCHONGAUER.

vergelijken met het werk van zijn Neurenbergsche tijdgenooten Veit Stoss, Adam
Kraft en Peter Vischer en ook niet met dat van den jongeren Syrlin uit Ulm.
*) Eberard Friedberger (uit Frankfort afkomstig), ong. 1440, Gall (uit Schweinsfurt), ong. 1450,
Hans Haas en de reeds genoemde Michael Weiss en Ulrich Hagenfurter.
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We zijn met hem reeds in het tweede tijdperk der Duitsche renaissance*) met
Vischer's klassiek-sierlijke bronzen, met het monumentale steenwerk van Kraft en
met de groote houten figuren van den energieken, stormachtig-dramatischen Stoss.
We zijn in de renaissance, maar Riemenschneider's geest leeft nog in de
middeleeuwen, zijn gevoelige vroomheid schrikt terug voor de moderne

*) De volgende tijdtafel geldt globaal voor Duitschland:
1000-1280

Romaansche tijd, met
overgangsvormen naar:

1280-1400

de gothiek.

1400-1470

Vroege renaissance.

1470-1520

Tweede tijdperk der Duitsche
renaissance.

1520-1600

Uitbloei der renaissance onder
Italiaansche invloed.
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kunst, die de banden verbreekt met de kerk. Hij is de laatste der laat-gothiekers; zijn
beelden staan buiten het leven, zijn bedoeld voor lijdzame rust in donkere kapellen,
voor de stille aanbidding eener vrome menigte. Zijn werk is naïef-gevoelig en
voornaam.

FIG. V. DE RUST OP DE VLUCHT NAAR EGYPTE, DOOR A. DÜRER.

Hij was geen groot schepper, geen vinder van nieuwe wegen. Krachtig, baanbrekend
werk vermocht, noch wenschte hij te maken. Maar hij begreep de ziel der dingen,
die hij uit te beelden zocht en wist die aan zijn werk te geven. En daar hij slechts
beeldde wat goed was en rein en schoon, werd het tot kunstwerk onder zijn hand,
zuiver, bezield en zegen spreidend kunstwerk voor de eeuwen. Als elk fijnvoelend
mensch in vreeze voor effect-bejag, uit hij dramatische handeling nimmer door te
treffende gebaren, door hartstochtelijke gelaatsteekening of heftige bewogenheid
van houding. Zijn nobele kunst staat daarboven. En hij schuwt de leelijkheid zoozeer
dat hij zelfs niet in staat is beulen, bespotters van den Christus, Salomés en Judassen,
dramatisch-antipathiek te doen zijn.
Eenling onder de Frankische kunstenaars, toonde hij hun in zijn werk de zachte
geaardheid zijner Saksische afkomst, het sentiment en de voorname bescheidenheid
van zijn aristocratischen geest. Zijn beelden, hartstochtloos teeder, staan
vreemd-eenzaam in een tijd, doorvloeid van het naturalisme, dat uit ons land en
Noord-Frankrijk zich over Duitschland had verbreid en de mystiek uit de kerkekunst
verdreef. De eenige met wien Riemenschneider mogelijk verwantschap vertoont, is
met den ouderen Jörg Syrlin, die wellicht eenigen tijd zijn leermeester is geweest.*)
*) De oudere Jörg Syrlin werd omstreeks 1425 geboren en overleed in 1491. Hieronder volgen
de jaartallen van Riemenschneider's tijdgenooten ter vergelijking met de zijne (ong.
1464-1531).
Veit Stoss, waarsch. 1439 (?)-1533.
Adam Kraft, ong. 1450-1509.
Peter Vischer 1460-1529.
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Deze had zijn werkplaats te Ulm en het is niet onaannemelijk dat de jonge Tyl op
zijn gezelle zwerftocht door Beieren ook de Wurtembergsche grensstad heeft bezocht.
Syrlin's figuren zijn evenmin als die van onzen meester krachtig en breed geschetst,
maar zijn vrouwen zijn zacht en lieftallig, zijn mannen ernstig en voornaam. Zij
ademen en leven. Hoofden en handen - vooral de laatste - zijn fijn en zorgvuldig
gemodelleerd, maar Riemenschneider overtreft hem in de uitbeelding der

Jörg Syrlin de J. 1455-1521.
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meest subtiele wisselingen van stemming en vroom gevoel.

FIG. VI. MADONNA UIT HET GEROLSHOFENSCHE ALTAAR TE MUNCHEN.

Ook al is er dus eenige verwantschap in beider kunst, toch lag hun werkzaamheid
in verschillende richtingen. Syrlin's hoofdwerken zijn het schitterend-mooie
koorgestoelte in de Münster van Ulm en de ‘Fischkasten’, - versierde architectuur;
in Riemenschneider's werk was het beeld immer hoofdzaak en slechts bij uitzondering
ontwierp hij bouwkundige structuren als sacramentshuisjes en altaarstukken en dan
nog nimmer met geheel zijn hart. De beelden, die de stukken sieren, zijn belangrijker
dan de structuur zelve. En toch, ook daarbij bewaren zijn rustige voornaamheid en
smaak hem steeds voor overdrijving.
Een kenmerk van het laat-gothische tijdperk in Zuid-Duitschland is het overdadig
plooienspel, dat de wijde gewaden der figuren op schilderijen en beeldhouwwerk
vertoonen. Hoekig-gebroken, gekreukelde vouwen en plooien, rijkelijk aangebracht,
geven aan het werk een gekunsteldheid, die den totalen indruk niet ten goede komt.
Wij zien dit sterk bij Martin Schongauer en bij Dürer, wier kopergravures en
houtsneden, evenals die van Michael Wohlgemuth, door Riemenschneider stellig
zijn gekend.*) De twee afbeeldingen van de Ve r k o n d i g i n g door Schongauer (fig.
III en IV) geven hiervan een typeerend voorbeeld. We zien hier links den Aartsengel
Gabriel, juist uit den hemel neergedaald, de vleugels reeds toegevouwen, het wijde
lange overkleed nog in zwaai, het zwaarder onderkleed reeds in rust gevallen. Hij
heeft de woorden: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen’ juist uitgesproken.

*) De jaartallen der drie genoemde schilders-graveurs zijn als volgt:
Michael Wohlgemuth, Neurenberg, 1434-1519.
Martin Schöngauer, Kolmar, na 1445 - waarsch. 1488.
Albrecht Dürer, Neurenberg, 1471-1528.
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Rechts staat Maria, de zeer vrome Maagd, opgerezen van haar lezing, het boek
half dichtgeslagen in de hand. Haar oogen zijn geloken als ware zij verblind door
zijn verschijning en haar houding is die eener
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deemoedig-overgegevene in extaze, overstelpt door de groote genade haar gedaan.
Schongauer heeft dat ontroerend-juist en met meesterhand in haar beeltenis gelegd.
Zooals wij de woorden lezen, zoo zien we ons in verbeelding de maagd van Nazareth
niet anders. En toch.... toch zijn we niet geheel voldaan met de teekening. Haar ruime
mantel is zoo wonderlijk gewikkeld en geplooid! Met welk een zorg is door den
kopersnijder elk vouwtje en kreukeltje van den sluier geboetseerd, die schijnbaar
achteloos van het hoofd gleed Hoe meer we er op letten, hoe meer het ons treft dat
de zedige Maria zelfs in dit heilig oogenblik niet onverschillig was voor de sierlijkheid
van houding en plooienspel.... Onze bewondering voor de meesterlijke teekening
blijft niet onvermengd met spijt. Ook de Gabriel met zijn staf, waarom zich te sierlijk
het letterlint slingert is al te weelderig omplooid; zijn mooi haar krult te zeer en de
bladerkroon dekt het te net. In overdaad van detail ging de hoofdindruk verloren.
Het is zeer jammer, want vooral deze Maria is het schoone bijbelverhaal waard.
Terwijl ik dit schrijf, zie ik aldoor in gedachten dat kleine halfrond-koepelvormig
gouden paneel van Filippo Lippi voor me in de National Gallery*); ook een
Maria-boodschap naar bekend model. Maar hoe dood-eenvoudig is daarop de
drapeering behandeld! Daar is niets, niets dat ook maar een oogwenk de gedachte
afleidt van het wonder, - zelfs de misteekende vaas waarin de lelie staat, dringt zich
(juist daardoor) minder aan ons op. En zeker minder dan de overrijk bloeiende,
fantastisch-bebladerde lelie in de Duitsche pul van Schongauer. Nu heb ik genoeg
slechts gezegd van die overigens zoo mooie teekeningen, en ik kan overgaan tot een
voorbeeld van Dürer, dat Riemenschneider's kunst niet minder na staat. Het is de
beroemde ‘Rust op de vlucht naar Egypte’ (fig. V), ook wel ter onderscheiding van
andere gelijke voorstellingen, de ‘Madonna met den sprinkhaan’*) genoemd. Ik geef
juist deze van Dürer's tallooze houtsneden en gravures, - waarin ik bijna blindelings
kan grijpen om een illustratie te vinden voor mijn betoog, - omdat zij die belangrijke
eigenschap met het meeste werk van Riemenschneider gemeen heeft, dat de overdaad
van bijwerk in de drapeering der Madonna het geheel niet schaadt, - er integendeel
de luister aan geeft, noodig om aan dit allerliefste huiselijke tafreel de wijding te
geven van het bijbelverhaal. Onvoorwaardelijk is hier de plooienrijkdom op zijn
plaats. Strenge rechte lijnen zouden in dat onrustigrijke kantige landschap armelijk
en oversober hebben aangedaan. Niet zonder bedoeling zijn steeds heiligen en
personen van aanzien door schilders en beeldhouwers in

*) Het is als zooveel andere om den oorlog, gevaar van bommen en suffragettes, tijdelijk
verwijderd.
*) De sprinkhaan is in de rechter-benedenhoek.
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FIG. VIb. MADONNA VAN DÜRER OP HET SCHUTBLAD VAN ZIJN ‘LEVEN VAN MARIA’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

343
wijde gewaden gedost. Eng aansluitende kleederen staan niet voor waardigheid en
boezemen geen eerbied in. Het is daarom dat rechter en prelaat zich tooien met de
toga en dat des konings statiekleed bestaat uit zwaren mantel, die pages moeten
helpen dragen.
Drapeering is zulk een voornaam ding in de kunst! Ze is een studie op zichzelf,
vooral voor den beeldhouwer, die zooveel meer dan de schilder rekening te houden
heeft met de grondstof voor zijn beeld. Marmer, steen, brons en hout zijn alle
verschillend in hun bewerking en in de beperkingen, die zij stellen. En alle hout is
onderling alweer verschillend, eiken- en lindenhout, peren- en rozen- en beukenhout;
alle hebben hun goede eigenschappen en hun limieten, het zachte, haast waardelooze
grenenhout van den pijnboom en het ijzerharde palmhout, dat de eeuwen weerstaat.

FIG VII. ST. SEBASTIAAN UIT HET GEROLSHOFENSCHE ALTAAR TE MUNCHEN.

En bij de studie van de materie waarin hij werkt, komt nog de even omvangrijke
kennis van de eigenschappen der uit te beelden stof. De beeldhouwer moet weten
hoe kleerengoed, van ragfijn neteldoek tot zwaar brokaat, zich houdt onder alle
omstandigheden. Hoe het zich plooit in beweging en flapt of wappert in wind En
hoe het hangt en in vlakken breekt, als het neergevallen is, in rust. Dunne zij gedraagt
zich anders dan harde. Wol, fluweel, licht linnen, al die stoffen hebben verschillende
eigenschappen en verschillende lijnen. Dunne zij geeft aan de lichaamsvormen een
zachte ronding, de plooien zijn golvend en vormen een aaneengesloten geheel. Harde
zijde duidt de vormen scherp aan, geeft rechte, vaak onverwachte vouwen. Satijn
doet dit ook, maar minder sterk. Zware wollen stoffen geven breede, eenvoudige
plooien, terwijl licht ongesteven netel doek over de geheele oppervlakte kreukelig
lijkt. En dat is het moeilijkst en gewaagdst om in harde grondstof te willen uitbeelden.
Fluweel daarentegen met zijn soepele lijnen en zwaren hang is bij uitstek de stof,
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die men kiezen zal voor de uitdrukking van statigheid en rust. En fluweel is blijkbaar
de stof, die Dürer koos om zijn Madonna mede te drapeeren.*)

*) Een uitspraak van Rhead (zie bibliografie):
If one were asked to particularise the artists whose drapery is most worthy of study one would
say: for simplicity and purity of style Fra Angelico; for beauty of draughtmanship and easy
grace in the continuity of the folds: Leonardo; for strength and grip of the construction of
the individual folds, and richness of decorative effect: Dürer.
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FIG. VII a. DE OVERBRENGING VAN HET HOOFD VAN JOHANNES DEN DOOPER AAN HERODUS, ZIJLUIK
VAN HET GEROLSHOFENSCHE ALTAAR TE MUNCHEN.

In houtrijk Zuid-Duitschland, waar in de middeleeuwen en in de renaissance de
beeldsnijders niet zooals elders door de schilders werden verdrongen, stonden beide
kunsten even hoog in aanzien en werkten onderling op elkander in. Men ziet den
invloed der schilderkunst in de paneelen der houtsnijders, die landschap-achtergronden
schetsten in bas-relief. Maar sterker nog ziet men den invloed van de beeldsnijkunst
op de teekening van figuren. Als een vaardig snijder-beitelaar bezig was aan zijn
beeld, noodde vanzelf het zachte lindenhout tot meer en meer details. Het moet een
sterke geest geweest zijn wien de vingers niet brandden tot méér, als hij zijn hout tot
plooien sneed in wijde gewaden. Zoo zijn Schöngauer, zoowel als Dürer met hun
weelderig lijnenspel, waarschijnlijk evenzeer beïnvloed door de Zwabensche en
Beiersche beeldsnijders, als deze het waren door hen.
In Riemenschneider met zijn ongeëvenaard meesterschap over de grondstof, die
hij bewerkte, om het even of ze hout, zandsteen of marmer was, is dat fantastisch
plooienspel tot weergalooze hoogte opgevoerd. Helaas te hoog vaak en hij die
sarcastisch van ‘papieren plooien’ praat, geeft hem geen onverdiend verwijt. Toch,
- we moeten rechtvaardig zijn en bedenken, dat in Riemenschneider's tijd de mode
zware zijde en brokaat deed dragen en dat die stof, geplooid, de scherpe vouwen,
lijnen en hoeken vertoont, die onze meester in zijn stoffen uit te beelden placht. Elke
kunstenaar, tot zelfs de grootste, kan den invloed van omgeving en gebruiken niet
ontgaan; elk kunstwerk dient beoordeeld in het kader van zijn tijd.
Weten we nu alles wat er van Riemenschneider te vertellen valt? Eigenlijk nog
maar bitter weinig, want we kennen een kunstenaar niet voor we zijn werk goed
hebben gezien, grondig, lang en met toewijding bestudeerd. En er is zooveel, en er
is zulk een verscheidenheid; de kerken van Main- en Tauberdal, die werken van hem
bevatten, zijn nog vele, ook al waren er een aantal, die voor grove sommen afstand
deden van hun kostbaar bezit. Daar is Würzburg, waar hij meer dan veertig jaren
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werkte, en ook de andere groote Beiersche steden eeren zijn kunst in haar
verzamelingen.
Laten we eerst nog even naar het Städelsche Kunstinstitut te Frankfort teruggaan
waar de Madonna staat in de zaal der Duitsche primitieven (fig. II). We zien haar,
de schoone, in waardig-stemmige omgeving en toch, zij is er niet zooals de kunstenaar
haar had bedoeld. Denk haar buiten, in een diepe nis, als sierbeeld voor de
Domspastorie, in
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haar oorspronkelijke beschildering met gouden haar, de sluier wit, rood onderkleed
en blauwen mantel.
We houden niet veel van bontgekleurde beelden, met hun harde kontrasten en
onwaarschijnlijke tonen van blauw en rood. En we weten tevens dat een dik
olieverfkleed de lijnen vervaagt en haar gevoeligheid afstompt. Ach, wat weten wij
in onzen tijd van wat mooi was en leelijk in de sfeer van het verleden? Wij moeten
de Madonna zien in de vroolijk bontgekleurde stad, met geschilderde luifels en
groen-en-roode luiken aan de houten huizen van den overkant. Zie ook het rood en
hemelsblauw en wit in de kleedij der jonge poorteressen, schakeeringen van bruin
en groen en blauw in de buizen en baretten der burgers en dan komt, in die diepe nis,
in de schaduw van dat zwaarbelommerde plein de Madonna met haar gouden haar,
ons niet zoo bont meer voor.
Zij is naar wij weten van omstreeks 1520, deze menschelijke Madonna met haar
hemelsch, stralend aangezicht, uit Riemenschneider's rijpsten tijd. Groot, slank en
bevallig, draagt zij het Christuskind zonder moeite. Haar kleed valt sierlijk, en, al
worden de plooien ook hier en daar door kleine kreukels onderbroken, de lijnen
blijven forsch en harmonisch.
Het valt moeilijk te scheiden van dit beminnelijk beeld der Lieve Vrouwe, maar
er is nog zoo veel.
Naar München nu, waar in het Bayerische National-museum een rijke verzameling
zijner houten beelden is bijeengebracht. De verwulfde kerkezaal, die met haar altaren
zonder tal, heilige figuren, schilderijen, koorbanken, bidstoelen en grafsteenen reeds
een machtig beeld geeft van het bloeitijdperk der Duitsche laat-gothiek heeft rechts
achteraan een zijkapel, geheel aan Riemenschneider's

FIG. VII

b. DE OVERBRENGING VAN HET HOOFD VAN JOHANNES DEN DOOPER, DOOR A. DÜRER.

kunst gewijd. Een afbeelding ervan is tegenover de tweede bladzijde van dit opstel
afgedrukt. Glasschilderingen temperen er het licht en geven aan zijn werk de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

kleurenstreeling, die men al zijn beelden in gedachten dient te geven. Het
vleugelaltaar, dat men op de foto ziet is afkomstig uit Gerolshofen. Het mist de
rijk-gesneden gothischopstrevend ranke bekroning, die men zoo dikwijls aantreft
aan altaren van dien tijd, maar wat het mist aan bijwerk wordt door eenvoud en
distinctie vergoed. Onder de berankte accolade tronen drie groote beelden. In het
midden Maria met het Kind (fig. VI), links Johannes de Dooper, rechts de heilige
Sebastiaan (fig. VII). Van deze drie stijlovereenkomstige beelden behoorde alleen
de
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Maagd (fig. VI) oorspronkelijk tot het altaar. Zij is als Riemenschneider's meeste
Madonna's van zeer weemoedige lieflijkheid en onaantastbare hoogheid. We zien
hier, in dit prachtige beeld van lindenhout zeer nauwe verwantschap met de
zandsteenen Madonna te Frankfort. Het was beschilderd en is later nog eens
overgeverfd, maar de kleuren zijn oud en schaden niet. Hier ziet men ook de rijke,
rhythmische plooienval*), het zeer korte bovenlijf, - ook een van Riemenschneider's
kenmerken in vrouwelijke lichaamsbouw - dezelfde houding, even prachtige handen,
en het kind even mooi en lieftallig. De oogen van beiden zijn zwart aangestipt, wat
de aanblik verlevendigt; het beeld is bijna 120 c.M. hoog.
Op één ding moet ik nog wijzen, - op de maansikkel onder hare voeten, die ook
de Frankfortsche Madonna en bijna al zijn andere hebben en die Longfellow de
volgende regels moet hebben ingegeven:
....The peerless queen of air,
Who as sandals to her feet,
The silver moon doth wear.

Wat is hier de beteekenis van? Het was in dien tijd een tamelijk gangbaar gebruik
en het kan duiden op de veranderlijkheid, de ijdele wisseling der dingen, het wankelen
tusschen goed en kwaad, in de manefasen gesymboliseerd, - waar de Heilige Moeder
boven verheven is†). Ook is het open cirkelsegment een vrouwelijk zinnebeeld - zooals
de driehoek een mannelijk teeken is.
Maar juister lijkt het de verklaring in de Schrift te zoeken, waar gezegd is:
‘En daar werd een groot teeken gezien in den hemel, namelijk eene vrouw bekleed
met de zon, en de maan was onder hare voeten, en op haar hoofd eene kroon van
twaalf sterren’.*)
Bij een van Riemenschneider's Madonna's met kind, te Volkach, waar het
levensgroote beeld zweeft in een krans van zilveren rozen, ziet men almee de maan
en wolken onder hare voeten en is zij gansch omgeven door de stralen van de zon.
De sterrenkroon ontbreekt, maar kan verloren zijn gegaan.
Zoo zien we ook in het museum te München een vrij groot baldakijn-altaar, dat
opengeklapt ons de maagd toont met het Christuskind, fel gouden licht naar alle
zijden pijlsgewijs uitzendend, staande op de halve maan. Boven haar hoofd zweven
twee engelen, die de sterrenkroon dragen. Dit is afkomstig uit Weissenburg, en dateert
van omstreeks 1500†).
*) Ik kan niet nalaten hier even af te schrijven wat de groote Riemenschneider-kenner Weber
hier eens, typisch-Duitsch, over schreef (Allg. Zeitung, 1891, Beil. nr 10):
‘Seiner Weise entspricht (auch) völlig die Behandlung des Faltenwurfes, welcher sich an
grösseren Gewandpartien - wenn ein Vergleich aus einem andern Kunstgebiet entlehnt werden
darf - zu einer Art thematischer Arbeit plastischen Kontrapunktes mit wohlangelegter
Steigerung gestaltet und mit den gross geschwungenen Zügen anderer Gewand teile in
wirksamen Gegensatz tritt’. Een vondst, maar hoever gezocht!
†) Zie voor deze verklaring b.v. de homilie van den hl. Gregorius over het Evangelie van St.
Lucas XVIII, 31-43. Hij zegt: Il faut remarquer que l'aveugle est précisément guéri au moment
ou Jésus approche de Jéricho. En effet ‘Jéricha’ signifie ‘Lune’: et dans la Sainte Ecriture la
lune signifie l'imperfection de la chair, car tandis que chaque mois elle décroit, elle nous
indique notre imperfection d'être sujets à la mort.
*) Openbaring van Johannes XII, 1.
†) Een dergelijk plat openkleppend altaar staat ook in de Sebalduskerk te Neurenberg. Maar
om voorstellingen te vinden van de Moedermaagd met het Kind op de halve maan behoeven
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Zien we ten slotte de verrukkelijke afbeelding der ‘Madonna met het Kind’ van
Dürer, op het schutblad van zijn reeks houtsneden ‘Het Leven van Maria’ (fig. VIb),
dan hebben we het beeld ook met de bekroning der twaalf sterren geheel kompleet.
Maar wat blijkt nu, als we de volgende verzen van dat hoofdstuk der Apocalyps
nauwkeurig lezen? Dat waarschijnlijk met dat teeken in den hemel, de Maagd Maria
in het geheel niet is bedoeld en uit vers 2 blijkt, dat het kind op de Moeder-arm

wij zoover niet van huis te gaan. In de Noord-Nederl. kunst en in de Nederrijnsche van
denzelfden tijd was de maansikkel onder de voeten der Moedermaagd een bekend zinnebeeld.
Het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht heeft er zeven.
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in de verschijning niet gezien kon zijn.*)
Hier staan we voor een raadsel. We kunnen niet nagaan, wat er in het brein van
den eersten vinder van dat zinnebeeld is omgegaan. Waarschijnlijk vond hij de
voorstelling der vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voet en de
sterrenkroon zoo mooi, dat hij die symbolen waardig genoeg vond voor de Heilige
Maagd.
Het maansymbool is ten slotte vaak gebruikt voor afbeeldingen der Onbevlekte
Ontvangenis en der Hemelvaart van Maria*) maar ook dat helpt ons niet uit de
moeielijkheid waar in Riemenschneiders werk onveranderlijk de jonge Moeder m e t
het Kind is geteekend.†)

*) In een Statenbijbel (uitgegeven door Nic. Goetzee te Gorkum in 1749) is bij die plaats in de
Openbaring het volgende aangeteekend:
‘Door deze Vrouw verstaan enige de maagd Maria, die C h r i s t u s heeft gebaard en met
C h r . in Egypte is gevlucht: welken C h r . de Satan tot den dood toe heeft vervolgd, die
daarna is opgenomen ten hemel, en daar is gezeten ter rechterhand van God zijnen Vader,
en met ene ijzere roede de volken regeert. Doch also dit nu al geschied was, eer aan Johannes
deze Openbaring is gedaan, en hier eigentlijk van dingen die noch toekomende waren, wordt
geprofeteert, gelijk boven 1:1 en 4:1 is betuigt en ond. 22:6 verhaalt wordt, en vele dingen
hier op de maagd Maria niet wel kunnen worden geduidt, zoo verstaan het meerder deel der
uitleggers door deze Vrouw C h r i s t u s ' gemeente’.
Tintoretto (1519-'94) in zijn bekend schilderij ‘Het gevecht van den aartsengel Michael en
zijn engelen tegen den Satan’ (Openbaring XII.7) te Dresden geeft de Madonna (met het
kind), de Fransche graveur Jean Duvet (1485-1561) daarentegen stelt in een prachtige prent,
waarvan een origineele afdruk in het Britsch Museum berust, de vrouw voor als een engel
met vleugels.
En in een ouden Engelschen bijbel van 1812, is de volgende uitleg gegeven, die niet
noemenswaardig met de Hollandsche verschilt: By this woman, interpreters commonly
understand the Church of Christ, shining with the light of faith, under the protection of the
sun of justice, Jesus Christ. The m o o n , the Church, hath all the changeable things of this
world u n d e r h e r f e e t , the affections of the faithful being raised above them all. ‘A
woman’ may also, by allusion, be applied to our blessed Lady.
*) Vooral door Murillo.
†) Sinds het verzenden van het opstel lees ik in Barbier de Montault's T r a i t é
d ' i c o n o g r a p h i e c h r é t i e n n e over de maansikkel: ‘Elle symbolise la Vierge: ‘Pulchra
ut luna’ (Cant. Cant., VI, 9), l'Ancien Testament; la Synagogue, à cause de ses changements
perpétuels; la royauté, la mahométisme, l'empire Turc. Elle est l'attribut de la nuit; de S.
Willebrord, évêque d'Utrecht, de la bienheureuse Julienne du Mont Cornillon et de la Sainte
Vierge: ‘Luna sub pedibus ejus’ (Apoc., XII; 1).
(De hierboven bedoelde plaats uit het Hooglied van Salomo (cantique des cantiques) is als
volgt: Wie is zij, die daar uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon,
schrikkelijk als slagorden met banieren?)
Hetzelfde boek zegt over ‘La Conception de Marie’ Le quatrième type commence au XVIIe
siècle. Il représente Marie, dans la force de l'âge et triomphant dans la gloire: sa tête est
entourée d'un nimbe de douze étoiles, ses mains sont croisées sur sa poitrine, elle pose ses
pieds sur le croissant de la lune et est escortée d'anges (toile de Murillo au Louvre).
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FIG. VIII. HL. WALBURGIS IN HET BAYERISCHE NATIONAL MUSEUM TE MUNCHEN.
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Wij moeten niet al te ver in bijzonderheden afdalen, al zijn zulke kwesties ook de
specerij van kunsthistorisch onderzoek. Het beeld der Madonna in het Gerolshofensche
altaar is van indrukwekkende waardigheid en teeder schoon, - en de maansikkel
onder hare voeten heft haar nog verder van de aarde af. Zij voorvoelt het leed, dat
over Haar en Haren Zoon zal komen, het is Haar in de oogen te lezen. Zij staat er
met het onuitgesproken troostwoord op de lippen voor allen, die lijden: ‘Zie mijn
onschuldig kind dat alle smarten die de wereld kent, eenmaal zal dragen’.

FIG. IX. DE HL. BARBARA UIT HET BAYERISCHE NAT. MUS. TE MUNCHEN.

Naast haar staat St. Sebastiaan, (fig. VII) doorboord met vele pijlen. Zijn edel,
smartelijk gelaat getuigt van kracht in de beproeving, zijn ontbloot bovenlijf is schoon
en harmonisch van vormen: zijn houding en de sierlijke val van den mantel schenken
dit beeld een nobele gratie.*)
De luiken van het altaar, dat ongeveer anderhalve meter hoog is, geven naar men
op de foto ziet, vier reliefs met tafreelen uit de geschiedenis van Johannes den Dooper,
*) De L e g e n d a A u r e a van J. de Voragine, aartsbisschop van Genua (1270), in de Engelsche
vertaling van William Caxton (1483) zegt over hem:
....S. Sebastian was accused to the emperor that he was a christian, wherefore Diocletian, the
emperor of Rome, made him come tofore him, and said to him: I have always loved thee
well, and have made thee master of my palace; how then hast thou been christian, privily
against my health, and in despite of our gods? S. Sebastian said: Always I have worshipped
Jesu Christ for thy health and for the state of Rome, and I think for to pray and demand help
of the idols of stone is a great folly. With these words Diocletian was much angry and wroth,
and commanded him to be led to the field and there to be bounden to a stake for to be shot
at. And the archers shot at him till he was as full of arrows as an urchin is full of pricks, and
thus left him there for dead. The night after came a christian woman for to take his body and
to bury it, but she found him alive and brought him to her house, and took charge of him till
he was all whole....
He was martyred in the year of our Lord two hundred and eighty seven.
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links-boven de doop van Jesus, rechtsboven Johannes in den kerker, links-beneden
de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

349
onthoofding en rechts-beneden de overbrenging van het hoofd door Salomé aan
Herodia. Het eerste tooneel, Jesus' doop, is door Riemenschneider vrij naar
Schongauer's houtsnee van dienzelfden naam*) ontworpen. De twee tafreelen met het
afgehouwen hoofd (zie fig. VII a en b), zijn naar Dürer†), het eerste vrij, het tweede
zeer getrouw. We zien dus hier in dit altaar - dat, als zoo veel van Riemenschneider's
werk in München, verzameld werd door den ‘Oekonomierat’ C. Streit te
Bad-Kissingen - den invloed van Schöngauer en Dürer beiden. Dit helpt ons den
datum te bepalen van het ontstaan van dit altaar. De houtsneden zijn door Dürer met
1510 en 1511 gedateerd en dit, gecombineerd met het feit, dat het Madonnabeeld
zeer na verwant is aan het Frankfortsche van omstreeks 1520, doet ons inzien dat
het altaar moet stammen uit den lateren tijd van den meester, toen ook de lust om
eigen motieven te zoeken voor zijn reliefs zoo groot niet meer was.
Toch, als men aandachtig het onthoofdingstafreel van Dürer met dat van
Riemenschneider vergelijkt, dan ziet men dat het verschil tusschen beide niet slechts
hierin ligt, dat het paneel een spiegelbeeld is van Dürer's houtsnee. Er zijn nog andere
verschillen, die typisch blijk geven van het groote onderscheid in de persoonlijkheden
der beide mannen. Zie nu de Salomés: Dürer's pervers-glimlachend,
laag-gedecolleteerd vrouwtje en Riemenschneider's zeer fatsoenlijke, keurig-gekleede
dame, die in haar schande akelig-waardig blijft. Hier heeft Dürer het bijbelverhaal
beter begrepen en knapper uitgebeeld, dan zijn navolger.
In de nis der predella onder het altaar staat een mooi borstbeeld van een heilige,
dat waarschijnlijk tot reliquie-houder heeft gediend (de holte in de borst is daarvan
gewoonlijk het teeken).

FIG. X. MARIA UIT DE VERKONDIGINGSGROEP TE MUNCHEN.

*) Zie b.v. Bartsch (Bibl.) No. 8
†) Zie Streit (Bibl.) blz. 16 en 17, ook Bartsch, No. 126.
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Op lage voetstukken rechts en links onder het altaar ziet men twee groote
heiligenbeelden - beide ruim een meter hoog - links Walburgis*), rechts Margaretha.

*) Of Walburga, Waltpurde, Vaubourg of Falbourg. Zij werd geboren in Devonshire en stierf
te Hildenheim in 777; is schutsvrouw van Groningen, Zutphen, Oudenaerde, Antwerpen,
Furnes, Eichstadt en Weilburg. Zij was de zuster van den hl. Bonifacius, den apostel van
Duitschland. Daar ze abdes was van Hildesheim wordt ze meestal in geestelijke kleeding
afgebeeld, soms met boek, anders met een kleine flesch of met een rozekrans. Een kroon is
soms aan haar voeten geplaatst, ten bewijze van haar koninklijke afkomst.
Zie over haar ook F. II. Mertens en K L. Torf's Geschiedenis van Antwerpen, 1845, I blz.
79-80.
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Missen ze de gevoelige fijnheid der Madonna in hun lijnen, de Walburgis, waarvan
ik op blz. 347 (fig. VIII) het borststuk geef, is zoo voortreffelijk getypeerd, dat ik
geneigd ben haar voor een echten Riemenschneider van omstreeks 1505 te houden.
Ik zal er mij evenwel voor wachten deze beelden positief te kenschetsen als twee der
‘anmutigsten eigenhändigen Werken Riemenschneiders’ uit zijn lateren tijd, zooals
Tönnies*) doet. Mogelijk zijn ze de meesterstukken van zijn knapsten leerling. De
polychromie is goed behouden en stoort in het geheel niet, zooals uit de foto blijkt.
Streit noemde deze beelden, die uit de Martinengo-collectie afkomstig zijn, Veronica
en Barbara; maar ik kan niet nagaan waarop hij die toeschrijving steunt. Waarschijnlijk
is zij niet.
In de Riemenschneider-kapel ziet men links van het altaar in de hoogte, onder een
gothische baldakijn een ander heiligenbeeld: de Barbara†) van wie ik op blz. 348 (fig.
IX) een afzonderlijke afbeelding geef. Zeer slank, maar sierlijk van houding en
buigzaam gebouwd, behoort ze tot Riemenschneider's liefste beelden. Anatomisch
beschouwd - maar we moeten haar niet anatomisch beschouwen - zijn haar proporties
onjuist. Haar middel is zoo hoog, dat het bovenlijfje niet grooter is dan haar hoofd
en de afstand van de heup tot de voeten haast eindeloos. Er is niets nieuws onder de
zon, waar hebben we die wonderlijke verhoudingen toch meer gezien? We hoeven
niet ver te zoeken, het eerste het beste modeprentenboek van een goeden modernen
kleerenteekenaar als de Losques, Portalez, Guillot of den onverbeterlijken Sem geeft
ze ons precies zoo. Ook daar zijn de vrouwen van heup tot voetzool even
curieus-elastisch uitgerekt en is de borst nog veel opmerkelijker weggewerkt. Is het
dáardoor - omdat we aan die misteekening gewoon zijn geraakt - dat
Riemenschneider's Barbara met haar figuur van teringlijderes ons niet te etherisch
lijkt en dat wij die misvorming veeleer als een eigenaardigheid, dan als een fout
aanmerken?
Zie ook de geprononceerd zijwaartsche buiging in haar houding, den zoogenaamden
gothischen heupstand. In oude ivoren figuren van eenige afmeting had die hellende
houding zin. Zij werd aangegeven door de kromming in den olifantstand en de
ivoorsnijders moesten hun beelden in dien schuinen stand wringen of zij wilden of
*) Zie bibliografie.
†) De heilige Barbara wordt op twee wijzen voorgesteld: òf staande bij een toren met drie ramen
of met een drinkschaal of bokaal in de hand, soms ook een hostie. Haar legendarische
geschiedenis is als volgt: Zij was de dochter van een rijken heiden, Dioscorus, die haar in
een toren sloot om haar van de buitenwereld afgezonderd te houden. De vader ondernam
een reis en gaf vóor zijn vertrek bevel, dat voor zijne dochter een badhuis zou worden gebouwd
met twee ramen. Tijdens zijn afwezigheid veranderde Barbara de opdracht aan den bouwheer
in dien zin dat er drie inplaats van twee ramen werden gemaakt als zinnebeeld van de heilige
drievuldigheid. Toen Dioscorus terugkwam en haar de reden van de verandering vroeg,
bekende zij hem christinne te zijn, waarop hij haar mishandelde en voor den prefect sleepte.
Deze deed haar martelen en veroordeelde haar daarna ter dood. Haar vader sloeg haar zelf
het hoofd af, maar huiswaarts keerend werd hij getroffen door den bliksem, die zijn lichaam
geheel verteerde.
Haar graf werd een toevluchtsoord voor kranken en hulpbehoevenden; genezen en getroost
keerde men van zijn pelgrimstocht daarheen terug.
Verteld wordt nog dat in 1448 een man, Hendrik Kok te Gorkum haar voor zich zag
verschijnen toen, in een brandend huis gevangen, bij haar ter hulpe riep. Zij hielp hem door
de vlammen en hield hem in leven, tot hij het laatste oliesel ontvangen had.
Deze gebeurtenis, wijd en zijd bekend geworden, deed veel om haar roem in de vijftiende
eeuw te verbreiden.
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niet. Maar zij hebben - vele hebben - die beperking glansrijk overwonnen en beelden
gesneden van een natuurlijke gratie, die hun werk tot een verheugenis doet zijn. Die
Madonna's hadden dan vanzelf den stand van steunen op één zijde. Maar de latere
houtsnijders
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werden door de grondstof niet belemmerd en hoefden zich zoo trouw niet aan die
conventie te houden. Dat Riemenschneider het deed is begrijpelijk, hij zag de mooie
lijn ervan en wilde die niet verliezen. En meestal - hoewel niet immer - maakte hij
die buiging aannemelijk door op de heup iets van gewicht te doen steunen, - zooals
hier de zware bokaal en bij de Madonna's het kleine Christuskind.

FIG. XI. DE APOSTEL JACOBUS IN HET MUS. TE MUNCHEN.

Deze Barbara is een echte Riemenschneider, ongetwijfeld. Let op de fijn bearbeide
handen, op de nobele gelaatstrekken, op de sierlijkheid in alle details. Op het
geborduurde hemd dat aan de borst zichtbaar is, heeft hij in linnenletters B·A·R·B·
uitgesneden, de rest van den naam is onder het kleed verborgen. Op het hoofd draagt
zij een tulbandachtigen tooi, zooals die in dien tijd gedragen werd, met afhangend
lint. Alles is weergaloos fijn en gevoelig gesneden, het is in zijn genre sterk,
welbewust werk.
En nu komen we aan het allerbekoorlijkste Madonna-beeld, dat links op den
voorgrond in de Riemenschneider-kapel is geplaatst: de Maagd met het boek uit een
Verkondigings-groep, waarvan de tegenfiguur, de Engel, ontbreekt. Met zulk innig
werk voor zich, zwijgt gewonnen de koelste criticus. Hier is in waarheid
Riemenschneider's hoog schoonheids-ideaal bereikt. Wij zien hoe de Maagd in vrome
bewogenheid luistert naar de woorden, hoe zij lichtelijk ineenkrimpt als de zin ervan
tot haar doordringt.... Ik behoef niet voort te gaan, rustige beschouwing van de
afbeelding op blz. 349 (fig. X) geeft meer, dan er in woorden over is te zeggen. Streit
noemt het beeld, ten onrechte, een hl. Magdalena.
Weber (1911) geeft een afbeelding van een bijna geheel identiek beeld in het
Koninklijk Museum te Berlijn. Ik ken het niet, en het is niet opgenomen in Vöge's
kataloog van 1910*), noch in het supplement van 1911.
*) Zie bibliografie.
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Aan den raamkant, dus niet op de foto zichtbaar, staat een bijna levensgroot beeld
van den ouderen Jacobus (fig. XI), een zeer mooi mansbeeld, waardig en van hoogen
ernst en levens-
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FIG. XII. DE APOSTELEN MATTHEUS EN THADDEUS IN HET MUSEUM TE MUNCHEN.

ondervinding. We zien hier den apostel als pelgrim, de reiszak over den schouder,
staf in hand en pelgrimshoed op het hoofd. De naakte voeten zijn sterk beäderd, de
handen oud en levend, de houding die van een krachtigen grijsaard. Smalle schouders
en ietwat korte armen accentueeren de rijzigheid der figuur, de mantelplooiïng is
harmonisch. Dit beeld doet me denken aan apostels, die ik zag te Rothenburg en te
Creglingen en dateert waarschijnlijk uit de eerste jaren der nieuwe eeuw, toen
Riemenschneider voornamelijk in het Tauberdal werkte.
Mooi ook, zelfs meesterlijk, zijn in hun verscheidenheid de twaalf zittende
apostelen
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FIG. XIII. DE APOSTELEN JOHANNES EN JACOBUS IN HET MUSEUM TE MUNCHEN.

te München, waarvan ik hier eenige afbeeld: Mattheus en Thaddeus, Johannes en de
oudere Jacobus (fig. XII, XIII) welke laatste vergelijking met het groote staande
beeld doorstaat. Men heeft Riemenschneider wel eens verweten, dat hij maar één
vrouwentype en slechts twee mannentypen kon maken. Het vrouwentype kennen
wij, het mannelijk model is òf de baardige Jacobus, òf de baardelooze Sebastiaan.
Zoo wordt beweerd, Maar als we de vier hier-gegeven mannentypen beschouwen, en de andere acht zijn evenzeer verscheiden, - dan zien we dat onze meester een
dieper kijk op karakter en een grooter uitbeeldingsvermogen bezat, dan men hem
wel wil toekennen. De vier hier gegevene (fig. XII en fig. XIII) zijn zoo verschillend
als menschen maar kunnen zijn. Johannes, die in de linkerhand een kelk houdt,
waarover hij zegenend
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de rechter uitstrekt, Jacobus met staf en boek, die peinzend voor zich heen kijkt,
Mattheus met de bijl en Thaddeus met in de linkerhand de lans, en in de rechter de
kaars, waarop hij den blik gericht houdt, zij allen zijn van een verscheidenheid van
type, die van opmerkelijke vindingrijkheid en sterk persoonlijke opvatting getuigt.
De figuren zijn alle ruim een halve meter hoog en toonen geen sporen van oude
polychromie. Dit behoeft ook niet; in het begin van de zestiende eeuw begon in
Zuid-Duitschland allengs de nieuwe opvatting baan te breken om ook in de kerken
onbeschilderde beelden te dulden.
Evenals de Walburgis en de Margaretha uit de Martinengo-collectie, kan men met
vrij groote zekerheid zeggen, dat ze afkomstig zijn uit de Mariakapel te Würzburg,
waar ze wellicht het koorgestoelte versierden, zooals Grasser's apostelen en profeten
het in de Münchener Frauenkirche doen.*) Zij behooren tot het belangrijkste
onbeschilderde houtsnijwerk uit dien laat-middeleeuwschen tijd.
(Slot volgt).

*) Erasmus Grasser, beeldsnijder te München, eind 15e, begin 16e eeuw. Ook de geestige
Moreskadansers in de feestzaal van het oude raadhuis zijn van hem.
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DORPSSTRAAT TE DEN PASAR.

Herinneringen van Bali
door J.G. Sinia.
De stem van het kanon buldert en schier overal, in het oosten, het westen, gedeeltelijk
ook in het zuiden, de reusachtige slagvelden, waar dagelijks duizenden jonge levens
vernietigd worden. Onwillekeurig denk ik in deze bloedige dagen dikwijls terug aan
den 20en September 1906, toen onze troepen Den Pasar, de hoofdplaats van het rijkje
Badoeng op Bali, binnenrukten en de vorst Goesti Gdé N'goerah Den Pasar met
honderden van zijne getrouwen den heldendood stierf. De schokkende tafereelen
van dien dag kan ik mij nog voor oogen halen met een klaarte en helderheid, als
waren zij eerst gisteren gebeurd. De herinnering, aan wat ik gedurende deze expeditie
aan schoons of merkwaardigs zag, heeft daarentegen in den loop der jaren veel
geleden. De indruk, dien dit indertijd op mij gemaakt heeft, was uit den aard der zaak
minder diep en de beelden zijn langzamerhand vervaagd, lijk potloodschetsen, die
slecht verzorgd rondzwerven tusschen onze papieren. Maar evenals de maker van
deze schetsen dan nog vaak uit enkele gaaf gebleven lijnen en punten het
oorspronkelijke beeld weet op te bouwen, zoo helpen de korte aanteekeningen en
krabbels, welke ik gedurende de expeditie maakte, menig beeld weder naar voren
brengen, dat ik reeds lang verdwenen waande.
In den namiddag was de Poerie van Den Pasar ons. Hoog laaiden de vlammen op
uit de gebouwen, op last van den vorst in brand gestoken voor hij met zijne getrouwen
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de wanhopige aanvallen op onze troepen aanving. Overal lagen dooden en gewonden,
doch met het sneuvelen van den vorst was ook alle verzet gebroken en heel spoedig
bleek ons, dat de eigenlijke bevolking ons niet kwaad gezind was. Zoo kon ik reeds
den volgenden morgen, nu echter slechts gewapend met schetsboek en potlood, de
dessa ingaan om te trachten iets van mijn gading te vinden. Het resultaat was de
schets eener dorpsstraat, waarvan hierbij de meer afgewerkte teekening gaat. Wellicht
bestaat deze straat reeds lang niet meer, want nadat Nederlandsche bestuursambtenaren
zich te Den Pasar gevestigd hebben, zijn daar groote veranderingen aangebracht;
maar de teekening geeft dan toch in ieder geval het duidelijk beeld van een dorpsstraat,
zoo als men die heden ten dage nog veel op Bali aantreft. Breed is deze straat en
belommerd hier en daar door hoogstammig geboomte, welks dichte bladerkruinen
het zonlicht slechts noode doorlaten. Op sommige plaatsen kronkelen over den weg
dikke wortels, welke bij duisternis den onvoorzichtigen wandelaar minder aangename
verrassingen kunnen brengen, doch aan den anderen kant ook weer een natuurlijk
middel zijn tegen het afkalven van den weg bij zwaren regenval. Tegen dit laatste
euvel ziet men trouwens vaak boomstammen dwars over den weg aangebracht, of
heeft men dezen, waar de helling al te sterk is, met groote platte steenen geplaveid.

FRAGMENT HOUTSNIJWERK EENER DEUR DER SARASWATI.

Rechts en links van den weg de leemen, met alang-alang tegen het verregenen
gedekte muurtjes, waarin nauwe doorgangen naar de verschillende erven leiden.
Binnen deze erven liggen de gebouwtjes, waarin de familie gehuisvest is, de keuken,
het rijstschuurtje en de huistempels. Voor honden, varkens en kippen, getrouwe
vrienden van den Balinees, zijn geen afzonderlijke hokken gebouwd; zij loopen
vrijelijk in en uit en helpen flink mede om de onreinheid, zonder welke geen
Balineesch erf ‘echt’ is te noemen, tot den hoogst denkbaren graad op te voeren.
Alleen de vechthaan, het meest geliefde, het meest vertroetelde huisdier van den
Balinees, zijn lust en zijn glorie, is gedoemd het grootste deel van zijn meestal zeer
kortstondig leven te slijten onder een soort korf van bamboe, welke hij slechts verlaat
om aan vrienden of bekenden vertoond te worden en dan kleine proeven van
vechtkunst af te leggen of.... om zijn laatsten vinnigen strijd te kunnen gaan strijden.
Voor deze hanengevechten, die hier wel tot de grootste volksvermakelijkheden
gerekend kunnen worden, vindt men in bijna iedere groote dessa een zoogenaamde
hanenklopbaan. Die van Den Pasar was vlak naast de Poerie gelegen en bijzonder
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groot. Zij bestond uit een verhoogd platform, waarboven zich een hoog en tamelijk
spits dak verhief.
De Poerie (= vorstenerf) zelf mat ongeveer 200 bij 175 meter en was omgeven
door muren van 4 meter hoogte en 1½ meter dikte, terwijl de binnenruimte, waartoe
twee poorten toegang gaven, weer verschillende door hooge muren gescheiden
afdeelingen bevatte, die door fraai gebeeldhouwde poorten met elkaar in verband
stonden. Daar was bijv. een afdeeling, waarin de Saraswati, het verblijf van den
vorigen vorst; een andere afdeeling bevatte weer verschillende ontvanggelegenheden,
terwijl voor den vorst zelf twee afdeelingen bestemd waren geweest. Weer elders
vond men de Pameradjan of huistempel. Voor ons vormde
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deze Poerie een waar doolhof, waarin het ronddwalen nog bovendien zeer bemoeilijkt
werd door het vele puin, dat op menige plaats den doorgang versperde, doch een
gevoel van dankbaarheid vervulde ons, wanneer wij dachten aan de zware verliezen,
die ons deel geweest zouden zijn, indien de vorst zich tot een bloote verdediging
dezer Poeri bepaald had, instede van ons in het open veld aan te vallen.

IN DE DESSA TABANAN.

Wat reinheid betrof week dit vorstenerf in geen enkel opzicht af van 't gewone
Balineesche erf en het schitterend mooie snij- en beeldhouwwerk, smaakvol en met
kwistige hand aangebracht, verkeerde in staat van groote verwaarloozing. Zeer sterk
kwam, in stijl hier en daar, maar vooral in de versieringen tot uiting de invloed, dien
Chineesche kunst in den loop der eeuwen op de Balineesche heeft uitgeoefend. Reeds
bij het binnentreden van het erf viel op het typisch Chineesche afdak, op de halve
hoogte tussen beide zijmuren van den hoofdingang aangebracht, maar sterker nog
vertoonde zich het Chineesche aspect bij de Saraswati. De meest gebruikte munt, de
kèpèng, was ook al Chineesch.... Van dit soort muntstukken, van koper vervaardigd
en in het midden voorzien van een vierkant gat, gingen er 80 in een dubbeltje en het
was een vermakelijk gezicht de Baliërs, zwoegend onder het gewicht van dit aan
touwtjes geregen geld naar den passar te zien gaan. Een groot geluk voor die luidjes
was, tenminste wanneer zij niet al te ver uit de buurt woonden, dat het in die dagen
hier overal en altijd passar was en zij daardoor dus niet al te lang onder hunne
geldzorgen gebukt behoefden te gaan.
Van die passars herinner ik mij nog zeer goed, dat er heerlijke manga's en een
uitstekend soort pisangs te verkrijgen waren voor zeer weinig geld, terwijl er ook
druk handel gedreven werd in zeer lange, uit inlandsche tabak en maisbladeren
vervaardigde, sigaretten en een soort worst. De eersten waren vrijwel ongenietbaar;
aan de worst heb ik mij, met het oog op het minder smakelijk voorkomen, niet
gewaagd.
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Na eenige dagen patrouilleeren in het Badoengsche trokken wij naar Tabanan en
de tocht naar dit bergland, waarbij onze weg tal van diep ingesneden ravijnen kruiste,
terwijl de regen bij stroomen viel, ging met zeer veel bezwaren gepaard: bezwaren
waarover ik vroeger in dit maandschrift reeds een en ander repte. Uitgehongerd,
druipend van het water en doodmoede bereikten wij tegen den avond de Poerie van
Tabanan, waar ik, voor het eerst dien dag, gelegenheid kreeg iets te eten. Nu, ik
maakte een blikje-
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bruine boonen met spek open en koud en wel ging de saamgekoekte kleffe massa
naar binnen. Ik geloof niet, dat ooit een fijn diner beter gesmaakt heeft dan toen die
bruine boonen....
Het noordelijk gedeelte van het landschap Tabanan wordt ingenomen door een
deel van het centraalgebergte van Bali en hier verheffen zich vele, met dichte bosschen
bedekte toppen, waarvan de voornaamste is de Kegan of Piek van Tabanan. Van dit
gebergte nu gaan verschillende ribben naar het zuiden en het waren deze ribben met
de daartusschen liggende ravijnen en rivieren, welke ons voortgaan zoozeer
bemoeilijkt hadden.
Schilderachtig was de dessa Tabanan in hooge mate: gedeeltelijk op den top van
een heuvel gebouwd, gedeeltelijk als het ware tegen de helling aangesmeten, met
diepe ravijnen en loodrechte steilten, waar tal van slingerplanten en varensoorten
naar omlaag hingen, waarboven de dichte kruinen van het slanke bamboe zachtkens
heen en weer wiegden, met grillig kronkelende, in het zachte tufgesteente uitgehouwen
trappen, vond men hier en daar plekjes van waarlijk sprookjesachtige schoonheid.
Voor huizenbouw was hier voornamelijk gebruik gemaakt van het tufgesteente,
dat reeds in zoodanigen staat van verweering verkeerde, dat men er met den nagel
gemakkelijk stukjes uit kon steken. Toch zagen wij ook reeds veel gebruik maken
van bamboe en hout, materiaal dat hooger op in het gebergte bij voorkeur gebezigd
werd.
Verlaat men Tabanan in noordelijke richting, dan wandelt men weldra te midden
van bergsawah's, die zich eindeloos ver uitstrekken, slechts nu en dan onderbroken
door een kampong of alang-alang veld en heeft men gelegenheid te over om zich te
verwonderen over het kunstig samenstel van leidingen, dat hier overal, tot in de verste
uithoekjes, het levenwekkend water brengt. Een dergelijk werkstuk moet des te meer
verwondering baren, waar men hier voor den aanleg niet beschikt over de moderne
hulpmiddelen, welke wij Europeanen in dergelijke gevallen bezigen en de geheele
loop van zulk een waterleiding op het oog bepaald moet worden.
Gaat men nog noordelijker dan verdwijnen geleidelijk de sawah's, men passeert
weiden, waarop de prachtige bruinkleurige Balineesche koeien in ontelbare menigte
loopen te grazen. Vroolijk klingelen de klokjes, welke zij om den hals hebben en
goedig staren zij met hunne reekleurige oogen den voorbijganger aan. Het zijn
prachtige, zeer makke en fijn gebouwde dieren, welke, wanneer zij nog jong zijn,
sterk aan herten doen denken. Op de bergruggen groeien tal van prachtige
varensoorten en daartusschen schitteren de vruchten van wilde frambozen, die echter,
hoe schoon en aanlokkend zij er ook uitzien, nagenoeg smakeloos zijn. Nu en dan
ontmoet het oog de groote gele, bruinbespikkelde bloem eener orchideënsoort, die
in vorm sterk aan den schorpioen doet denken....
Tot ten slotte zich de donkere koele wouden openen, waar nog de tijger huist en
stille eenzaamheid; waar slechts nu en dan de schelle roep van een vogel het eentonig
snerpend lied der cikaden verbreekt en men naar het zuiden thans overziet het grootste
deel der landen Tabanan en Badoeng. Aan den gezichtseinder een breede blauwe
streep, die aan de bovenzijde scherp afsteekt tegen de lichte kleur van den hemel,
aan de onderzijde samenvloeit met den tint van het verre landschap.... Dat is de zee
en duidelijk ziet men met behulp van een kijker daar, waar het geboomte der kust
iets lager is, de witte kuiven der ontzaggelijke rollers, welke de Indische Oceaan in
eeuwige eindelooze opvolging tegen het Balische land opstuwt.
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In het klare schemerduister...
door P. Otten.
In het klare schemerduister
Voor het vallen van den nacht,
Nu de tuin in laten luister
't Wonder dieper stilheid wacht,
Waar de stilste bloemen bleeken,
Doolt mijn ongeweten tred
Langs de half verbloeide reken
Van een herfstig rozenbed.
En ik sta, en voel de koele
Scheemring door mijn haren gaan;
Mijn verveelde vingren woelen
Door de welke rozenblaên.
En bij 't warren door den schoonen
Nabloei, dien de zomer gaf,
Scheuren ze een voor een de kroonen
Van de bolle bottels af.
Telkens daalt een niet te stelpen
Blanke stroom uit bloeme-wond 't Ligt dan stil als elpen schelpen
Op den schemerdonk'ren grond.
................................
Zijgen de verstilde, brooze,
Bleeke dagen van mijn lot
Niet als welke, ontblaerde rozen
Uit de handen achtelooze
Van een mijmerzieken God?
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Liedje.
Door P. Otten.
Wie heeft toch mijn hart beloofd
In alleen doorschreide dagen,
Grijs en kil en zwaar te dragen,
In mijn bange, wakk're nachten,
Eindeloos van leedvol wachten Wie heeft dan mijn hart beloofd
Bloesemrijke schoone tuinen,
Waar de vogelluide kruinen
In den blanken morgen deinen;
Waar de sterren openschijnen,
Daar zij lang verholen sliep,
Liefde's oogen klaar en diep?
Wie heeft toch mijn hart beloofd
In de dra-voorbije stonden
- Al te zelden weergevonden! Die van liefde en schoons verblijden
Eénen zoeten dronk bereidden Wie heeft dan mijn hart beloofd
Lichter starren, goudner zonnen
Dan mijn vreugden immer wonnen;
Schoonheid, inn'ger nog bewogen
Dan liefs blije, schreiende oogen?
Wie heeft in mijn hart geleid
Droom van dieper heerlijkheid?
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Herfstblad
door Hélène Swarth.
Het blad is blij, wijl 't zweven mag door 't woud
Het draait en wentelt in d' Octoberglans,
Gelijk een derwisch, dronken van zijn dans,
Gelijk een vlinder, karmozijn en goud,
Met andren saam, een wervelende krans,
Dan hoog alleen weer, als een vogel stout
En kust den wind, dien 't argeloos vertrouwt,
Die gaf het vrijheid, nieuwe vreugdekans.
Maar wordt de wind van 't wilde spelen moe,
Zoo moet het blad wel sterven in het slijk.
En de eigen boom ziet onbewogen toe.
- ‘O booze wind die scheurde me uit mijn rijk,
Vol merelfluit en wilde duif-roekoe,
Hoe lig ik laag, vertreden bladerlijk!’
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De vijf zinnen
door Karel van de Woestijne.
I. Boer die sterft.
Een oude boer lag te sterven. Op de voutkamer, in de zure lucht, stond zijn bed. De
dag ging al naar den avond, en die boer lag, uit de diepte van zijn kaf-zak, onder de
sargie die grauw en groezelig was, te kijken. In de sargie haakten zijne donkere
knekelvingeren, en hij merkte het een oogenblikje, en dacht: ‘Daar, ik maak al mijnen
pak’. Maar hij keek, de vlakke glazerigheid zijner oogen boven de geel-gespannen
huid zijner juk-beenderen, en niets bewoog over zijn voorhoofd of aan de zwarte
inzakking van zijn mond. Hij zag de hooge sponde, en daarachter zijn geel kasken
met de Lieve-Vrouw erop en de kommekes. De muren waren blauw-gevlekt van zilt
en de roode tegels van den grond vochtig in hunne hoeken. Hij had allang geene
vrouw meer, en zijne kinderen waren allen weg. Nu kwam er van tijd tot tijd een oud
wijf. Daar dacht hij ook aan, terwijl hij naar zijn kasken keek, en dan naar den stoel.
‘De stoel staat scheef’, dacht hij. Hij zag dat het late licht in richelkens lag over de
biezen der zate. Toen voelde hij wat koude aan zijn schouder. Waar bleef het wijf
nu? Hij deed geen moeite om wat dieper onder de deken te komen. Hij wist wel dat
hij te sterven lag.
De avond werd grauwer en grauwer. Weldra was er zelfs geen glimpje licht meer
aan het porceleinen wijwater-vat. Dat zag hij ook. Hij zag daarnaast, de prente van
zijn Bertha hare Eerste-Communie. Daar was nog een glans over. Wat stond er weer
op die prent? Hij zocht er een tijdje naar in zijn hoofd. Hij wist alleen nog: zijn Bertha
had nu al elf jongens. Daar was ook zijn Domien, maar die was in Amerika. Maar
hij was toch getrouwd met een meisje van het dorp. Zij heette Felicita. Zij stond aan
zijn bed: ‘Hoe is het nu met u, vader?’ - ‘Wel’, antwoordde hij, ‘een beetje beter dan
van den duivel bezeten’. Dat was lastig om zeggen; zijn mond wilde niet goed meer
open. Hij keek een keer op zij, dáar waar Felicita moest staan. Maar zij stond daar
niet. ‘'t Is waar ook’, zei hij, zich bezinnend. Hij keerde zich moeilijk op zijn
linker-kant, naar den muur toe. De sponde kriepte. Hij haalde zijn arm onder de
sargie, want hij kreeg werkelijk kou. Hij smekte met zijne lippen, want zij waren
zeer droog.
Toen keek hij tusschen den muur en zijn bed. Daar was het al goed duister. Er lag
een lijn stof op den kant van de zij-plank van zijn bed, en dat was haast wit. Hij
gevoelde zich góed liggen nu. Zijn eene knie rustte zwaar op zijnen andere. - ‘Treeze
zou mij wat zoete melk moeten geven’, dacht hij. ‘'t Zal straks te late gaan zijn om
nog te komen, de dwaze-konte’. Hij meende dat hij de klink hoorde van de
achter-deur. Hij wachtte een tijd met zijne ooren. - ‘'t Zal zij niet geweest zijn’, zei
hij half-luid, en luisterde nóg een tijd, tot hij er moe van werd in zijne borst. Dan
dacht hij: ‘'t Zal niemand zijn geweest’. Toen hoorde hij, onder het raampje, gefoefel
als van een snoet in hard gras. - ‘'t Zal zij zijn met haar geite’, stelde hij zich ditmaal
gerust. Maar daar kwam niemand binnen. - ‘'k Ligge hier toch wel verlaten’, dacht
hij daarop.
Hij liet zijn hoofd naar den anderen kant rollen, en verlei, pijnlijk, zijne leden. 't
Was hem nu weer klaarder, maar 't was toch al heel donker. Zijn bed was klaar-geel
in den donker. En hij zag ook zijn klakke die hing aan den stoel. Ja, 't was zijn klakke.
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Maar het kon hem niet schelen. Zijn hoofd was zoo hol van binnen, en zoo groot.
Waar dacht hij ineens aan? Hij wist het niet meer, maar zijne lippen plakten. - ‘Wat
ligge ik hier toch alleene!’ zuchtte hij. Hij was een beetje kwaad, als in-der-tijd op
zijne vrouw. - ‘Hoe lang is zij nu al dood?’ vroeg hij zich af, en hij begon te tellen.
Maar het ging niet. ‘'t Is al te donker’, suste hij zich-zelf.
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Hij deed zijne oogen toe, en lag ineens in eene groote, ronde ruimte waar hij niets
in zag dan een dubbele gele wemeling.
Hij wilde nu voort-denken. Maar het wilde niet meer meê. - ‘Ik zal maar slapen’,
zei hij in zijn eigen, en hij lei zich goed om te slapen. Hij lag diep en zoel, en voelde
niet waar hij in lag. Het donker in zijne oogen werd blauw, en daar rolden gele en
groene bollen in. Het werd warm in zijn hoofd. Hij bewoog eens zijn tong tegen zijn
tandvleesch, en zij was nu zoo droog niet meer. En zijne dikke knieën waren óok
warm, en in zijn buik. - ‘Maar ik zal toch niet kunnen slapen’, zei hij weer in zijn
binnenst, en 't was alsof hij noodig had zich ongelukkig te vinden. - ‘Ik ligge hier
toch veel te alleene’. En hij dacht daarna: ‘En ik ben al zoolang zoo alleene’.... Hij
had nu geen pijn, en goed warm overal, maar het was nu of hij ging lust krijgen te
weenen. Er kwam geen verzet op, maar iets als een koppigheid, dat hij alleen, alléén
lag. Vroeger was hij kwaad, als hij van 't werk kwam, en hij zag heel zijnen nest
jongens. Nu voelde hij zijne zieke eenzaamheid. Hij dacht er weer ineens aan, dat
hij op sterven lag. En het drensde nu in hem. ‘Ik zal toch nooit mijnen wél hebben’.....
Hij deed een beetje zijne oogen open, maar het was hetzelfde óf hij ze niet
opendeed: diezelfde blauwe donkerte, en die fluweelen bollen. Hij deed weer zijne
oogen toe, die al moe waren van dat beetje open te zijn. Zijne oogen waren nu ook
warm en zelfs zijne borst. Hij voelde zich niet meer liggen. Waar was hij ergens?
Daar was weer zijne vrouw. Neen, 't was Bertha, de oudste. Zij hadden eens een klein
wit hondje gehad met krullekens. Die bollen in den donker, zij rolden als hondjes
met witte krullekens.... Maar het weende weer in hem: ‘Ik zal toch nooit mijnen wél
hebben’.
Nu werd dat donker wit, als melk is wanneer het donker wordt. Neen, 't was dát
niet: zijn hoofd was nu wit gelijk melk, van binnen. Daar was nog als een ver
vooyzeken: ‘Ik.... zal.... toch.... nooit....’ - Maar dat wit, dat ronde wit, en dat niet
blonk, begon een beetje zacht te bewegen. - ‘Ik.... zal.... toch.... nooit.... mijnen....
wél....’: het was nu alsof zij zongen, om hem te doen slapen. - ‘'t Zal zeker Bertha
zijn?’ en hij zag in 't wemelend bewegen iemand staan, met een blauwe schort in dat
wit. - ‘Maar ik zal toch niet kunnen slapen. Ik heb toch nooit mijnen wél gehad. Ik
ben toch....’
Toen zag hij zeer duidelijk, dat het zijn dochter Bertha níet was.
***
Het was een jong meisje met een blauwe schorte. Zij had schoon blond haar, dat
glad en bruin was van de boter; zij had een zuiver aangezicht dat blonk als een appel,
en bleek-blauwe oogen als van een kalf. Zij was danig-proper aangedaan met een
katoenen jakke en een schorte die, pas uit de vouwen, gewafeld lag over haren buik.
't Was of hare handen uit de wasch-kuip kwamen. Zij rook naar niets. Zij zag er
helder uit gelijk de lente na een malsche uchtend-vlaag.
- ‘Bah zóo, bah zóo, Nand, gij hebt gij nooit uwen wél gehad’, zei ze. Haar mond
was wak en rood: - ‘Bah zóo!’ En haar mond bleef een beetje open, en hare oogen
lachten ook.
- ‘Die komt hier nu met mij den zot houden!’ dacht Nand wrevelig. En hij meende
dat hij het haar zegde, maar hij zei het haar niet.
- ‘Bah zóo’, sprak het meisje weer, alsof zij hem niet gehoord had. En toen zweeg
zij een beetje. Maar toen lachte ze niet meer, en zij sprak:
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‘Nand, herkent gij mij niet meer? Ik ben uwe Oogen. Ik ben nochtans altijd bij u
geweest, vermits ik uwe Oogen ben. Maar gij wordt oud, mensch, en daarom vergeet
gij mij. En gij zegt daarom, dat gij nooit uwen wél hebt gehad, Nand. Nand, weet gij
dan niet meer? Gij zijt maar een klein boerke geweest, een koehouderke met één
beeste, en 't is nu al vijf jaar dat gij geen
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beesten meer hebt, omdat gij in den heerd zit met uw pijpe en geen land meer hebt.
Maar gij zijt altijd een goede boer geweest. Te weke zaagt gij niet veel, niets dan uw
plekke werk en uw schotel eten, en gij moest peinzen op wat te doen was. Maar 's
Zondags na de Hoog-mis, dan gingt gij niet, gelijk de anderen, bollen in de rol-banen
en druppels drinken op het spel; maar gij gingt uw land eens rond en gij hadt er
pleizier van. Gij zaagt de lucht, en, was zij blauw, daar waart gij blij om, als het niet
te lang had gedroogd. Maar als de droogte te lang had geduurd, dan waart gij blij
zoo de lucht een smak regen beloofde. Dat hebt gij den Zondag gezien; want in de
week werkt men. 't Is de Zondag dat gij de schâ hebt gezien van den hagel in den
boomgaard; maar een wijze boer verkoopt zijn fruit als 't nog in de bloem staat, en
daarom hebt gij er u niet veel om bekommerd. Donder-torens in de lucht zijn het
teeken van een onweer; maar als het graan niet te hoog staat, kan het daartegen. Ter
contrarie, 't is er goed voor....
Maar 't is vooral uw land dat gij gezien hebt, den Zondag. Het lag rond en hoog,
maar dat is goed voor den afloop van 't water. Ter vroege lente ziet gij de aarde nog
tusschen de sprietjes van 't graan; maar te Meie komt er, slap, het aar al in, en gij zijt
voldaan. 't Kool-zaad bloeit dan, en het is zoo geel dat het uwe oogen zeer doet; en
in den nacht zijn de fruit-boomen nog witter dan in den dag, met al hunne bloemen.
Maar het is triestig als gij den kop van de aardappels zwart-gebrand ziet van den
vorst, in dat seizoen; maar het is nog vroeg in het seizoen, en zij kunnen nog weer
in nieuwe scheuten uitloopen.... Als dan de zomer komt, dan is 't weer wat anders
dat gij ziet. De Zondagochtend wandelt gij tusschen de korenstukken. Gij ziet dat de
rogge geel is als een pisse; maar de haver is, een beetje later, rood gelijk bier. 't Groen
van de klaver is zeer groen, maar de dikke bellen zijn al zoo schoon als rooskens.
De aardappels staan ook in bloem, wit of gelijk de malven die in natte hoeken groeien.
Op dien tijd ziet gij het water ook, omdat het effen is, en blinkt. Want het is de tijd
dat niets zich voor de zon kan wegsteken. Het is de tijd van de zonne-bloemen bij
den mest-hoop, en, aan de achter-deur, de dahlia's zoo groot als kinder-hoofden....
In den komenden herfst kapt men de aardappels; de Zondag, na 't lof, komen daar
de koeiers in hun Eerste-Communie-kleeren, en ze maken vuurkens van het loof, om
er pataters in te braden. De rook dan gaat liggen in lange slierten over het land. Dat
ziet gij tegen den avond zoo, als gij een partijtje gaat jassen.... Daarna wordt er
geploegd, en 's Zondags ziet gij het werk van het groote paard, en de aarde die in
vette, purperen schellen ligt. En dan hebt gij gezaaid met uwe zaaischorte aan, met
wijze grepe en breeden zwaai, en den vasten stap van wie zijn eigen land bezaaid.
Gij hebt het zelfs den Zondag gedaan, want men moet den tijd nemen als hij komt,
en 't is werk dat men geerne doet.... Zijn nu de beeten gerooid, dan staat de winter
voor de deur. Gij hebt het dikwijls genoeg gezien, van de boomen die zwart stonden
van de natte, en van de kraaien die roeien door de lucht, en op het wepele land aan
't azen. En dan is 't sneeuw, de groote, breede sneeuw op de aarde en aan de daken.
Een boere-mensch heeft dan geen werk meer dan een beetje in huis. Maar door het
venster ziet gij den sneeuw onder den looden lucht, den witten sneeuw die gelijk
blauw wordt van achteren....
En Nand, gij hebt nog zooveel andere dingen gezien. Gij hebt de stad gezien, en
vele herbergen, als gij naar den markt gingt om uw kalvers te verkoopen met hun
hooge pooten, en de naakte ronde plekke op hun voorhoofd als een heilige hostie.
Gij hadt altijd van die kleine, Bretonsche koetjes, en gij ziet ze nog staan op stal, of
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als uw jongens ze leidden langs den gracht-kant. Op den markt hebt gij eens een
trek-hond gekocht. Het was een machtig beest, een gele gelijk bij de been-houwers.
Op weg naar
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huis sleurde hij zóo aan de koorde, dat gij al den tijd hebt moeten draven. Gij zaagt
toen, dien zomer-middag, hoe het stuiven kan als men loopt. Al de looverkens
wiebelden aan de Canada's langs de baan. En gij zijt niet eens kunnen binnen gaan
in “Halfwege” om een pinte te stekken, zóo hard trok die hond.... Herinner u, in stad
hebt gij twee burgers-huizen gezien, waar uwe dochters dienden. Men is er maar op
zijn gemak in de keuken. En gij hebt ook de expositie van Brussel gezien, en gij weet
het nog heel goed, van den duizel in uw hoofd en de moeite in uw beenen....
En dan, - hebt gij het dan vergeten, Nand? Gij hebt gij toch uw wijf gehad, uw
Wanne. Ge waart gij nog niet lang weer van den troep. Uw vader leefde nog. Op 'nen
ochtend in het voor-jaar hebt gij ze eens gezien, dat ze afkwam. Er was zoo maar
een frissche wind. Al heur haar vloog weg op haar voorhoofd, want zij had allemaal
van die fijne krullekens. Op haar lijf en op hare beenen deed de wind haar kleeren
naar achteren waaien. Zij lachte gelijk; zij was rood gelijk een kool. Dan zijt gij gelijk
begonnen met haar gaarne te zien. Gij zijt er mee getrouwd. Zij heeft u kinderen
gegeven als pioenen. En zij is altijd toch een goed wijf geweest.... - Bah zóo, Nand,
gij hebt nooit uwen wél gehad? Vergeet gij dan Wanne-de-vrouw? En de kinderen
dan? Gij hebt ze allemaal zien groeien. Het waren gelijk bloemen, gelijk pioenen. 't
Zijn brave kinderen geweest, en zij hebben toch voor hunne ouders gewerkt. Domien
is een beetje te vroeg getrouwd, maar hij is toch devoorig. Hij is in Amerika. Zijn
kinderen hebt gij niet gezien. Maar de kinderen van Bertha kent gij allemaal. Zij is
een proper wijf, en ze is óók devoorig met hare elf kinderen. Gij weet toch wel dat
het oudste Nandje heet?....’
- Het jong vrouw-mensch zweeg op deze vraag. En Nand zei bij zich-zelf dat hij
het wist, van Nandje. 't Was precies Bertha als ze klein was, maar 't was een manneke.
Hij glimlachte. Bertha was nog altijd bezorgd om hem, van alle weken nog eiers te
brengen voor hem. Zij had veel kippen. Haar man prutste aan het kippen-hok den
Zondag. In de week werkte hij in stad. Men wint er toch veel meer dan op den boer.
Hij was brave. Maar Bertha was óók brave. Was dat nu Bertha die bij hem stond, of
was het Nandje? Ja, van zijn kinderen had hij geen klagen gehad. Van zijn wijf ook
niet, bijlange niet. Een mensch mag niet pochen, maar 't was hem altijd toch nogal
meegegaan, met de beesten en met het land. Alleen maar.... 't En is maar dat een
mensch toch nooit.... Nietwaar, Bertha, gij weet het toch, nietwaar, kind? Bertha?
Nietwaar, Bertha?.... Bertha, waarom antwoordt gij mij niet? Bertha?....
Hij wilde zich een beetje omdraaien. Maar hij moest niet. Hij zag zonder zich om
te draaien. Het was Bertha niet. En 't was 't meisje ook niet met de versche schorte.
Maar daar stond nu weer een ander vrouwmensch.
***
- ‘'t Is waar, mensch, 't is waar....’
En zij deed met deftigheid hare oogen open en toe gaan. Haar aangezicht was heel
wit, maar gij zaagt niet hoe het er uit zag. Maar dat geeft er niet aan. Zij was geheel
in het zwart gekleed, gelijk Marie Burgemeester's als zij 's namiddags achter 't
gordijntje zit van de koele voor-kamer, met een hand-werkje. Men ziet haar niet
zitten als men het niet weet. Zij is niet jong meer, en zeer deftig. Deze zag men ook
niet goed, met haar zwart kleed zonder schort. Maar men hoorde haar spreken met
een diepe stem, gelijk het orgel in de kerk als het stillekes speelt met zoo een béverik.
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- ‘'t Is waar, mensch’, zei ze; ‘met het pleizier van zijne oogen alleen zou een
mensch geen vette soepe koken’.
Zij sprak met een klein mondje, gelijk de pachter-dochters die in 't pensionaat
hebben gelegen. Zij deed altijd hare oogen open en toe: altijd een wit plekje en een
donker plekje, dat het Nand begon te vermoeien. Hij deed zijne oogen óok toe, en 't
was nu
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alleen nog het schoone blauwe duister. Hij moest er een beetje bij lachen. 't Is of hij
aan die Marie Burgemeester's een poets gespeeld had. - ‘Laat ze nu maar praten!’
dacht hij.... Maar hij moest toch luisteren, omdat het deftig was, wat ze zei u, en
schoon gelijk een stil en bevend orgel onder de consecratie. En ze zei:
- ‘Met uw oogen zoudt gij niets zijn, als gij uwe ooren niet had: Nand, man, ik
ben uwe Ooren. Ik ben dat altijd geweest, al wist gij het niet. Maar ik neem dat niet
kwalijk, omdat gij uw gehoor toch altijd goed hebt gebruikt. En gij hebt er pleizier
van gehad, doet gij niet?
Peins er 'nen keer op: ge mocht gij oud of jong zijn, ge laagt gij allang wakker te
luisteren, of de haan nog niet ging kraaien, dat gij óp moest voor 't werk. En 't en is
maar de Maandag-ochtend, als uw hoofd nog wat zwaar was van de pinten bier, dat
gij niet te luisteren laagt, en 's winters, als gij niet vóor den klaren opmoest, en de
haan putten kraait in den nacht: toen bleeft gij, wakker, noch wat liggen, en gij zeid't:
“Loop naar den weêr-licht!”; maar de beesten hoordet gij, die aan 't roeren gingen
in den stal en in de kotten, en gij stondt tóch op, met kippe-vel van den kou aan uwe
kuiten.... Maar als gij zoo, in 't voorjaar, te wachten laagt naar 't gekraai van den
haan, dan was daar al éen vogelken dat u van zingen wakker hield. 't Is het vogelken
dat altijd iets vragen moet, zou men zeggen; ofwel, bij regen-weer, 't water-vogelken
dat piept als een pompe. - Goed, gij zijt op. Nu zijn ze daar met honderd vogels aan
't vechten en roefelen in de boomen, terwijl de dauw er uit neêrpletst. Uw wijf haar
rokken slaan rond haar. Terwijl zij koffie zet zijt gij al op 't hof. De koe trampelt in
haar stroo; de geite schuurt haar huid aan den stalmuur; de snuit van het zwijn heeft
een nat gesnork onderaan de halve-deure. Gij gaat weêr naar huis toe. Uw wijf staat
in het deur-gat en zij roept: “Tie! ti-ti-ti-ti!”, en al de hennen overstappen zich van
het kakelende loopen, terwijl de deftig-gaande haan die hoog de pooten opheft, als
achterdochtig “Kok, kok, kok” doet. En gij hoort dat allemaal, en gij hebt er deugd
van, omdat alles zoo goed gaat. - In den zomer-tijd is op dat uur al iedereen naar het
werk. Van bij slijt-tijd tot na den haver-oogst moet gij vroeg op de been zijn. En op
de baan hoort gij hun galmenden stoet, van de werk-lie, terwijl het nog duister is in
de huizen. Zij blijven bij wijlen staan, en 't is een lange schoone roep om, onder weg,
de makkers te vermanen die nog niet buiten gekomen zijn. En waar zij gaan in de
wegels, daar suizelt het vlas, of doen zij van hunne handen het graan hard ruischen
en schudden. En 't lijdt geen tijd, of daar ploft zingend de pikke; gij luistert hoe de
zet-steen zindert alover het staal, en van verre het pleizierige hamerken klopt. - Bij
bamis-weer, dan is 't in een latere vroegte, dat aan uw vensterken de regen tokkelt.
Gij hebt zoo'n haast niet, al heeft de haan al een tijdeke gekraaid. - “De haan wordt
gelijk schor van dat weer”, meent gij, en gij trekt uw broek aan. Gij kunt nu wat later
in huis blijven, en gij lanterfant. Nu hoort gij beter de geruchten van binnenhuize:
de kinders die snateren of schreeuwen voor zij naar school gaan; de afwasch van de
vrouw in 't klotsend water. Zij vertelt iets. Dan gaat gij in uw schure dorschen, en
de vlegel ploft matelijk en met een blij geweld. Of er moet gewand, of, door de zeef
die aan den zolder hangt, gezeefd; en dan hoort gij de graan-korrels hagelen op het
zeil-doek. In 't kot daarnaast snorkt zuchtend het varken. Op de dilte zitten, achter
hun schot, de duiven, die trappelen en roekendekoeën. - En nietwaar, in den winter
heeft de uchtend als géén gerucht, en de sneeuw hóórt gij niet....
Maar 's noens! - Als gij, te Meie, 's noens naar huis keert: horkt hoe van verre uwe
vrouw zingt bij 't slaan van den karn-stang. Aan tafel wordt niet veel gezeid, omdat
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men eet. Maar 't is Mei, en daarom komen kinderen, of het zijn oude dompelaars, en
zij dragen
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den Mei-boom met de papieren bloemen en de eiër-mande, en zij zingen van “Jezus
den Mei-boom schoone.” Zij komen te noene, omdat de boer dan óok thuis is. En is
het liedeken 't einde, dan krijgen ze hunne twee eiërs. - Na den pap is het uur van
laveiën. Maar 't is maar nadat het hooi gestapeld is, dat de echte lavei-tijd komt. Gij
ligt op uw buik in 't koude gras; op uw buik vanwege de hommels. Zij snorren aan
uw oor dat het wreed is. Gij kunt er eerst niet van slapen, maar ten leste snorren zij
u in slaap. En dan hoort gij het snorken niet meer van de anderen, die daar liggen in
den boomgaard, maar gij snorkt zelf zóó luid, dat gij er van wakker schiet. - Weet
gij 't nog? in 't naderende najaar hoort gij, onder 't middag-eten, dat de appelen met
een zoeten plof uit den stillen boom vallen in het malsche gras. Wat later gaan de
jongens met gaffels slaan, of met lange boonestaken peuteren in den notelaar, dat er
het dicht gebladert geweldig van reuzelt, en de noten neêrtuimelen als bolketten. En
't zal de tijd gaan worden dat, als gij eet, op stal de koe om eten zal staan beurelen.
Want de beesten zullen nu binnen zijn, om de natte, en dat het winter wordt. - En in
den winter, als gij thuis komt, 's noens, dan is het uw wijf niet die gij hoort zingen
van verre: het is het Kerst-zwijn dat gilt en rochelt onder het groote mes van den
slachter. Gij zijt er gauw bij; gij hoort het haar afroosteren; gij hoort de harde
schrobber over de huid; gij hoort het vele pletsen van water. Als 't open beest aan de
ladder hangt, moogt gij gaan eten, en morgen-Zondag zullen het karbonaden zijn.
En tegen den avond.... - Weet gij nog, weet gij nog, Nand-mensch, wat het is, als
het zoo al stillekens naar den zomer gaat, 's avonds, en gij al wat aan de deur kunt
zitten met uw pijpe? Evarist kwam al voor uw Bertha. Gij kond't hem goed verdragen.
Hij was metsers-knape, in de stad, maar hij dronk niet. De drank, daar moet alles
van kapot; een druppel na de Hoog-mis 's Zondags, en 's avonds een paar pinten
onder 't jassen: dat is genoeg. Als gij jong zijt, dan is dat wat anders; maar gij moet
het in tijds kunnen laten. Evarist dronk niet. Met den avond kwam hij uit stad, in de
verte wit van kalk, op zijn velo die zachtekens naderratelde. Hij ging dan wat hurken
tegen een appelaar. Bertha breidde naast het deur-gat dat de priemen er van kletterden
tegen-een. Zij koutten heel zoetekens. De lucht vezelde. Bertha lachte 'nen keer, dat
het gelijk een klaarte was. En de koeien kwamen terug uit de weide, stil al
beurelende.... Gij, gij kroopt den varkens-stal in. Wanne, uw wijf was er al: zij had
óok al de zeug hooren kriepen, zuchten en klagen. Gij staakt den bollantaren aan:
het baren was nog niet aan den gang. Maar gij zijt met Wanne gebleven, en gij hebt
zelfs fluisterend een partijtje kaart gespeeld. Dan heeft de liggende zeug, met hare
toeë oogen waar water uit kwam geloopen, wat harder gekermd, en ineens een luiden
“ach!” uitgestooten: het was het eerste biggetje. Dan is alles verder goed verloopen;
zij heeft nog wat korte gilletjes gehad; hare voorpooten deden stampend het stroo
kraken; toen heeft zij alleen nog wat gegrold, en hare jongens snuffelend met haren
natten snoet betast. Zij had er veertien. Wanne is nog wat bij haar gebleven om te
zien of zij niet kwaad werd. Gij zijt buiten gegaan. Heel de hemel zong luide van
een nachtegaal, waar gij wel heel uw leven zoudt naar luisteren.... - Maar 't is vooral
den lateren Zomer toe dat de avond luide is. Al de vijvers van 't kasteel krijschen
van vorschen; 't is of die beesten gaarne bij rijke menschen wonen. Bij de armen is
het de krekel, de klapperende krekel, die al niet ver meer van zijn winter-woonste
toeft. Maar 't zijn de slijters, die in de late verte het schoonste galmen, als 't stuk áf
is, en ze blijde op het werk zingen onder de mane-schijn, en ze gezamen de vraag
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van “Zullen wij den slijtpap eten?” met een langen, hoogen “Ja!” ten hemel toe
bevestigen. Te Sint-Jan kraaien de kinderen als jonge hanen. En
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later, al het graan gepikt: als 't volk van de akkers komt, heel de roode avond-zon op
't blinkend zweet van hunne bloote borst, dan hoort gij ze aankomen op hunne grove
blokken, en zij zingen als koper: “En d'er is nog ólie ólie in!”.... Nu zwermen al de
fijne muggen, de muggen als een vliem. 't Is teeken dat de avond weldra gaat stil
worden. - Maar in het najaar is het niet stil. Gij zit binnen-huis, in den naderenden
donker, en de nijdige wind blaast onder de deur tot tegen de pijpen van uw broek.
Gij hoort hem kolken in de schouw en schudden aan de stal-deuren. Hij kan jammeren
als een vrouw in de pijnen, en razen gelijk de champetter als hij zat is. En hij is niet
nog 'nen keer zat!.... En de kinderen luisteren. Maar zij stellen zich gerust met
schoolke te spelen. Gij hoort dat zij “Masoeur” moeten zeggen tegen Bertha. Gij
hoort dat Bertha matelijk slaat met een stok op de achterdeur, waarop de anderen
zeggen: “Ba, be, bi, bo, bu”. Maar gij hoort uw vrouw die zegt: “Ik ga maar de lamp
aansteken; wij zullen zoo den wind niet hooren”. - Zóo komt de winter in het land,
die verdrietig is omdat gij hem altijd zoo hoort regenen. Ik weet het wel, dat kan
geen kwaad, en alles is binnen. Maar als gij bij de beesten moet zijn, die onrustig
worden vanwege den avondkost, dan moet gij een baal-zak over uw veste leggen,
en uw klompen hoort gij soppend kletsen. Maar de schoone tijd dan van zang, vanaf
Kerstavond tot een Drie-koningen! “O Ster, o ster, waar zullen wij gaan?”, en als
het liedje uit was, was het ineens heel stil. En dan: “Drie koningen uit Oriënten” ....
Ik zie het, Nand, aan uwen mond: 't is of gij er bij waart....
Want, nietwaar, Nand, peins er 'nen keer op, mensch: gij hebt gij daar toch allemaal
deugd van gehad. Ik weet het wel, gij zij 't gij geenen groote boer geweest, maar een
mensch is een mensch, en hij heeft toch pleizier van zijne ooren. Gij zijt gij wel niet
meer dan een koe-houderke geweest, maar....’
- ‘Gaat die dwaze-konte daar haast gaan ophouden?’ begon het in Nand zijn hoofd
te wriemelen. Met al haar woorden van mijn ooren is 't gelijk een spinne-kop die in
mijn hoofd zou rond-loopen. 't Is precies alsof ik anders niet had dan mijne ooren.
Ja, 't is precies alsof ik niets anders dan mijne ooren had, is het precies alsof ik niets
anders dan mijne ooren had. Is het niet precies alsof ik....?’ - Het ging nu aldoor,
aldoor, als een spoele, als een spoele die speelt over den weef-stoel. ‘Is het niet
precies alsof 'ne mensch niets anders....’ Het werd een gehaspel in zijn moe hoofd
van altijd diezelfde woorden, die altijd door malkaar gingen loopen. Hij probeerde
er orde in te brengen. Hij wilde het met zorg zeggen tusschen zijne eigen lippen. Hij
hoorde die Marie Burgemeester's niet meer. Hij moest met aandacht zeggen: ‘Precies
alsof ik potferflakmij niet anders dan....’
Dan schrikte hij ineens op door een luiden lach.
***
Maar zijn schrik was al even-gauw opgelost in een soort van klaarte. Hij moest zijne
oogen niet open-doen om heel goed te zien. - ‘'t Is gemakkelijk’, vond hij. Maar wat
hij zag maakte hem weêr wrevelig. Was dat die kleine smotse niet van aan den
bosch-kant? - Van die Marie Burgemeester's wist hij al niet meer. Maar daar lag nu
half over hem, dat het zijn klaarte haast benam, die slonsige dochter van den
schoenlapper aan den bosch-kant, die ook klompen snijdt uit sappig hout, en in den
winter Kruis-Lievenheerkens maakt in apothekersfleschjes. Maar gij moet hem zelf
de fleschjes brengen. - In zijn zwart kot, dat vast zit als een slakken-huis in den
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heuvel-wand van het woud, riekt het naar beschimmeld pek en nat-getaste
herfst-bladeren. - ‘Ja maar’, dacht nu Nand, ‘die vent moet allang dood zijn!’ Hij
was nog met zijn slonse van een dochter in het bosch geweest, 's avonds. Maar, dat
mocht hij zeggen: hij was toen nog jong; hij moest aan niemand rekening geven. En
nu moest hij er om
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lachen.... Waar kon ze nu wel zijn, vuile Zulma van aan den bosch-kant? Maar zij
lag daar half over hem, en haar kleeren vol aarde aan haar lijf geschoten, twee drooge
blaêren in haar stoffig vlas-haar, hare twee handen aan weêrskanten van zijn warm
hoofd, en die rood waren als vleesch. Zij rook in hare rokken naar pek en natten
boschgrond en de beulingen van wilde konijntjes. En dat rees in Nand zijnen neus,
dat hij moest zeggen: ‘Gij kunt wel rieken dat gij het zijt! kleine slonse!’
Maar hij moest het niet zeggen. Want zij rechtte zich, en hij zag de volle klaarte
van haar gelaat en de klaarte rondom haar gelaat, dat oolijk was; en zij lachte weer
gelijk een kalkoen, en zij antwoordde al:
- ‘Ah, daar is geen perikelen van, Nand, dat gij het niet zoudt kunnen gerieken!
Ben ik uwe Neus niet, dan? Ja, Nand-jongen, uwe Neus, dat ben ik. Ah! wij hebben
vieze dingen gedaan in ons leven! En gij kunt gij niet zeggen dat wij geen pleizier
hebben gehad!’
Zij lachte nog eens, maar stiller en gelijk van binnen. Ze zei: ‘'t Is al begonnen,
Nand, van als gij eene kleine broek-vol-billen waart’. Nand moest nu gelijk ook 'nen
keer lachen. - ‘'t Is waar’, dacht hij, ‘'t is waar’. Al wist hij niet goed, wàt waar was.
Maar hij luisterde met welgevallen naar die zotte Zulma die vertelde:
- ‘Gij weet het nog wel: 't is begonnen in het honde-kot. Gij waart gij zeker nog
geen drie jaar oud. De hond had jongskens, en gij hebt dat eens willen zien. De hond
was weg met uw vader, aale voeren in een vat, onder een zijpenden dweil. Gij zijt
in het kot gekropen, en gij weet nog hoe het daar rook, heet en reeuwsch als van
opgestapelde ossen-huiden in de schuur van groote boeren, en zuur ook als van oude
melk. Dat wist gij toen nog niet, maar gij rookt het, en nú weet gij het. Gij zaagt de
honde-jongens niet liggen; maar gij zat in dat warm en donker kot, op 't korte,
stofferige stroo van de teef, en dat walmig geurde. Gij vondt het daar goed, en gij
hebt u een beetje neêrgelegd. Toen is daar in het hok eene woeling gekomen, en er
is iets dat u week bij uwen neus heeft gegrepen, en er aan begonnen zuigen is. 't
Waren de jonge hondjes. Gij zijt bang geworden; gij zijt naar buiten gekropen. De
hondjes al sleepend op hunnen buik, zijn u gevolgd. Aan den ingang van het kot zijn
zij blijven liggen, op den vetten flank, de oogen toe, de mondjes naar lucht snappend.
- Gij weet gij ook nog, uit den tijd dat gij klein waart, van den geur van 't heete brood,
als gij bij uw moeder mocht zitten in 't oven-buur; en van de appelen op de
vout-kamer, waar gij niet aan kunt omdat zij op de kas liggen; en van den geweldigen
adem van uw vader, die pruimde, als hij u 's Zondags, na een borrel of twee, om de
lolle een baartje zette met zijn rasperigen kin.
Van als gij naar school gingt, weet gij nog het haar van den meester. Hij had een
wit pap-smoel, maar den Zondag deed hij pommade aan zijn haar. Hij leidde de
kinderen naar de Hoog-mis. In de kerk zat gij naast hem. Gij zaagt zijn haar, dat
blonk. Het rook gelijk naar rooskens en naar azijn. - Gij riekt nog de wasch-tobbe
van Fientje van den secretaris, als de meester u de boodschap deed doen dat hij daar
's avonds zou komen kaarten. Op 't kerk-hof was er een hoekske; 't was de tijd van
uw Eerste-Communie; 't is in dat hoekske dat gij altijd kwaamt met uw makkers, om
te fezelen en te konkelfoezen; er groeide daar een dichte foefeling van
paarde-bloemen, die 's avonds stonken als katte-pisse.
En, weet gij het nog, Nand? We hebben wij samen onze Eerste-Communie gedaan.
Ge zat gij altijd naar mij te kijken onder de leering, alsof gij kwaad waart op mij. Gij
hebt eens op mijn rokken geslagen met uwen kloef. De pastoor rook naar snuif en
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de kerk naar koele karnemelk en naar kaarsen. - Toen hebben wij in geen vier jaar
elkander nog bezien. Maar op een avond hebben wij elkander ontmoet aan den
bosch-kant. Wij zijn er in gegaan. Het bosch rook naar terpe-
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tijn, om de stoven meê te kuischen. Wij hebben ons gelegd. De varens roken naar
peper. Daar liepen rond ons wel duizend beestjes op den grond, en die roken naar
meikevers, als gij er goed aan riekt. En Nand, gij rookt, gij, gelijk naar kaas.... Als
gij naar den boer zijt teruggekeerd, waar gij koeiër waart, zijt gij maar dadelijk naar
uwen polk gegaan, in den stal, zonder goên-avond te zeggen. Gij waart ijl in uw
hoofd en uw hart dwaalde een beetje. De koeiën geurden log. Gij hebt gedacht aan
mij, en gij hebt niet kunnen vinden naar wat ik rook.
En dan hebt gij Wanne gevrijd, Nand. Gij hebt wel een beetje boven uwen stand
gekeken, maar gij kwaamt van den troep terug, en gij waart geen leelijke jongen. 's
Avonds gingt gij uit vrijen, met uw veste aan. In 't voorjaar gingt gij langs de
omgeploegde stukken; daar stond te wachten op den anderen dag de tonne met beer,
die rook gelijk een bruine bezie. Wat later in 't jaar waren het de linden, die geuren
zuur en zoet; het was aan ieder arme-menschen-huizeke, de vlier-struik die gelijk
ademt; het was, bij dat al, het hooi dat walmt gelijk een pijpe goeden tabak van uit
de stad. Wanne haar moeder kookte den koe-ketel, waar de aardappel-schillen te
allen seizoene denzelfden geur hebben. En Wanne rook niet dan naar room. Maar
als het kermis was, en heel het dorp rook naar wafels en warm bier en naar feestelijke
karbonaden, dan gingt gij dansen met haar in de tente, en dan bedwelmde u de geur
van het zoete zweet van Wanne.
Gij zijt getrouwd, en zoo gaat de tijd voorbij, mensch. Ge hebt gij hard moeten
labeuren. Gij hebt gehangen met uw heet hoofd in 't gloeiende koren, geweldig aan
het pikken, en uw brandend hoofd geurde als een zeer groot rogge-brood. Gij hebt
uw rugge dan gerecht in de lucht, om 'nen keer te drinken, en 't koele water heeft
door uwen mond gevloeid als munte. De zatte hommels sloegen uw naakte en
blinkende borst aan, en ze geurden naar van alles, en 't was ook gelijk naar warm
rogge-brood. - Kwaamt gij dan 's avonds late naar huis, dan at gij de aard-appels met
de ajuin-saus. Ajuin-saus riekt gelijk ajuin-saus, die veel zuurder zou zijn. Gij naamt
uwen jongste op den schoot, die rook gelijk boter-doeken. De anderen roken naar
zure appelen, naar den mest-hoop of naar de duiven-til, al naar zij gespeeld hadden.
Toen zij grooter werden, was daar uwen Triphon. Hij heeft nooit goed willen deugen.
Als hij vijftien jaar oud was, droomde hij van niets anders dan van eenen velo. Hij
was op stiel bij den smid. Hij rook toen naar lijn-olie en wagensmeer. Maar Bertha
heeft altijd frisch naar de zeep geroken.... - Gij gingt toen nog een beetje buiten zitten,
Nand. Ge zat gij in de lelies, en zij gingen rieken gelijk uw pijpe; maar uw pijpe rook
gelijk een beetje naar de lelies. En als de kinderen dan naar bed waren, en ook Wanne
zou gaan slapen, en hare armen roken nog naar den afwasch, en haar jakke rook altijd
gelijk naar gist: dan hebt gij wat getalmd, of gij niet mee zoudt gaan slapen. Maar
gij hebt u opgepakt, en uit het kot uw sleep-net gelangd, en uwe klakke opgezet. Gij
zijt in uwe ponte gaan zitten, die ligt op de Leie. Gij hebt uw net geworpen en
gewacht. Het water walmde. Daarboven was een windeken, dat naar de koude boomen
geurde uit de over-Leische boomgaarden. Maar in de ponte, zoo dicht bij het water,
dan geurde het van eene zwoele en kleiterige rotheid die gelijk op uw huid blijft
plakken. En ge moet daar niet al te lang blijven zitten, op dat water, want een mensch
krijgt er pijn van in zijn kop, van al de drassen die gij mee ophaalt en die rieken naar
modder. En wat haalt gij dan nog op? Wat pierkens van alen; een grondelinkske nu
en dan; en zit er al 'nen keer een baars tusschen, dan hoort gij hem al weêr in 't water
plonzen nog vóór het net geheel boven is....
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En zoo wordt een mensch oud, Nand, mijne vent. De kinderen waren groot en gij
moest gij al niet veel meer van uw hof
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gaan. En daarom kond't gij zoo goed niet meer slapen, binst den nacht, dan in den
tijd van 't labeuren. En dan, en dan, de muggen kwamen u stekken, nietwaar? Maar
gij streekt uw wezen en uw handen vol petrol, en zoo bleven zij van uw lijf; maar
dan was het Wanne die u wakker hield, omdat zij wakker werd van den stank en
morde. - Of in den winter kroopt gij in bed met uw aale-veste aan, voor de warmte,
want met jaren wordt een mensch koudelijker, maar dan ronkte zij weêr omdat het
stonk. Alsof gij ooit hadd't opgespeeld omdat zij zoodanig kon zweeten, 's nachts,
dat heel het bed er van rook. Maar gij zeid't gij niets; gij schooft gij eenvoudig wat
op....’
En Zulma lachte weer, stillekens. Maar Nand dacht niet meer aan Zulma. Hij dacht
aan Wanne. Wanne was gestorven. Hij weet het nog heel goed: zij rook toen vreemd
naar was. Neen: naar den droogen, papieren polk van muizen, die hij eens op de dilte
gevonden had. Neen: zij rook, zij rook naar....’
- ‘Laat mij gerust!’ pruttelde daar iets tegen in Nand. ‘Altijd van dat rieken naar
dít, en van dat rieken naar dát! Altijd maar van riek en 'n proef niet!’.... - Nand had
schik. ‘Ja, ja!’ stemde hij in, ‘van riek en 'n proef niet, van riek en 'n proef niet!’
- ‘Wat durft gij daar zeggen?’ klonk plots een niet-toegeeflijk verwijt.
***
Nand verschoot daar niet bij: ze was zij zoo, ze was zij altijd zoo, Boldina van den
pastor. Want het was Boldina van den pastor: dat moest gij niet vragen. Daarbij,
Nand lag te goed nu, om zich over iets te verwonderen. Hij lag heel stil, diep en
warm. Hij voelde zich zalig. - Moest hij geen goeden-dag zeggen aan Boldina? Maar
neen: hij sliep immers. Neen, hij sliep niet. Maar ze moest maar peinzen dat hij sliep,
nietwaar, als een mensch ziek is.... Was hij dan werkelijk ziek? Hij wist het bijkans
niet meer. Maar ja, hij was ziek: hij lag zelfs op sterven, en ze bracht hem iets vanwege
Mijnheer de pastor, om op te eten. Zou hij zijne oogen open-doen? Het duurde lang,
vóór hij zich kon voorstellen, dat hij misschien goed zou doen, zijne oogen te openen.
Intusschen stond ze daar naast hem. Hij wist het. Hij moest ze daarom niet zien. Zij
had haren caraco aan met franjes. Er lag gelijk snuif tusschen de plooitjes van den
platten strik op haar peerlen mutse. Zij had weer groote roode vlekken op haar stroef
gezicht, vandaag. Zij had weer haren jenever-neus ook, vandaag. Ze had altijd een
medicijn-fleschje met jenever in haar zak: dat wist iedereen. Zij spuwde daar niet
naar, naar jenever. Ze zei:
- ‘G'hebt gij nooit naar 'nen druppel gespuwd, Nand’.
Maar Nand roerde niet, noch sprak dat tegen. Hij moest niet toonen dat hij niet
sliep. Als ze iets meê had om op te eten, dan zou zij het wel zeggen. Hij had nu wel
den smaak van warme panne-koeken in zijn mond, met appels, maar dat geeft er niet
aan. Ze moest zij dat niet weten. Ja, een druppel, dat kan geen kwaad. In den winter
verwarmt het en in den zomer doet het uw zweet indrogen. Maar gij moet er niet te
veel van drinken.... - ‘'t Is precies alsof ik een druppel zou gedronken hebben’, dacht
Nand nu, want hij zweette een beetje langs binnen, en moest eens blazen....
- ‘G'hebt gij gelijk’, zei Boldina, ‘een mensch moet zijn zinnen eens verzetten.
Het pikt op de tong en het doet deugd. Ge weet gij dat zeker niet, Nand?: ik ben uwe
Smaak. Een druppel van tijd tot tijd, een pijpje tabak, en rond Kerst-dag, als gij uwen
pacht gaat betalen, een sigaar van den baron’....
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Nand vond: ‘Ja, ja, dat zijn goede dingen.’ Hij proefde na, maar met een mond
die te droog was. Hij vond: ‘Er zijn, van eten en van drinken wegens, nóg veel dingen,
die goed zijn’. En zijn mond werd van een klein beetje speeksel wat natter. Hij moest
zwelgen. 't Was nogal lastig en riep hem terug tot de pijn in zijn knieën. Maar dat
duurde heel kort: hij zonk weêr in zijn zaligheid. Want daar sprak iets; hij wist niet
of
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het Boldina was, de meid van den pastor, dan of hij het zelf was. Het kon hem ook
niet schelen. Het sprak:
- ‘Ja, er zijn veel goede dingen, van eten en van drinken wegens. Den Maandag
staat gij op, en gij hebt in uw mond een smaak die slecht is: van hout of van koper,
gelijk gij wilt. Maar gij hebt gij koffie, heete koffie, en dat spoelt door. Koffie is
altijd goed, zelfs als gij bij ongeluk uw pruim tabak ingezwolgen hebt, en hij smaakt
den Maandag 't beste. Gij drinkt hem, met uwe stuiten, al gaat den appetijt niet, 's
Maandags. 't Is daarom dat een sneedje vet vleesch goed is, dien dag, 's noens, en
zout smaakt bij uwe aardappels. De aardappels moeten niet al te veel bloemen: als
zij zijn gelijk eiërs, dan smaken zij haast gelijk eiërs, nietwaar. En als gij 's winters
niet werkt en 's noens niets dan aardappels krijgt, dan moeten zij goed zijn, maar dan
worden zij al slecht. Maar g'hebt gij uwen pap en die is altijd goed; 't is gemakkelijk.
En 's avonds hebt gij uwe aardappels, met wat salade daarin gesneden en de zure
saus met kaantjes. Heel 't dorp riekt ervan, 's avonds, en gij zoudt gij niet moe gewerkt
zijn, dat gij er nóg honger zoudt van krijgen.
Den Dinsdag is dat hetzelfde haast. Maar gij zult gij misschien geen spek hebben
's noens. Maar dan hebt gij, naar 't seizoen, princessen, stampsel met kool, of roode
kool ook al eens. De rijke menschen eten sala zonder zure saus; maar daar moet gij
een kop voor op hebben! Sala is flauwe kost. Erwten, ja, dat is beter, maar de beste
gaan naar stad, voor de rijke menschen, en een boeremensch met zich kontent stellen
met de dikke. Maar roode kool is het best; dat is zuur, en gij gevoelt het lang op de
maag.
Den Woensdag, ahwel, dat is weer hetzelfde nietwaar; en den Donderdag ook.
Maar gij eet aleens een appel ook. De aardbeziën gaan naar den markt. Aal-beziën
en stekel-beziën zijn bucht voor de kinderen. En al de andere vruchten worden op
den boom verkocht, en de vruchten van den vlier-struik aan Mijnheer de pastor; daar
maakt Boldina siroop van voor zijn borst, zegt zij. Maar een mensch heeft allicht
een appel. Te noen-stonde vliegt, om iederen appel van den boom, in geweldigen
vaart, een appel-bie. En 's avonds hangen zij in een kleed van dansende muggen. En
zij zijn goed zuur, tegen den dorst.
Den Vrijdag is het markt-dag. Gij gaat naar stad. Gij drinkt een koelen druppel;
dat is geen mis-bruik, als gij er maar twee drinkt. En gij drinkt ook een kapperke
bier. 's Middags eet gij zoete-melk-pap met brokken, en gij krijgt een ei bij uw
aardappels. En de reste van den dag deugt gij voor niets meer. En 's avonds eet gij
een natten haring, die zout is.
Den Zaterdag-ochtend is het brood zoo droog als een schorse. Gij smaakt beter
dat het naar gruis smaakt. Maar den Zaterdagavond eet gij al van 't versche brood,
dat heel het huis overeind zet van zijn geur. En 't blijft goed op de maag liggen gelijk
een wafel, en het slaat al 'nen keer zuur op.
En zoo komt de Zondag. Er zijn er die al druppels stekken van vóór de Hoog-mis.
Maar dat hebt gij nooit gedaan: gij hebt gewacht tot ná de Hoog-mis, omdat gij goed
stond met den pastor. De anderen zijn van de andere klieke, en zij blijven langs
achteren staan in de kerk. Maar gij zit langs voren, en gij wacht tot de secretaris
buiten is, om óok buiten te gaan. En dan gaat gij, nietwaar, een druppel drinken in
de “Doopvonte”, niet méér dan éénen te gelijk, tenzij als gij gelijk een worm hadt
in uw maag: dan drinkt gij een druppel rhabarber; dat is bitter gelijk beer, dien gij
ook moet proeven vóór gij hem koopt. Maar 't is goed voor den worm, en voor alles.
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- Gij zijt nooit een groote lief-hebber geweest van het bolspel. En jassen, den
Zondag-morgen, dat gaat gelijk niet: zij blijven allen recht staan, en ge kunt gij op
uw gemak niet zitten, en op uw gemak niet peinzen op uw kaarten. Wat doet gij dan?
Ah, ge drinkt gij nóg een druppel. En dan gaat gij eens uw land rond,
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en gij ziet de groote boeren hun land rondgaan met een spaadje; en zij houden zich
recht, maar de kleine boerkens houden zich krom van het werken. - Maar de lucht
hangt al vol van gebraden vleesch. Gij gaat naar huis; 't is Zondag; men eet al 'ne
keer soepe, van pareiën of zoo; maar dat is goed voor 't vrouw-volk. Men eet van 't
eigen vleesch, uit de kuipe; men heeft al 'nen keer een bokje uitgeslacht, of 't is de
koe die te wege was de plaag te krijgen. 't Is een verlies, maar de rijke menschen
koopen toch elk een stuk, en zoo brengt het nog iets op Maar gij hebt gij gelijk toch
nog liever varkens-vleesch.... - Ge gaat gij een beetje op uw bed liggen, omdat de
Zondagnamiddag zoo lang is. Als gij opstaat gaat gij in uw witte hemds-mouwen
eens uwe koten rond, en klapt een beetje over de hage, en gij rookt een goede pijpe.
Maar gij peinst dat gij straks wel eens van de hesp zult eten. De hesp heeft haren tijd
in de zoutkuip gezeten, gedrupt met wat citroenkruid en wat venkel; ze heeft dan
haren tijd gedroogd en gerookt; ze hangt, nu, in de heerd-kap, en er is geen beter
eten.... - Alzoo verloopt de namiddag. Tegen avond, dan gaat gij, allangs uw land,
naar de “Bosch-keete” gaan jassen. Gij drinkt pinten op het spel. Gij drinkt voor 't
afscheid een slaap-mutseken. En ge weet gij wel dat gij morgen geen appetijt zult
hebben. Maar wat wilt gij daar aan doen?.... dat is zoo de kontoer van de wereld....
Maar 't is te Kermis dat er gegeten en gedronken wordt! Den Zaterdag al riekt het
naar de vladen, de witte van room, en de bruine van peper-koek. Als gij 's avonds
van 't land komt, gaan de wijven u voorbij met de appel-taarten groot als wagen-wielen
naar den bakker toe. En den Zondag is het bouilli met wortelkens en karbonaden van
't zomer-zwijn, en dan rijste-pap om de gaatjes te doen vol-loopen, en om te eindigen
een boterham, want zonder dat heeft een mensch niet gegeten. Heel de namiddag is
het tractatie van wafels en vladen en taarten voor de vrouwen. De mannen gaan danig
veel pinten pakken, en als zij geen bier meer kunnen drinken, stekken zij een druppel,
en na den druppel nemen zij een glazeken Leuvensch, tegen de gespannenheid van
de blaze. En 's avonds is het hesp men kan niet meer. En tegen naar bed gaan, zijt
gij zoo dik gegeten en gedronken, dat gij niet weet hoe gij niet berst. - En de Maandag
loopt gij nog altijd met uw wit hemd; in den nanoen is het koffie-bal met suiker-bollen,
peper-koek en een halveken zoete. En ge doet gij meê, omdat gij daags tevoren gelijk
zat geweest zijt. Maar 's avonds gaat gij toch weêr een druppel drinken, want gij hebt
dorst. En gij jast gij een partijtje, en gij wint een pinte Audenaardsch....’
- Nand wist dat allemaal, en hij voelde zich warm en gelukkig. Terwijl hij onroerend
lag, kwam een kleine verteedering in hem bij de gedachte: ‘Ja, ik heb dat gehad; ik
heb dat God-dank allemaal gehad’. En zijn gedachte ging verder, en naarmate rees
zijne verteedering. Hij dacht aan de ronde doop-feesten en de meter die stillekens-aan
dronken wordt van de halvekens anijs, munte en meetjes-konte; hij dacht aan de witte
Eerste-Communie-feesten en dat men chocolade-melk drinkt en daarna een druppel,
en dat Bertha, zijn geliefde Bertha, zulke schoone stijve krullekens had. Op
trouwfeesten is het van eten en van drinken nog geweldiger dan op de kermis, maar
't is iederen keer een verlies; 't éen kind trekt langs hier, 't andere kind trekt langs
daar. Zat zijn Domien niet in Amerika? En zij lieten hun ouden vader alleen met den
last van het land en de beesten.... - Nand kreesch er haast van. Er kwam gelijk warm
water in zijnen krop, van uit de donkerte van zijn binnenst; er kwam gelijk een hitte
in zijnen neus en in zijne oogen. God, God, zij hadden hem allen alléén gelaten!....
En toen hij ging denken aan het begrafenis-maal van Wanne, van zijn Wanne; en dat
hij toen ineens geheel alleen, zoo moeder-mensch
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alleen bleef; en dat hij hier nu-zelf.... Want ja, hij lag hij hier nu toch óók te sterven,
nietwaar? Hij lag hier toch; hij lag hij hier toch ook zoo moeder-mensch verlaten en
alleen.... Hij lag hij....
- Toen, toen....
***
Maar hij kreesch niet. Eene groote duistere gestalte stond gebogen over hem, eene
gestalte in al de plooien van haren kapmantel. Met magere handen die beefden en
zijn deken deden beven, dekte zij hem toe, duffelde zij hem in, vertroetelde zij hem,
gelijk toen hij eene kleine jongen was, en eens ziek was geweest. Hij was al getroost;
nog niet geheel; maar haast. Hij lag goed. Hij lag om te slapen. En zoele adem woog
matelijk op zijn oog-leden, en naar dien adem ging zijn eigen adem ademen. Hij lag
diep, diep. Zijn hoofd voelde hij heel diep in de kussens liggen. Hij lag met geheel
zijn lijf onder eene hooge zachte stapeling van dekens, als 't ware. En hij ging gelijk
weg in zijn hoofd, als sliep hij al een beetje....
- Maar hij had geen wrevel, noch kende de spijt van een weder-ontwaken, toen de
gestalte hem, zeer warm aan zijn oor, vroeg:
- ‘Herkent gij mij? herkent gij mij?’
Maar hij moest ze niet herkennen, want het was zijne moeder....
Zij nam de stoel waar de klakke aan hing. Hij dacht als in een diepe verte: ‘Ze zal
mijn klakke toch zeker wel op het kasken leggen?’ Maar ze had ze er al opgelegd.
Zij zette zich naast zijn bed; hij voelde het. Hij hoorde de kleine beiërkens van haren
paternoster. Zij ging haren pater-noster bidden. Hij hoorde haar de woorden
mummelen in den donker. Het donker was zacht en warm als zwarte panne. Zij
murmelde haren pater-noster. Hij hoorde 't. Maar 't was, in den dommel waar hij
lager en lager in zonk, of hij hoorde:
- ‘Ge ligt gij goed nu, gij ligt gij warm zoo, nu ik u heb toegedekt, mijn jongen.
Nietwaar dat gij nu góed ligt? Een arme mensch heeft maar de warmte van zijn lijf
om hem te genezen, en van den koude komt de dood. Maar nu ligt gij warm, mijn
jongen, en gij kunt gij rusten....
Ach, wat ziet anders een arm mensch niet af van de koude! Ja, als gij jong zijt
jaagt de koude van vorst of wind uw bloed op, omdat gij de leute kent van uwe armen
en beenen uit te slaan, zoodat gij gaat zinderen van gloed tot in de toppen van uwe
vingeren en van uwe teenen. De kinderen lachen zich warm van te smijten met
sneeuwballen. En als de jonge meisjes de sneeuwvlokken voelen die traag aan hun
wang komen zitten, of zelfs de ongenadige naalden van den ijzel, dan gichelen zij,
omdat het zijn als kille maar heette zoentjes. Maar liggen zij in hun bed en hebben
zij geen goede sargie, dan bibberen zij van kou; de kinderen schreien dan van kou;
en 't zijn maar de koeiërs en boevers die, in de nachten van den harden winter, gedoken
in de diepten van het hooi, warm genoeg hebben om te droomen van liefde. Want
de arme heeft geen rijkdom dan zijn warmte. Het is een zegening van den huwelijken
staat, dat gij van met twee te slapen warm hebt. En niets is triestig als de koude der
weduwnaars.
Maar als gij warm hebt, hebt gij couragie. Gij hebt nu goed warm, nietwaar, Nand?
Dan kunt gij denken aan uw jongen tijd, toen gij u in 't zweet kond't spelen op het
werf, of al meêgingt met de pikkers, en gij u, onder het pikken, in 't binnenst van uw
lijf heeter voeldet dan de zonne-zelve. Maar kwam dan de verfrissching, dat gij met
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uw bloote beenen gingt loopen door de beke, of 't kille water stroelde uit de kruike
naar de kelders van uw keel, dan waart gij der hitte dankbaar, dat zij u de verfrissching
bezorgde. En als gij getrouwd zijt: zijn de zoele nachten niet schoon voor getrouwde
menschen? En als gij oud zijt geworden: gevoelt gij niet dat het van de warmte is
alleen, dat gij nog bewegen kunt, dat gij nog uw gedachten hebt, en dat gij nog kunt
spreken? Want de koude maakt u broos en hard als glas, in uw hoofd gelijk in uw
beenen....
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Maar ge ligt gij nu warm, Nand, in uw goed bedde. Daar zijn geen weeren meer aan
uw vingeren, van het werken. Zoo kunt gij voelen over uw maag de zachte
versletenheid van uw katoenen hemd, en, waar gij ligt, aan uwe dijen de korreling
van uwe goede lijnwaden lakens. En dat is wel niet veel, van 't pleizier dat gij er aan
hebt, maar het geeft toch eene gerustheid. Gij voelt aan weêrskanten van uw hoofd,
de geruststellende aaiing van uw wollen peluw. En hebt gij een koelere streeling over
uw voorhoofd, 't is goed tegen de ijle gloeiing van uw hoofd. - Voelt gij wat koelte
over uw voorhoofd, Nand? Dan kunt gij nog denken aan uwe kinderen en aan uwe
vrouw, dan kunt gij nog denken aan heel uwe doening’.....
En ja: Nand kón er nog aan denken; hij kon er nog aan denken in de schemering
van den zoeten slaap, waar hij wel wist dat hij nu in lag. Want hij wist dat hij niet
meer wakker lag. Waarom, zou hij nog wakker zijn?: het was zoo góed, zóo.... En 't
mummelde verder in hem:
‘Nand, 't vleeschken van borelingskens is 't zachtste om voelen van de geheele
wereld. 't Is bijkans niet meer, zoudt gij zeggen, dan een geur, dan den geur van een
lelie. Maar worden de kinderen grooter, dan geven ze u bekommernis, als gij voelt
dat zij heet zijn in de vouwen van hunne ledematen. Want gij weet dat het de ziekte
beteekent, Nand. - Maar de zorgen deelt gij met uwe vrouw. Gij kent ze al lang nu,
vermits gij kinderen hebt die ziek zijn. Gij staat met haar over hun beddeken gebogen.
Hare armen zijn bloot. Als gij samen uit vrijen gingt, waren hare armen koel en glad
als spoelen. En dan tasttet gij met een blijden trots aan uwe eigen armen, die van
macht hard en vol bulten stonden. En gij staat hier nu naast haar, in de angsten. En
gij denkt aan hare heupen die breed, vet en warm zijn, en dat gij als onpasselijk zijt
geworden, den eersten keer dat gij er uw hand op gelegd hebt....
Ge zijt gij geen groote boer geweest, Nand, maar toch een wijze boer. Ge hebt van
uwe hand den ploeg-staart gepolijst, en den steel der spade er lengerhande minder
rasperig onder voelen worden. Na 't gedane werk, ging uwe vrede over de ruigheid
van uw hond. De gladde huid uwer koeien heeft u met vrede vervult. En hebt gij
onder de oksels der kalveren de hitte gevoeld der koorts, ge wist er tegen remedie,
beter dan voor uwe kinderen. - Gij kendet, als het ware, bij blikken alléén de korrelige
kilte der teilen, de gleuvige droogheid van den boter-keern, de ijzige nijdigheid der
zeisen. Uwe natte handen over uwe geribde pannenbroek, Nand, en de raspe van uw
huid onder het scheer-mes....
Zoo zijt gij oud geworden, Nand. Gij hebt de stramheid gevoeld van uwe dikke
vierkante knieën. En gij hebt, Nand, gij hebt....’
- Nand wist wel wat zij zeggen wilde. Zie, hij wist het niet goed, omdat hij hier
zoo zalig-diep en -goed en -warm lag, en omdat hij het niet goed dorst te weten. Maar
hij wist toch wat het was, dat hij nog wist. 't Was gelijk een klein lichtje, dat brandde
in hem; en hij mocht niet blazen, hij mocht niet ademen, of het zou uitgaan, het zou
dood gaan, het zou weg zijn, en hij zou het nooit meer zien. Het was, het was dat
laatste in hem, dat hij zou willen hebben blijven bezitten; het was het laatste van
hem; het was het laatste van zijn leven: het was dat hij met zijn duim en zijn
wijs-vinger de oogen had gesloten van Wanne, zijn vrouw, toen Wanne gestorven
was, en dat hij dat in zijn duim en in zijn wijs-vinger nog altijd gevoelde....
En nu lag Nand daar ineens vol triestigen angst, omdat hij vreesde dat het ging uit
gaan, dat het ging weg zijn, die laatste herinnering, en dat hij ging sterven met al de
droefheid van dat verlies. Ah, wat zou het allemaal geweest zijn, al wat hij mocht
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genieten van oogen en van ooren, van rieken en van smaken, en van gevoelen met
zijn handen, en van gevoelen met zijn hart, als hij moest heen-gaan met
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de pijn van dàt te hebben verlaten, - dàt, hetwelk hem belette te sterven?....
***
En Nand lag in de diepte van dat ongeluk, dat nu ging woelen door heel zijn lijf,
dat stokte in zijn keel, dat priemde door polsen en knieën. Hij wilde zich roeren; hij
wilde beletten dat het vóórvallen zou; hij wilde zeggen, zeggen dat.... Maar hij kon
niet meer spreken; hij wrong zijn tong die niet meer los wilde; hij trok met geweld
zijne oogen open, te smeeken om hulp....
- En zie, daar werd hij plots heel rustig. Hij had zijne oogen open-gedaan. De
kamer lag heel zindelijk in zoete avond-klaarte. Hij zag alles heel goed op zijne plaats
staan: het kaske met de Onze-Lieve-Vrouw; zijn oude klakke aan den biezen stoel.
En hij zag nog wat anders: hij zag Wanne, zijne oude Wanne, compassielijk naast
zijn bed staan....
Maar het was Wanne niet: het was zijne ontwakende Ziel.... Maar het was Wanne
toch....
- En hij zag dat Wanne hem vredig tegen-lachte. Stuk voor stuk deed zij traag hare
kleêren uit, die ze proper opplooide en lei op den stoel, bij zijn klakke. Ze ging zij
ook te bedde komen, zag hij. En nu had hij de zekerheid dat zij voortaan altijd bij
hem zou wezen.... Hij zag dat zij zich op hare knieën zette, voor haar gebed. Hij deed
zijne oogen toe. In zijn hoofd bad hij meê: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt....’
En toen hij gedaan had, wachtte hij een beetje. Hij wachtte tot Wanne iets zeggen
zou. Maar ze zei niets. Toen wilde hij-zelf iets zeggen. Wat zou hij zeggen, dat....?
Hij wachtte nóg een beetje. Maar toen begon hij oolijk te glimlachen. Hij wist nu
wat hij zeggen moest. Hij wist; o, hij wist....
En hij deed zijn mond open, zijn zwarten mond. Maar hij zei niets.
Want hij was dood.

'n Decennium, (fragmenten van een roman)
door Frank Imm. van Steenen.
IV.
Over de weg kwam het geluid van voetstappen van méér dan één persoon. Wie zal,
alleen zijnde, en hij hoort vlak bij zich mensen gaan, niet naar hen zien? De schreden
kwellen je oren zo lang tot je je hoofd willoos omwendt. Het is de aangeboren
belangstelling van mensen in mensen.
Toen de mannen - want je hoorde, dat het mannen waren aan het tempo en de
kracht van hun stappen - bij het hek waren, wilde Suze haar hoofd omdraaien, maar
met een schok boorde zij het juist nog dieper in de groene haag, zodat de taxusnaalden
een zachtschurend geluid gaven. Want één der voorbijgangers had gesproken - met
de stem die Suze tot in haar droomen kende - en na een groet van den ander was hij
het hek doorgegaan en stapte hij het stijgende tuinpad op.
Suzes hoofd gloeide en haar armen voelden als verlamd. Zij kòn niet opstaan om
hem hier in de tuin te begroeten en eerst toen zij hem hoorde schellen rende zij langs
een andere kant naar de villa, bereikte ademloos de huiskamer, toen Sanne de voordeur
opende. Zij voelde zich radeloos-gelukkig, radeloos, want zij zag geen uitweg: haar
hart bonsde zó, haar hoofd wist ze rood en haar ogen vol, boordevol van haar geluk.
Ze zou het niet kunnen verbergen nu hij haar zo overrompelde, o God, o God!
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Toch, toen Sanne hem op haar verzoek binnenliet, was zij zelf verbaasd hoe zij
hem met kille stem begroette en hem vormelik een stoel bood. Eckstein zag bleek,
zijn ogen brandden koortsig en zenuwachtighaastig zocht hij in zijn zak.
‘Ik heb.... ik dacht....’, verontschuldigde hij zijn bezoek, ‘ik breng u een
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quitantie, ik heb gemerkt, dat ik dat nog niet deed en voor zo'n groot bedrag is het
toch beter’, en hij liet een netjes-in-orde-zijnd ontvangbewijs zien.
Het gezochte van dit voorwendsel dreef nog meer bloed naar Suzes hoofd, terwijl
ze antwoordde:
‘O, natuurlik’.
‘Niet dat ik tweemaal zou vragen, maar vergissen is mogelik niet waar?’
‘Ja, 't is véél beter’, zei Suze nu hersteld, en bijna zakelik, ‘er zoù verwarring
kunnen ontstaan en zulke geldzaken worden dan onaangenaam’.
Eckstein keek haar even oplettend aan om te zien of zij werkelik waarde hechtte
aan de quitantie, zooals haar woorden en toon wilden doen geloven en Suze
beantwoordde zijn blik vriendelik-onverschillig, wat ze zelf niet begreep.
‘Het was me de laatste maal zeker door 't hoofd gegaan’, vervolgde hij nog, terwijl
hij het bewijs weer opvouwde en wegstak.
‘Zeker wel’, meende Suze aarzelend en onvast, zodat Eckstein verwonderd opkeek
en zijn handen beefden. Maar toen zag hij het boek, dat zij in haar verwarring op
tafel had gelegd en zijn oude houding van leermeester hervindend, greep hij het witte
bandje en ging goedkeurend-knikkend aan 't blaren.
‘Mooi?’ vroeg hij opziend.
‘Ja....’
‘Zijn eerste verzen zijn ook verreweg 't best. Las u nog meer van Kloos?’
‘Neen, alleen dit’.
Hij glimlachte nu voor zich heen bij 't weerzien van deze goed-bekende gedichten
en bij de satire-sonnetten vroeg hij of Suze de bedoeling wist. Nee natuurlik, zij had
die twisten in de Nieuwe-Gids-redactie niet beleefd, die héle beweging had plaats
gehad, toen zij zó'n dreumes was - hij glimlachte, terwijl hij Suzes grootte-toen met
zijn laaggestrekte hand wees en dacht aan 't kleine kindje dat zij geweest was. Hij
wist het alles noch goed, hoe de jongeren eerst geen gehoor kregen bij de tijdschriften,
hoe ze er toen zelf een oprichten met Kloos aan 't hoofd en een bende volgelingen.
Maar later kregen ze ruzie, van Eeden ging eruit, o ze moest daar alles over lezen,
het was te veel om zoo ineens te vertellen.
Hij bladerde verder, nu en dan een regel of een paar woorden half-luid lezend en
een opmerking makend. Toen hij aan hèt sonnet kwam las hij het zwijgend door en
sloeg dan snel het blad om, even schichtig kijkend of Suze het had gezien. Maar Suze
verried niets of het moest zijn dat haar mond beefde en dat merkte hij niet.
Och hemel, hoe onbeleefd was hij, zo te zitten lezen! Snel klapte hij het boek dicht
en lei het voor haar neer. Hield zij van litteratuur, had ze Streuvels gelezen en van
Deyssel?
Nee, die laatste kende ze niet.
Werkelik niet? niet eens bij name? Hoe oud was zij dan?
Suze werd rood van schaamte. Was ze zó dom?
‘Pardon, pardon’, mompelde hij verschrikt, ‘ik bedoel dat niet. Maar hij is zó
bekend, en u.... Ik zal hem u lenen, eerst wat kritieken, mag ik?’
Zij knikte zwijgend, moeite hebbend met tranen, omdat de schaamte nog in haar
voortwroette. Wat moest hij wel denken! Vreselik, vreselik was het. Zij wenste, dat
hij wegging en haar alleen liet met haar domheid in plaats van haar door zijn ogen
zó beschaamd te maken.
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Hij werd zenuwachtig van haar bedrukt en op huilen staand gezicht, begreep ook
niet goed, daar hij niets had bedoeld. Wat was ze vreemd geworden; hij zou maar
weggaan en zien of ze een volgende maal anders was.
Bruusk nam hij afscheid, zeggend niet te kunnen wachten en dat hij zou terugkomen
om Herzberg het ontvangbewijs te geven. Dat hij het niet achterliet vonden zij geen
van beiden vreemd.
Suze was wanhopig en snikte, alleen
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gebleven, als een beknord kind. O God, hoe zou hij haar vinden! Haar kinderachtige
bakvis-houding, misschien dacht hij het aanstellerij van haar en dan haar ontzettende
onwetendheid! Van Dijssel, van Dijssel.... Waarom had ze daar dan ook nooit van
gehoord, waarom had die leraar van haar hem dan niet eens genoèmd. Waar moest
ze 't nu vinden? Eckstein had geen enkele aanwijzing gegeven.... Stil! ze ging er een
bestellen, nu nog, direkt. En nog met rood-gevlekt gezicht van het huilen en met
brandende oogleden liep ze naar Nico's kantoor en schreef naar hun boekhandel in
de stad om haar terstond iets van ‘Van Dijssel’ te zenden, 't deed er niet toe wat’.
Hoe was deze ontmoeting heel anders geweest dan ze zich had voorgesteld! Hij
leek prikkelbaar en zenuwachtig. Misschien was hij tegen zijn zin gekomen, en nu
zij zo vreselik dom was gebleken zou hij het zéker niet meer prettig vinden. 't Kon
ook eigenlik niet, dat een Maurice Eckstein zou belangstellen in zo'n oppervlakkig
doodgewoon mens als Suze van Larn.
Al na twee dagen bracht de post haar van Deyssels Vijfde Bundel. Toen Herzberg
er verwonderd over vraagde, zei Suze onverschillig, dat het een leerboek was, waarin
ze nog wat wilde nazien, wel wetend, dat het toch te hoog zou zijn om te begrijpen
als hij de waarheid wilde onderzoeken.
Zij ging koortsig aan het lezen, zoekend geen schoonheid of genot, maar enkel
willende lezen, goed-lezen om het gelezen-te-hebben en te weten wat er in stond.
Pijnlijk stipt las zij langzaam de zwaar-gebouwde en voor haar geheel nieuwe zinnen,
sommige, die ze niet begreep, hardop-zeggend drie, vier malen, bang dat juist daarin
misschien de quintessens mocht staan en zij er zonder die niet oordeelkundig over
zou kunnen spreken. Deze angstig-precieuse studie bracht haar een eind verder;
gewetensvol gaf zij zich rekenschap van ieder nieuw of in vreemde zin gebruikt
woord en elke vergelijking toetste ze in zijn doorvoering. In vier dagen had zij het
boek doorworsteld en zou over iedere volzin hebben kunnen spreken. Het gaf haar
een grote rust en een geweldige voldoening. Nu mocht hij weer komen, beidde zij
hem niet meer bang - hoewel een flauwe vrees, dat hij op andere punten haar kleinheid
zou onthullen, noch in haar woonde. Maar de angst overheerste niet, haar wachten
was weer verlangen.
Gedreven door nieuwsgierigheid en door onzekerheid over de betekenis van Suzes
gedrag, hervatte Eckstein zijn bezoek eerder dan hij vroeger gewoon was. De quitantie
was nog niet uitgespeeld; maar zonder deze had hij een voorraad voorwendsels
verzameld vóór hij de eerste stap weer deed, wel wetend dat het niet voor éénmaal
zou zijn, zo hij zijn werk wilde voltooien.
Suze was weer gewoon; in de verwachting van Ecksteins komst had zij zich kunnen
voorbereiden en was het haar gelukt zich wat te beheersen. Toen hij haar
Verbeeldingen gaf - dit had hij bij nader inziens beter gevonden dan kritieken van
werken, die Suze waarschijnlijk tòch niet kende - merkte hij, dat zij in het korte
tijdsverloop tussen deze en zijn vorige visite al reeds met van Deijssel had kennis
gemaakt en die wetenschap gaf hem een wonderlike ontroering. Zij moest wel iets,
wel veel aan zijn oordeel hechten!
Hij kwam nu weer geregeld en het leek of er geen stilstand in zijn bezoeken was
geweest. Het waren nu weer dezelfde vertrouwelike uren vol geestelik genot,
gedachten telend voor lange eenzame dagen. Hun gesprekken waren ernstig, nu en
dan doorspikkeld van diepe geestigheid, die een trillende lach deed schemeren in
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hun even elkaar scherende blikken en die hun herinneringen wonderlijk rijk maakte
als kleine gouden lovers een effen kleed.
Zij spraken nu steeds over litteratuur; daar waren ze zo toevallig opgekomen en
Eckstein oordeelde dit ook beter voor de hypergevoelige Suze dan de zwaarverteerbare
en vaak sombere filosofie.
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Zij doorkruisten alle wegen van de letterkunde, gaande de paadjes waar ze ongemerkt
kwamen. Eckstein leerde haar alles. Hoeveel rijker had hij haar in deze korte tijd
reeds weer gemaakt! Hij leende haar van Eedens Ellen, proza-werken van Streuvels
en Buysse, Litteratuurgeschiedenis van Kloos, de familieromans van Robbers en
Boudier-Bakker. In wonderlik-korten tijd kreeg ze een letterkundig verstand; het
ging haar lijken of veel en oordeelkundig lezen eens mensen levensdoel kon zijn.
Hij liet haar geest niet tot rust komen, bracht haar ook zwaarder werk, als de Studies
van Van Eeden en Feesten van Van Looy, dat haar uitputte van inspanning. Dan,
plotseling, voerde hij haar in Zola's ruime schitterende fantasie en roerende
natuurbeschrijvingen: La faute de l'abbé Mouret.... De litteratuur bracht hun
gesprekken op nog onbetreden terrein: de materie. Eckstein praatte nu over alles en
Suze verwonderde zich hoe hij even enthousiast en zonder verlegenheid een mooie
hartstocht-tekening kon prijzen als een treffende natuurschildering. Toch betrof zijn
bewondering of afkeuring altijd het litteraire, nimmer de idee. Tenminste die raakte
hij niet werkelik. Van minnedichten ontleedde hij de klankschoonheid, latend de
gedachte erin ongeroerd. Het was of hij dat onderwerp niet zag, of het langs hem
gleed, terwijl Suze hem dan niet dorst aanzien en bij de geringste liefdewoorden
bloosde en onrustig werd; zoo bang, zo vreselik bang was ze dan, dat hij iets zou
merken. Zij schaamde zich voor het materieele, dat in haar gevoel voor hem was
ingeslopen, voor hem, die het stoffelike niet kende, en zéker zou verachten. Maar
zij kon niet weten, dat Eckstein, haar verlatend, een gevoel kreeg of een harnas hem
werd uitgetrokken en hij, alleen in het veld, de besproken verzen zachtjes herhaalde
niet trillende stem, waarvan hij zelf de ontroering niet wilde horen.
***
Door het hoog opgeschoven raam van haar kamertje was Suze op het dak van
Herzbergs kantoor geklauterd en zat nu op de grijs-en-wit gestreepte nok. In de
vensterbank vlakte in effen rode band het laatste boek, dat Eckstein haar voor de
Meimaand had gegeven en dat de eigenlike aanleiding was tot de keuze van deze
avontuurlike zitplaats. Toch, nu lag Gorters Mei daar dichtgeslagen en Suzes
dromende ogen lazen natuurs schoonheid in natuur zelf.
Aan haar voeten boven de zinken goot, die het dak omrandde, rees als een feeënbed
de wit-bebloesemde kruin van een hoge bergamot en daarnaast was, als ze wat
óverboog, een rose-besneeuwde parasol te zien: de gelijk-ronde bloeiende kroon van
een goud-reinet op zijn effen gladde stam. Zij behoefde haar hoofd maar schuin te
wenden om tegen de zwart-bruin geteerde schuur de roosjes van den perzik te zien
kleuren, die bloesems met hun eigen tint, geen roserood, geen purper of karmijn,
geen robijnrood, geen doorschijnend-rood als albino-ogen of bloedrood, maar
porseleinig weergaloos perzik-bloesemrood van een ontroerende schoonheid. Dicht
daarbij, op de bleek, stonden de pruimelaren in neteldoekse jurkjes, kleedjes zó
luchtig en los, dat men de kleur niet onderscheidde of het wit was of lichtelik bruin.
Over de appelboom heen zag zij hoe de zon de hel-groene wei verguldde, die zich
glanzend strekte tot het éven-verhoogde dorp, waarvan de daken hel-rood vlekten
tussen de zon-volle hooggekruinde iepen en linden.
Verrast door het mooie uitzicht had Suze haar hoog plekje gekozen en de nu
geopenbaarde natuur met heel haar lijf gedronken. Zij zat roerloos, doorgloeid van
de Meizon, doorwuifd van de Meiwind en gebalsemd door de geuren van bloesems
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en jong groen. Haar ogen leken donker, paars bijna als de kleine druif-hyacinten
beneden in het perk, en haar gezicht was bleek als de perebloesem. Haar hoofd leunde
achterover tegen de muur van haar kamertje en haar handen lagen zonder beweging
op haar knieën
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Wijd-starend tegen de blauwe hemel zag zij niets dan blauw, blauw, weldadig, heerlik,
geurig en wemelend Mei-blauw, blauw voor engelen om in te slapen, blauw om
zachtjes met je lippen van te drinken, blauw om je handen in te dompelen tot ze van
het koele blauw dropen, Mei-blauw om in te sterven.... Haar paarsblauwe ogen werden
teer-weemoedig en vochtig van het vermoeiend turen: blauw om in te sterven....
sterven - zó - zó als zij nu was, één en twintig, een klein meisje nog, dat niet geleefd
heeft, een vrouw, die geen man had, een moeder zonder kinderen.... o stil! niet over
kinderen. En tòch, toch daalde een klein roze lichaampje, rank en lenig, gelijkend
op het beeld, dat Gorters gedicht in Suzes hoofd van het kind-Mei had gevormd, van
den hemel af, om haar middel was een band van het luchteblauw en met twee linten
bleef zij aan de reine koepel vast. 't Was als een kindje, dat men lopen leert en dat
een moeder in de hemel aan de zijden leidsels houdt. Het werd nu véél kleiner dan
Mei, het was een wankelende baby met blonde verguld-zijden lokjes en reine
goddelike ogen. Het spartelde met de roze beentjes en sloeg stuurloos met de armpjes.
Strekte het zijn handjes niet naar Suze, zijn moeder? O, het daalde, stil, stil! om het
kind niet te verjagen, Suzes roze-en-blauwe Mei-kind. Met haar ogen volgde ze haar
lucht-schim, haar blik naderde de bloeiende bergamot en daar plons! viel het kind
in het zachte bloesembed, dat er kleine witte schulpjes rondvlogen.
Suze knipte met haar oogleden. Het kind was weg, maar de wind die onder de
pereboom speelde, joeg een wolk bloesemblaadjes tot boven het lage dak.
‘Mijn lief klein kind’, murmelde Suze strijkend over haar vermoeide ogen en met
een tere glimlach om haar droeve mond.
In de ruime slaapkamer van de villa lag Suze klaar-wakker in haar ledikant naast
haar stokkerig-ademende slapende man. In het huis hing de stilte van de nacht en
Suzes wakende oren hoorden niets dan dat zagend gehaal van Nico en het
tergend-gelijkmatige tikken van de gangklok.
Het was de nacht van de laatste Mei. De volle maan verlichtte een stuk van haar
sprei en een stoel voor het raam, verder lag de kamer vol schemerige schaduwen.
Van Herzberg bleekte alleen een hand op een rode streep in de wollen deken.
Buiten lag de wereld te slapen in het maanlicht. Aan het einde van de wei wist
Suze nu de wilgen met hun groen-zilver haar en in de sloot zou nu een moirée-zilveren
lint kronkelen. De schaduw van de schuur was zwart, diep-zwart en hield de bomen
in zijn bereik verhuld in lange slepende nachtklederen. En door het open raam kwam
het eentonig lied van de populieren, die in een lange rij langs de oprijlaan hun harpen
tokkelden.
De laatste nacht in Mei....
In deze nacht zou de maan haar kind, haar dode kind Mei, in haar armen dragen
naar zee, waar de dichter haar in het zand begraaft....
Suze had Gorters gedicht gelezen, één-, tweemaal, toen niet-te-tellen keren.
Eckstein had haar voor de hele verdere maand niets nieuws willen geven en zij had
ook niets anders verlangd. Gedeelten kende zij uit haar hoofd, ze herhaalde ze in
gedachten en voelde zich op de klanken luchtig glijden als een boomschorsbootje
op een gerimpeld meer. Ze had zich in het epos verdiept tot ze niet meer dacht aan
gewone mensen, die aten en dronken en over lage dingen spraken; tot ze woonde in
de sfeer van nymfen en goden en godenkinderen. Daarbij was zijzelve een nederige
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Walkyre en één mens was er, maar tot god geworden: Eckstein. Hij was Wodan de
wijze, Thor de krachtige, hij was haar Balder, haar Licht, haar Zon.
O, waarom had hij haar dit boek gegeven! Wist hij dan niet hoe haar voorhoofd
pijn moest doen van de kreunende klachten daarachter, die haar Verlangen weende?
Wist hij niet, dat haar hart ging breken als
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zij in Balders lied over muziek haar liefde las, die hij, Eckstein-zelve, was?
Het is het teer opgroeien
Het is het nacht'lijk bloeien
Van een aanminnige maar geheime bloem;
Het is het aad'mend vullen
Van geuren die verhullen
Een groote wereld met een wonderdroom.

Dat zong Balder van het geluk-door-klanken. En even heimelik in de nacht-bloeiend,
even droom-wonderlik was háár liefde.
O, na deze Mei, deze Mei met Eckstein en met Mei, wist ze niet meer hoe haar
hart te verbergen. Zou ze hem weigeren te ontvangen? Zou ze hem wachten, haar
gezicht voorover verhuld in haar handen en dan, haastig en zachtjes de waarheid
zeggend, om zijn wegblijven smeken? Maar néén, néén! hoe te leven zonder de glans
van zijn ogen, zonder de druk van zijn sprekende, zenuwrijke handen?
Eckstein, Eckstein! waarom gaf je mij dit boek? Las je het dan zelf niet en weet
je niet hoe het een kind maakt, dat voor het eerst het Licht ziet?
O mijn God, ik wil je zien, méér, méér, iedere dag van mijn leven, ieder uur, ik
wil je àltijd zien.
In de laatste nacht van Mei schreide Suze haar verlangen uit en drukte haar hoofd
tegen de dekens om Nico niet te wekken. Even wendde zij haar tranennat gezicht
naar zijn kant, angstig-spiedend of hij haar snikken ook gehoord had.
Maar Nico verroerde niet, sliep even luid als zo-even. Hij lag daar vlak naast haar
in zijn ledikant, Nico, haar man. Haar man! Ver, vèr voelde zij zich van hem, zij zag
hem zoals men een mens op straat ziet vanuit de kamer door een fijn-mazig hor: je
kent hem wel, maar zijn omtrekken zijn wat onzeker en met je ziel heeft hij niets te
doen.
Hoofdschuddend stond boer Diephorst bij de mestvaalt op zijn erf en krabde met de
steel van zijn houten pijp onder zijn pet. Zijn slimme grauwe ogen volgden een
veerkrachtige gestalte, die op het smalle paadje tussen twee korenakkers voortging.
Nee, dà gong bove z'n petje! Daar kwam me die Jode-meneer, die anderhalf uur weg
woonde, in de morgen aangekuierd over een ‘kwetsie’ die bij zijn beste weten in de
stad was afgehandeld. Toen hij hem zag komen, had boer Diephorst zich natuurlik
schrap gezet om voet bij stuk te houë, als die meneer Eckstein hem de partij Chili
tòch wou opdringen. Maar jewel, niks d'rvan. Derek toen hij zee, dat-ie van 't jaar
noch mer bij koeie-missie bleef, had die kerel geflote en gezeid dat-ie mer deur 't
veld verom ging omdè 't dè korter wáás. Vrimde miense, die Jóde.
De Junizon stond aan de hemel te branden en had het luchteblauw verzacht door een
wittig waas, waarin de hitte trilde.
Maurice Eckstein liep over het hobbelige smalle pad, tot over zijn hals in het hoge
graan gedompeld. Aan zijn linkerhand strekte zich een gelend roggeveld, waar de
langgehaarde aren al bogen op de ranke halmen, rechts stond fier rechtop de groene
tarwe, nog slechts over de toppen der zaden licht gebronsd.
‘Hij had de Chili niet verkocht’. Och - vooruit geweten, had 't niet eens willen
doen. Dacht je soms dat Chili-verkopen geluk bracht? Nee, nee - dit graan, deze zon
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en deze bleek-blauwe hemel, deze zomer, deze wereld, dit leven en.... ja, ja, dit léven
bracht het geluk. Nog nooit had hij zich zo gelukkig gevoeld. Zie, hier liep hij in het
veld - en daar ginder was het dorp - en hij, hij was gelukkig. Daar ginder lag het dorp
- want natuurlik zou hij even naar Herzberg gaan nu hij toch in de buurt had moeten
zijn. Had hij trouwens verleden week niet half- en half beloofd een dezer dagen over
die nieuwe haver te komen spreken? Nu - vandaag was hij tòch in de buurt, 't was
één moeite. Het was wel te
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vroeg - de burgemeester zeker nog op het Raadhuis.... maar hij kon wachten en als....
als het kind thuis was, kon hij zolang met haar praten.
Eckstein stond plotseling stil. Had hij dit nooit gezien? Was hij blind geweest al
zijn levensjaren? Hij voelde of hij kon sterven nu hij dit gezien had: deze klaprozen
tussen de gele rogge. Enkelen hingen als kleine rode vlagjes aan hun bleek-groene
kortharige stengels; anderen, gesteund door een sterkere korenhalm, toonden in hun
rond fel-rood mandje bundeltjes zwarte meeldraden en donkerblauwe vlekken aan
de voet der bladen. Hoeveel malen had hij dit gezien? en waarom had hij nooit diep-in
geweten hoe schoon dit was, deze vuur-rode papavers stil-overgegeven aan het blonde
graan....? Hij plukte een paar korenaren en er bij wat van de gloeiende bloemen.
Tegelijk verwonderde hij zich, hoe hij - een ouë kerel - als een klein meisje bloemen
zamelde in het veld. Toen hij, voortlopend, over een grep was gesprongen, stond hij
in een blauw-groen haverveld. Hier stak hij hoger boven uit en kon hij neerzien op
de grijs-groene ijle pluimen, waaraan de spaarzame zaden trilden. Zijn armen
scheerden langs de rietachtige halmen, die een fluitend geluid gaven.
Hij hield de boeket, die hij losjes in z'n hand droeg, op een afstandje voor zich om
te zien hoe ze zouden staan in een vaas.... bij.... ja, bij Herzberg. Hè?.... nu ja.... als
zij erover sprak, zou hij ze wel moeten aanbieden.... en zo hij durfde uit zich-zelf al.
Hij voelde het als een teleurstellingvooruit als hij met de bloemen van de villa zou
terugkeren, alsof het doel, waarmee hij ze geplukt had, dan niet bereikt zou zijn. O,
mijn God, wat was dit?
Vóór hem droomde een wijde zee-groene akker. Het lage fijne gewas, waarover
de zon stond te stralen, had de kleur van goudtorren, die 's zomers in rozeharten
slapen. Hoeveel keren had hij vlas gekocht en vèrkocht? En zag hij dit nooit? O - je
handen uit te strekken en een arm vol mee te nemen van deze tere zachte tint.... mee
te dragen en neer te leggen voor iemand.... ja, iemand, die men liefheeft....
Och kom, hij droomde. Waarom waren er tranen in zijn ogen? Ja, het was die felle
zon over dat helle groen, dat deed je ogen pijn. Gauw, gauw voorbij, daar kwam iets
rustigers: het sombere groen van een aardappelland en, aan de andere zijde, het
sappige loof van suikerbieten. Zie je, dit was lelik, dit groen, maar beter voor je ogen
en ook voor je verstand.
Aan het einde van het veld sloeg hij, voor hij op de grintweg sprong, zijn schoenen
af met zijn zakdoek, onderzocht of er op zijn jas stroopijltjes waren blijven hangen
en pikte kleine pluisjes weg. Toen streek hij zijn snor op en trok uit zijn linker jaszakje
de plooien van een kleurig zijden doekje, dat dezelfde hoofdtint had als zijn das.
Hij liep achter het dorp heen, uit vrees dat Herzberg hem, zo hij voorbij het
Raadhuis kwam, zou zien en hij al dáár de zaak zou moeten afhandelen.
Zich wat vreemd voelend met deze ongewone dingen in zijn hand bereikte hij de
villa en schelde.
Suze deed hem zelf open en haar gezicht werd plotseling rood, toen ze hem herkende
en de bloemen zag. Maar binnen, toen hij zat en zij bedrijvig bezig was hem een
kopje koffie te schenken, waren ze beiden weer over hun verlegenheid heen.
De bloemen, die hij niet wist aan te bieden nog, had hij voor zich op tafel gelegd.
Op haar plaats een opengeslagen boek ziende, vroeg hij of hij haar ook dérangeerde,
daar ze zeker aan 't lezen was?
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‘O, nee, volstrekt niet, ik las het al voor de tweede keer....’ zei ze, het boek
dichtslaande, zodat hij de titel ‘Eckehardt’ kon zien.
‘Ah - von Scheffel?’ informeerde hij.
‘Ja - maar vertaald; ik vind het pràchtig’.
Ze waren nu weer op vast terrein. Als
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het maar in een boek stond kon men immers over alles praten, over alle menselike
aandoeningen.
‘Maar.... bevredigt u het slot?’
‘Bevredigen - hm, dat weet ik niet; maar ik vind het roerend.... eh - roerend
beschréven, dat wrede spel van háár en zijn smart daarna.... Astublieft....’ reikte ze
nu meteen zijn koffie aan. Zij had vrij rustig gesproken, maar haar hart was al die
tijd bezig geweest hetzelfde te kloppen: zijn die bloemen.... die bloemen voor mij?
zijn ze voor mij.... zijn ze voor mij?
Ze stond nu dicht bij hem en ze keken allebei naar de klaprozen op tafel.
‘Ik heb een stukje van het veld meegebracht’, zei hij luchtig, het boeket opnemend
en haar voorhoudend.
‘Voor mij.... voor mij?’ vroeg ze met een kleur.
‘Ja.... u houdt toch van bloemen?’
‘O ja, ja, natuurlik, ik dank u wel’, zei ze, de bloemen aannemend, waarbij zijn
vingers haar pols raakten. Dit maakte haar halfbedwelmd, zodat ze hulpeloos voor
hem stond met de klaprozen in haar hand.
‘Ach! een vaas, ik zal ze in een vaas zetten’, mompelde zij en liep dwaas door de
kamer heen-en-weer zoekend een vaas, die er niet was. Ze was nu zo verlegen
geworden, dat ze niets wist te zeggen. Sprak hij nu maar een brekend woord, een
luchtig onverschillig woord, dat een einde maakte aan haar brandend gezicht en haar
neergeslagen ogen. Zij durfde niet opkijken.
Maar hij sprak niet. Met een stille glimlach zat hij naar haar te zien, zich rustig en
sterk voelend nu zij zo hulpeloos-verlegen was en genietend, omdat hij dit zijn werk
wist. En hij zei niets om dit genot niet te verbreken.
Radeloos hief ze nu schuw en heel even haar oogleden op: ‘ik zal ze boven brengen
op mijn zitkamer....’
Hij zag haar aan met een klein, gelukkig spottend lachje en pruilde: ‘dan kan ik
niet eens zien, waar u mijn cadeau zet....’
‘O jawel, jawel’, haastte Suze niet-wetend wat ze zei, te blij dat hij tenminste sprak
en de vreselike toestand opgeheven was, ‘gaat u maar even mee’.
In het kamertje ging Suze hem voor en schikte de bloemen in een St. Lukas-vaas,
die op een laag zuiltje stond.
‘Wat kleuren ze hier mooi, kijk es, kijk es’, riep zij zich omkerend naar Eckstein,
die dromerig in de deur leunde. In dit kleine room-witte kamertje met de gouden
zonneflitsen op het verguldsel der meubelranden voelde hij zich-zelve als een lelike
zwarte vlek. Toen Suze sprak kwam hij voorzichtig naderbij en, langs de smalle
goud-gelijste spiegel tredend, zag hij zich weer als een somber zwart in al dit zachte
wit.
Zij strekte haar armen naar hem toe: ‘zijn ze niet mooi! ik dank u - ik dank u..
wèl’.
Hij greep haar handen vast, zo vast of ze nooit meer los zouden komen.
Ach hier! hier was alles een droom, hier moesten hun handen elkaar omvatten,
hun ogen elkaar vinden, hun zielen elkander indrinken. Hij moest haar tot zich trekken
en zij, machteloos geworden in zijn sidderende sterke armen zijn kus drinken, drinken,
als een nooit-gekende lafenis.
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Hier waren zij-beiden, zij-beiden alleen en een wereld daarbuiten was er niet.
Telkens weer gingen zijn ogen in de hare boren of ze alles, alles wat er lag in de
diepten van haar ziel, wilden te voorschijn halen.
Hij kuste haar lippen in tomeloze onstuimigheid, 't was of hij heel haar wezen,
haar ziel in zich wou opdrinken om niets te laten dan haar machteloze lichaam. En
na haar mond kuste hij haar hals en haar haren en zij, als een schuchter dier, liefkoosde
zijn handen met haar lippen.
Als waterdroppels vielen de elf slagen van het ivoren klokje in de witte ademende
stilte.
Langzaam weken zij uiteen, los uit hun omstrengeling, alleen hun handen bleven
nog ineengevlochten,
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Elf uur.... haar ogen gingen van zijn gezicht naar het raam en zagen op de zonnige
witbestofte weg, aan de ingang van het dorp, de vierkante plompe gestalte van haar
man. Zij trok Eckstein voor het raam en met haar ogen naar de weg wijzend, zei ze:
we zullen naar beneden gaan.
Hij zag Herzberg ook en knikte van ja. Hand in hand gingen ze, bij de deur sloeg
hij zijn arm om haar hals en bad fluisterend in haar oor: noem mij éénmaal Maurice?
‘Maurice, Maurice’, prevelden haar lippen, die hij, dronken, met de zijne sloot.
Toen Herzberg in de gang zijn hoed ophing, hoorde hij de stemmen van zijn vrouw
en Eckstein over granen sprekend en toen hij binnentrad keerde Suze zich naar hem
heen, zeggend: ‘O, daar is m'n man juist’ en hem inlichtend: ‘meneer Eckstein is hier
over de haver’.
‘Ja’, zei Eckstein Herzbergs hand aannemend, ‘ik vertel juist mevrouw, dat ik hier
in de buurt was en meteen maar even opliep. Ik had et zo half-en-half beloofd’.
‘U komt net van pas’, prees Herzberg, ja-knikkend naar Suze, die in gebaren vroeg
of hij koffie wilde. ‘Ik had anders van de week de knecht moeten sturen, want 't voer
is bijna op; maar nu kan u-zelf de bestelling wel opnemen’.
Maar Eckstein had een hele nieuwe soort, die Herzberg noch nooit gebruikt had.
Zou hij niet eerst daarvan een monster zenden? Of wacht es, hij moest binnen een
dag of wat toch ergens hier in 't dorp zijn, dan bracht hij zelf even 't zakje aan?
Hij stond op om afscheid te nemen en de burgemeester ging tot het tuinhek mede
om zijn wandeling te maken. Eckstein had Suze met een correcte buiging de hand
gegeven zonder haar aan te zien en met Herzberg sprak hij in de tuin af, dat hij dan
Vrijdag even zou komen.
In een droom liep Suze weer naar boven naar haar kamertje, waar ze op de drempel
bleef staan: hier! hier! Ze deed een paar stappen tot de plek, waar Eckstein haar
gekust had. Toen stormde de herinnering op haar in, heftiger dan de werkelike emotie
geweest was. Ze greep met haar handen haar bleek hoofd, waarin alles duizelde.
Haar ogen vergrootten in extase, om haar was niets dan licht, een vreemd maar heerlik
goud-licht. En armen, sterke armen droegen haar - de hemel in?
O wat was toch dit licht? Nu zag ze: het kwam van twee diepe stralende ogen, die
haar naderden. Het goud licht voelde ze over haar lichaam schijnen, haar hele lijf
werd er door verguld.
O de ogen, de ogen.... ze naderden àl meer, àl meer.... ze waren nu bij háár ogen....
Er druppelde goudlicht uit in de hare.... Licht, goud-licht.... het was de ziel, de gouden
ziel dier ogen - die viel droppel voor droppel in háár ziel....
O dit.... dit wonderbaarlike.... dit grondeloze, duizelende geluk was niet te dragen....
niet te dragen.... Zij stierf.... Suze en de ogen stierven....
Een uur later, toen Sanne haar voor de koffie zocht, kwam zij langzaam bij uit haar
vreemde bewustzijnsvervaging.
Maurice Eckstein ging te voet naar huis, maar hij liep niet. Er was een kracht in de
lucht om hem of in de aarde onder hem, die hem ophief en neerzette, die hem
voortbewoog zó luchtig of hij niets méér was dan een op de wind geworpen pluisje.
Zo vlug had hij ook nooit zelf kunnen gaan; het werd àl sneller en sneller en in plaats
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van moede voelde hij zich nog lichter worden. Zonder te weten sloeg hij de juiste
richting in; want voor kijken had hij geen tijd. In zijn hersenen was slechts één groote
vreugdige gedachte: zij is van mij, van mij!
Toen hij Werendorp naderde kwamen er diepe voren boven zijn krachtige gebogen
neus, veroorzaakt door een geweldige wenkbrauwfronsing. Welke duivel blies hem
dit onaangename in zijn lichte vreugde?
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Hij zag niets om zich heen en groette niemand terug. Thuis liep hij verstrooid naar
de huiskamer en toen hij het, verschrikt, bemerkte, wilde hij weer haastig weggaan.
Maar Sarah riep hem terug: ‘ben jij daar, Mau? Zeker honger, hè, zo laat. 'k Zal gauw
verse koffie zetten, hoor’.
Werktuigelik liet Eckstein zich bedienen. Hij sprak geen woord, wat zijn vrouw
welgemoed verdroeg. ‘Eet nu’, drong ze, toen hij geen aanstalten maakte.
Gewillig nam hij een snede brood, die hij met zorg ging smeren en hij staarde lang
op het botermes. Dan legde hij maar aldoor worst op de boterham en toen hij ophield,
was hij noch niet tevreden, want hij keek strak, met steeds de rimpel tussen zijn
brauwen, op het welvoorziene bord. Toen dronk hij haastig zijn koffie leeg en legde,
opstaande, mes en vork op zijn bordje.
Een minuut later sloeg de voordeur achter hem dicht.
Verschrikt schudde Sarah haar hoofd, toen ze de smak hoorde. Wat was hij vreemd
vandaag! Zou hij ongenoegen hebben met een van de pachters of had hij een slechte
koop gedaan?
Toen viel haar blik op de zorgvuldig belegde boterham, op het mes, waaraan nog
gele botervlokjes kleefden en Sarah, de vrolike onverstoorbare Sarah lachte
schaterend. Hoe komies was het after all! Te zien hoe gewetensvol hij het brood had
gesmeerd, hoe nauwkeurig hij het mes had bekeken en hoe hij nu, dit alles vergetend,
wegvluchtte of hij verjaagd werd. Ze zou hem vanavond zeggen hoe grappig hij
gedaan had.
Door een nauw straatje was Maurice buiten het dorp gekomen op een
koel-beschaduwde wandelweg. De middagzon goot een gouden hitte op het dichte
iepenloover, zodat het verguld-groen werd, nog teerder van kleur door het contrast
met de somberzwarte takken, die als aderen tussen het gebladert kronkelden.
Maurice Eckstein ging in stormpas, evenals zijn gedachten, die niet klaar wilden
worden. Zodra hij zich met het ene argument had gerustgesteld, kwam een ander,
dat het opgebouwde meedogenloos neerstiet en als hij ook dit gekeerd en gewend
had tot het overkomelik scheen, dook er weer een bedenking op, die het verwierp.
Nerveus trok hij het zijden doekje uit het jaszakje en veegde zijn voorhoofd droog.
O deze onzalige gedachte. Wie had hem die ingefluisterd? Het was op hem gevallen
even voor hij zijn dorp bereikte - temidden van zijn geluksherinneringen - en het had
hem niet losgelaten tot nu toe: Wat zal zij van mij denken? Wat zal zij denken, als
uit de betovering ontwaakt, haar verstand zal spreken?
Dat hij een gewetenloos man was, die jonge vrouwen in haar eenzaam huis opzocht,
misbruik makend van zíjn kracht en háár hulpeloosheid? Zou zij hem houden voor
iemand zonder beginselen, zonder moraal? een oppervlakkige don Juan, die
avontuurtjes zocht van een dag? Zou hij plotseling van het voetstuk vallen, waarop
hij voelde, dat zij hem gezet had? O nee, dat niet, dat niet! Hij kon niet meer buiten
de onschuldige verering van die wijde aanbiddende ogen. Zou zij denken, dat hij met
anderen hetzelfde deed als hij met haar had gedaan? Zou zij niet, in haar
verontwaardiging haar man het gebeurde vertellen en.... o hij voelde al de brief in
zijn vingers, die het verbod van Herzbergs huis bevatte. Zijn voorhoofd werd
donkerrood. De vernedering! Deze domme boer met zijn Jezuietengezicht zou hem,
Maurice Eckstein, de deur wijzen! O mijn God, wat was hij begonnen. Waarom had
hij daarboven.... De herinnering kwam en joeg voor een ogenblik alles weg wat hem
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bezighield, de herinnering was er, de herinnering alleen. Hij nam Suzes uitgestoken
handen.... hij hield haar in zijn armen.... o.... nu, nu zag hij haar in de grote open
ogen, die al haar verering verrieden. Hij wankelde voort. Dat er op de wereld zo iets
bestond en hij had het niet
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geweten al de twee-en-veertig jaren van zijn leven! Dit was het wonder-heerlike, dat
alle vragen over het ‘leven’ oploste, dat al het geklaag en gefoeter over
levensdoelloosheid tot belachelik gezeur en kinderachtig gepraat maakte. Dit was
het Leven, dit zoeken, dit vinden van het geluk. Was het gevoel, dat nu zijn lijf
doorstroomde, niet zijn ganse leven waard?
Een boer klotste op zijn klompen voorbij en groette pet-afnemend: ‘meneer Eckstaain’.
Maurice werd zich het beeld van de man eerst bewust, toen die voorbij was en lichtte
dan verstrooid zijn hoed. Maar de verschijning van een mens haalde hem toch uit
zijn overmoedig geluksgevoel. en bracht hem weer op zijn kwellende gedachte. De
iepenlaan had hij lang achter zich, hij was verder gedwaald, een veldweg in, waar
enkele populieren hun mager lijf hieven. Laag aan een der stammen zwiepte een jong
takje, frisrood als ooievaarspoten, op de wind heen en weer. Eckstein greep het en
begon zorgvuldig de bleek-groene sappige blaadjes er af te knakken. Nu moest het
uit zijn voor-den-d....! hij was geen kind - krak! een blaadje met een meegetrokken
vezelig rood draadje hield hij in zijn hand. Hij bekeek het of hij nooit iets dergelijks
zag en liet het toen op de wind naar de aarde dwarrelen.
Het wàs gebeurd, daaraan was niets te veranderen en hij zou de gevolgen dragen.
Als een man. Wat had hij zich lopen opwinden? Waar was zijn verstand geweest?
Stel nu, dàt ze het verteld had - en voorzover hij haar kende zou ze 't niet doen - dan
kreeg hij natuurlik een door Greve gedicteerde, met teksten doorspekte brief van
Herzberg. Hij had dan niet anders te doen dan zulk een antwoord te zenden, dat
Herzberg zijn mond zou houden en dat leek zo moeilik niet. Dan was de zaak afgedaan
en - het kaalgeplukte takje brak af - Suze verloren! Verdomd ding, mompelde hij en
smeet het rode twijgje in de brede heldere sloot langs de weg. Nà.... Suze verloren.
Was hij een jongen van twintig, dat hij door 't dolle heen zijn zin wou hebben? Hij
was een verstandig mens, een màn, van twee-en-veertig. Maar.... al de weken, die
nu komen zouden, al de máánden, zijn héle verdere leven van haar weg, haar niet
meer zien of spreken, niet meer voelen hoe zij in hem geloofde, hem grenzeloos
vereerde.... Wat werd hij sentimenteel. Liet hij nu toch eens verstandig zijn balans
opmaken: dit heb ik verkeerds gedaan (verkeerds gedaan?) .... en dàt is nodig om de
zaak weer in orde te brengen, zoveel mogelik ongedaan te maken (zou je dan de
herinnering willen missen?). Stil, verdomme, vloekte hij vuistballend en weer
uitspannend en zijn vingers in zijn handpalm drukkend, alles om dat vervelende
Gevoel te verjagen, dat hem zo ironies wilde interrumperen. Dat Gevoel moest er
nu eens buiten blijven, dat zou wel láter komen.... eerst moest er nu gehandeld worden.
Geachte Mevrouw Herzberg,
Hierbij betuig ik mijn innig leedwezen over hetgeen vanmorgen gebeurd is. 't Spijt
mij ten zeerste, dat ik mij niet beter heb beheerst. Ik vrees al uw achting te hebben
verloren. Wilt u de morgen van 5 Juni vergeten?
Met de meeste hoogachting
Maurice Eckstein.
Hij las het over en knikte: zo was het nog het beste. Zelf zou hij het brengen, want
over de post - je kon nooit weten of Herzberg Suzes brieven las: die anti's hadden
nog zo'n raar idee over de ondergeschiktheid van de vrouw.... Zorgvuldig schoof hij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

de brief in een envelop, waarop hij geen adres zette en die hij voorloopig in een lade
borg.
Toen bleef hij nog lang zitten in zijn bureaustoel, turend in de gasvlam en nu en
dan de glimlach uit zijn ogen wrijvend.
(Nog een fragment volgt).
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Kroniek.
Boekbespreking
DrA. W.C. Rengers Hora Siccama en Herman Poort. De Bloeiende
Bongerd, Bloemlezing, een inleiding tot de literaire kunst, 2 dln.,
Groningen, J.B. Wolters' U.M., 1915.
Eindelijk een begin, eindelijk een poging, geestdriftig en openbaar, om van het
litteratuur-onderwijs op onze middelbare scholen en gymnasia te maken, wat het
altijd had moeten zijn: hulp bij het ontdekken van schoonheid, het genieten van kunst!
Ik zal volstrekt niet beweren - ik weet wel beter - dat het al niet jarenlang hier en
daar zoo werd begrepen en gegeven, dit onderwijs, maar dat lag dan aan de
persoonlijkheden der leeraars of leeraressen, die zelf artiesten waren of
kunstgevoeligen. En ook zij werden in hun pogingen belemmerd, doordat het hun
ontbrak aan de goede hulpmiddelen bij hun lessen, aan de boeken die zij werkelijk
gebruiken konden. Welnu, voor de nederlandsche litteratuur is dan nu tenminste
zoo'n boek gemaakt. Den titel vindt men hierboven. Er staan twee ondertitels bij,
waarvan de eerste niet heelemaal deugt; een ‘bloemlezing’ in zuiveren zin is dit boek
niet, als inleiding tot de literaire kunst is het uitstekend. En dat is véél meer waard;
bloemlezingen genoeg! O, het is natuurlijk nog niet zoo goed als het ééns worden
kan - dit is pas de eerste druk; pas op, er zullen vele volgen! - maar zoo zuiver is het
van oorsprong en bedoeling, zoo bij uitstek bruikbaar voor wie er gebruik van maken
kunnen. Vergeleken bij wat er tot heden bestond is het eenvoudig prachtig! Een
bloeiende bongerd, inderdaad, naast een dor staketsel.
Het schijnt waarachtig wel, dat de tijden nu pas rijp worden voor het inzicht
waarvan dit boek de eerste voor de praktijk bestemde uitspraak is. Het is wonderlijk
zoo langzaam de diepere en meer algemeene cultuurverschijnselen zich wijzigen.
Men kan ideeën propageeren, men kan partijen vormen, men kan zelfs instellingen
veranderd krijgen - de geest des volks gaat zijn eigen gang. Bedrieg ik mij niet, dan
is de verbetering - het milder, menschelijker, wijzer worden - van ons onderwijs van
onderop begonnen, d.w.z. met de lagere scholen. Kinderen jonger dan twaalf jaar
hebben tegenwoordig een heel ander, een veel gelukkiger en gezonder leven dan
vijf-en-twintig jaar, en langer, geleden. Zij hebben dan ook, door de bank, geen hekel
meer aan ‘naar school gaan’. Maar hoe gansch anders is het nog op de Gymnasia en
de H.B.S.'en, enkele aardige meisjesscholen niet te na gesproken. En toch, hoe lang
al is het ‘denkende deel der natie’ (hoe groot zou dat eigenlijk zijn?) overtuigd van
de mislukking, om niet te zeggen de verderfelijkheid, juist vooral van dat z.g.
middelbare (ten deele z.g. hooger) onderwijs!
De bedeeling van de nuchtere negentiende-eeuwers, die dit onderwijs instelden,
was zonder twijfel doelmatig te handelen, praktisch te zijn. Zoo volledig mogelijk
wilden zij hun kinderen geschikt maken, toerusten voor het leven, het praktische
leven. Kennis is macht. Er moest dus maar kennis worden vergaard, allerlei kennis.
Als 't niet goedschiks ging, dan maar kwaadschiks, met straffen, vermaningen en
dreigementen werd den opkomenden honderdduizenden het nuttige weten ingestampt.
Ongelukkig kon de maatschappij eigenlijk niet zoo veel geleerdheidjes gebruiken;
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er moest dus tevens worden geremd, geschift, teruggestuurd. Daarvoor dienden de
examens, de vergelijkende vooral. Het leek alles werkelijk magnifiek te functioneeren,
en toen ik nog op school was hoorde ik dan ook dikwijls zeggen, dat het nederlandsche
onderwijs uitmuntte boven alle andere.
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Toch, hoe pover waren, dieper bezien, de resultaten! Waar kwam de, met al dat
onderwijs bedoelde, algemeene ontwikkeling ten slotte op neer? Op wèten, wèten,
geheugencapaciteit, aangeleerde kennis, zonder meer eigenlijke ‘ontwikkeling’ van
eigenschappen of aanleg dan een buitensporig verduwingsvermogen of toevallige
omstandigheden hier en daar mogelijk deden blijven. Hoeveel karakter ging reddeloos
verloren! Hoeveel liefde en geestdrift werd verstikt of verknoeid! Hoeveel levenslust
voor goed geknakt! En wat stond daar tegenover? Werden zij die door de examens
glipten dan nu werkelijk ‘praktisch bruikbare’ menschen? Zóó zij het werden, lag
dat zeker niet aan hun onderwijs. Want zoodra zij goed-en-wel ‘van school af’ waren,
moesten zij b e g i n n e n - in de handels- en industrieele, in de geleerde, de ambtelijke,
de kunstenaarswereld, óveral, zonder uitzondering! - op gansch andere wijze dan tot
nog toe te leeren w e r k e n . Niet maar enkel met hun geheugen, zelfs niet meer enkel
met hun intellect, maar met hun gansche persoonlijkheid. En och, wat was daar vaak
van overgebleven!
De kwestie is dat nuchterheid maar al te dikwijls kortzichtigheid beteekent, dat
verstandige en degelijke menschen vaak uitnemend praktisch denken te zijn, en zich
dan deerlijk vergissen. Het middelbaar (en een deel van het hooger) onderwijs, waarop
onze vaders en grootvaders zoo trotsch waren, bleek duur en slecht. Immers waarin
bestaat dan toch eigenlijk 's menschen ‘geschiktheid’ voor het leven? In louter weten?
Voor een enkelen kamergeleerde misschien, ja, en ook dát betwijfel ik! Zelfs een
kamergeleerde zal niet veel deugdelijks voortbrengen, zoo hij geen levenskracht en
geestdrift bezit. Wie waarlijk voor het leven bekwame, tegen het leven opgewassen,
menschen kweeken wil, moet gezonde, krachtige en levenslustige menschen trachten
te kweeken. Niet weten, kennen, ‘in z'n mars hebben’ zij de leuze, maar kracht,
karakter en intelligentie. En vooral: help de jonge menschen bij het leeren zien,
begrijpen en liefhebben van de levende wereld om hen heen. Het werk waar zij plezier
in hebben - 't zij onderzoek of productie - help hen daarmee en leer hun in nog andere
dingen belangstellen en plezier krijgen. Alleen wat men gaarne doet, doet men goed.
Belangstelling, en daardoor liefde, ziedaar het eenige noodige voor levenslust. En
zonder levenslust geen levenskracht, zonder levenskracht geen daden, geen
menschbloei!.... O, ik weet natuurlijk wel dat b.v. niemand zijn lichaam zal willen
toevertrouwen aan een dokter zoo hij niet eenige garantie heeft, dat die man zijn vak
verstaat. Daarvoor is misschien wel een titel noodig, en voor dien titel examens, en
voor die examens het noodige gevos. Hetzelfde geldt voor tal van andere vakken.
De wetenschap moet vooruit gebracht worden. Uitstekend! Laat de menschen leeren
en studeeren, maar laat hen intusschen plezier houden in hun leven, maak er niet in
de éérste plaats geleerden, maar er altijd in de eerste plaats levenskrachtige,
karakter-volle, v o o r h e t g e l u k g e s c h i k t e menschen van.
En voor dat doel kan men van alle schoonheid ter wereld, kan men dus ook van
die der kunst zoo machtig veel profijt trekken. Wie geleerd heeft de schoonheid om
zich heen op te merken en te genieten kan nooit meer heelemaal ongelukkig worden.
In de benardste omstandigheden, op het onverwachtst soms, zal hij blije oogenblikken
kennen, en deze blijheid zal hem altijd weer opwekken, altijd weer prikkelen tot
nieuwe inspanning. Niet enkel voor kúnstproductie heeft men inspiratie noodig, en
niets is meer inspireerend dan schoonheid.
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Maakt men een uitzondering voor de lessen van enkele geestdriftige en kunstgevoelige
leeraars en leeraressen, dan kan men gerust zeggen, dat het z.g. onderwijs in de
nederlandsche litteratuur zich totnogtoe enkel be-
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zighield met de geschiedenis daarvan. De kinderen leeren de geschiedenis van.... iets
dat zij niet kennen. En zulke geschiedenis is wèl moeilijk om te leeren! Ik hoorde
nog onlangs van een H.B.S. voor meisjes, waar de leerlingen de ‘korte inhouden’
moesten kennen van al Vondels drama's, zonder die werken zelve te lezen of te
hooren lezen. Met zoo'n ‘korte inhoud’ werd dan bedoeld: het relaas der uiterlijke
gebeurtenissen in die drama's. Nu is het al moeilijk, zoo'n verhaaltje precies te
onthouden, als men het werk wèl gelezen heeft, en met liefde gelezen. Hoeveel te
meer wanneer men nooit iets dan zoo'n dor verhaaltje onder den neus kreeg. Doch
men dient aan te nemen, dat de betrokken leeraar (of leerares) deze kennis voor nuttig
of opvoedend houdt, of dat zij vereischt wordt voor het eindexamen. Want anders....?
Of meent men soms, dat het kennen der intrigetjes van beroemde drama's of romans
tot iemands algemeene ontwikkeling hoort? Men zou waarachtig even goed kunnen
gaan noteeren, en vervolgens van buiten leeren, welke personen, kostuums of wapens
op Rembrandts Nachtwacht voorkomen. Of de noten van Beethovens Negende
Symphonie!
Doch ook zonder zoo iets buitensporig idioots als het leeren opzeggen der korte,
of langere, z.g. inhouden van litteraire kunstwerken kan het onderwijs in de
litteratuurgeschiedenis-zonder-de-litteratuur al mal genoeg zijn. Die arme bloeden
van kinderen moeten dan leeren onthouden, in de eerste plaats, de namen van allerlei
heeren en dames die hun in 't minst niet kunnen schelen, verder de jaren waarin deze
heeren en dames zijn geboren en gestorven, en de titels van zekere, hun overigens
volmaakt onbekend blijvende werken, die zij moeten geschreven hebben. Het is een
zegen, dat van de eerste eeuwen der litteratuurgeschiedenis althans niet veel jaartallen
bekend zijn, het is al erg genoeg, dat men op zijn 12e of 13e jaar zich iets in 't hoofd
te stampen krijgt b.v. van het Nibelungenlied of van Hadewychs verzen, waarvan de
schoonheid - en dus de beteekenis - nog alleen te waardeeren is voor wie diep in het
wezen der litteratuur is doorgedrongen. Vervolgens worden, in de 3e en 4e klas
(leeftijd circa 14 tot 16 jaar) eenige klassieke meesterstukken in de klas gelezen,
hardop, hetzij beurtsgewijze, hetzij dat elke leerling, als in den schouwburg zelf, met
een rol wordt toebedeeld. Resultaat: eindeloos gebrabbel, gedreun, verveling, niet
de geringste kans op begrip of genot. Zoo wordt dan het werk van den heerlijken
visionair Vondel een gehaat schoolboek, dient Breeroo alleen tot amusement om zijn
‘leuke’ woorden, leert men Hooft uitlachen om zijn ‘watertje dat tegen het walletje
slaat’.
Ik overdrijf nu mogelijk wel wat. Er zijn bij onze leeraars en leeraressen natuurlijk
vele min of meer litterair ontwikkelden, er zijn dus allerlei nuancen van onderwijs
in de letterkunde. Maar tot heden heb ik toch nog niet dikwijls gehoord van een
docent, die het goede denkbeeld en den flinken durf had, zijn lessen in de litteratuur
aan te vangen met de bewogen voorlezing van iets moois uit eigen tijd en dat door
alle leerlingen begrepen worden kon. En die dan zoo voortging en, voor er sprake
kon zijn van historie, zijn best deed het wezen van litteraire schoonheid begrijpelijk
en genietbaar te maken aan het werk van hen die ons geestelijk het naast moeten
staan, onze tijdgenooten.
Welnu, ziedaar wat in de eerste plaats het doel is van Dra. Rengers en Herman
Poort. Zij willen ook wel geschiedenis, zij willen ten slotte óók wel iets te onthouden,
te weten geven, maar niet voordat hun leerlingen, sterk geboeid door de schoonheid
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van wat daar om hen heen is gaan leven en bloeien, vragen: hoe is dat alles zoo
geworden, wat is er aan voorafgegaan. En ook dan willen zij voortgaan hen alleen
bezig te houden met de oudere schoonheid, en de herkenning daarvan, als het
allereenigst belangwekkende, de allereenigste reden van
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bestaan ook dier vroegere litteratuur. De kennis en bestudeering van min of meer
mislukte pogingen tot schoonheidsproductie moge interessant zijn voor den
vakgeleerde, voor den anthropoloog en den cultuurhistoricus, waarom het kind
daarmee te plagen, den gewonen jongen en het gewone meisje tusschen 12 en 18
jaar, wier opvoeding geen andere bedoeling hebben mag dan hen sterk te maken voor
het leven, sterk door de ontwikkeling hunner beste eigenschappen en talenten, en
door het geluk dat overal te vinden en voor ieder kosteloos verkrijgbaar is: het geluk
door schoonheid!
‘Bij het samenstellen van dit boek’ - aldus vangen de tuiniers van dezen bloeienden
bongerd hun voorbericht aan - ‘zijn wij uitgegaan van twee beginselen:
1o. dat het doel van het onderwijs in de literatuur enkel-en-alleen behoort te zijn:
den leerling zóó ver te brengen, dat hij zelfstandig de literaire schoonheid kan
herkennen en gevoelend kan begrijpen;2o. dat voor den normalen mensch de literatuur van den tijd, waarin hij leeft, de
belangrijkste is, niet alleen wijl hij er dagelijks mee in aanraking komt, maar tevens
omdat ze naar inhoud en vorm het spoedigst en het volledigst door hem kan worden
aangevoeld; ze biedt hem de gemakkelijkste voorwaarden om van de schoonheid te
genieten’.
Het eerste deel is verdeeld in vijf hoofdstukken, waarvan dit de titels zijn: I.
Schoonheid, Kunst en Literatuur. Het bestudeeren van Literatuur. De taal van den
kunstenaar; II. Proza en Poëzie. Bizondere zegging. Rhythme. Beeldspraak; III. Echte
en onechte poëzie. Dichterlijke onderwerpen. Dichterlijke taal; gemeenplaatsen,
rhythmeloosheid, valsche beeldspraak; IV. Het Proza. De kunst van den
proza-schrijver. Objectiveering. - Fantasie en werkelijkheid. Romantiek en realisme,
- Verhaal, milieuschildering, gesprek. - Betoog; critiek. V. Het Drama; de dialoog
en de harmonische ontwikkeling. De tooneelschrijver en de dichter; drama's en
verzen. De kunstenaar en de maatschappij.
Ieder van deze hoofdstukken begint met een paar bladzijden beschouwing en geeft
daarna als voorbeelden stukjes litteratuur. Hier en daar zijn, als tegenvoorbeeld,
leelijke verzen en leelijk proza - sommige expresselijk-leelijk, en daardoor in hun
soort weer niét leelijk! - ingevoegd. Het begin van de eerste beschouwing (bl. 1) lijkt
mij voortreflijk en ik wil het daarom hier overschrijven:
‘Dit boek wil u de S c h o o n h e i d leeren kennen.
Stellig hebben wij allen in ons leven de Schoonheid reeds eerder ontmoet; - immers
we hebben al dikwijls iets “mooi” gevonden.
We hebben bij zomer- en wintertijd gewandeld door de heerlijke Hollandsche
weiden, - we hebben de stille blanke maan zien opgaan boven het heideveld, - we
hebben de zon, bloedrood, zien dalen in zee, - en soms was het ons daarbij alsof iets
onzegbaars ons heimelijk beroerde, - een zacht gevoel van welbehagen kwam over
ons, - we waren voor een oogenblik gelukkig en we wisten zelf niet precies wáárom;
- we wisten alleen dat het landschap zoo “mooi” was.
Later herinneren wij ons de oogenblikken, waarin wij de schoonheid hebben
ontmoet, als de beste en de gelukkigste van ons leven’.
Uitstekend! Alleen het allerlaatste zou ik nog iéts zuiverder willen uitgedrukt zien.
Bij ‘beste’ moet men vooral niet aan braafheid denken; de bedoeling met dit woord
was zonder twijfel te kennen te geven dat die oogenblikken, waarin wij de schoonheid
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ontmoeten, niet alleen de gelukkigste van ons leven zijn, maar dat dit geluk van zeer
edel gehalte is. De loutering welke wij door de Schoonheid ondervinden, is iets dat
boven de braafheid, de deugdzaamheid, uitgaat.
Nog een kleine aanmerking heb ik op bl. 4 der eerste beschouwing. Daar staat:
‘Evenals bij de literatuur geeft ook bij iedere andere kunst niet het onderwerp ons
het genot der Schoonheid, maar de manier
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waarop het onderwerp tot uiting is gebracht.
Bij de teekenkunst b.v. Er is in het prentenkabinet te den Haag een teekening van
Jan Steen, die ons een dronken vioolspeler te zien geeft. Wanneer we een zoo
weerzinwekkenden dronkaard in werkelijkheid zagen, zouden we stellig een grooten
afkeer van hem gevoelen. Maar de teekenaar heeft hem op zulk een wijze
weergegeven, dat wij onwederstaanbaar door de schoonheid van het werk getroffen
worden. Niet wàt hij geteekend heeft, maar hoè hij het geteekend heeft, geeft ons de
ontroering der Schoonheid.
De eigenlijke inhoud van een stukje literatuur kan dus geen invloed hebben op
ons m o o i - of l e e l i j k - v i n d e n ; de vraag is alleen, o p w e l k e m a n i e r die
inhoud is medegedeeld. Toch zal wel dikwijls ons moreel gevoel onzen voorkeur of
afkeur voor den inhoud bepalen, maar dat heeft dan geen invloed op de waarde van
het werk als literatuur.
Vele menschen lezen de literatuur verkeerd; ze vinden een boek of een gedicht
mooi, omdat ze den inhoud er van mooi vinden, niet omdat het zoo mooi beschreven
is. Maar wie een zuiver en krachtig gevoel voor literatuur heeft, vraagt niet w à t een
dichter of een schrijver zegt, maar hoe hij het zegt’.
Het komt mij voor dat in deze alinea's onze hooggewaardeerde inleiders eenigszins
in de war zijn geraakt. Zij zelf hebben zoogenaamden en ‘eigenlijken’ inhoud door
elkaar gehaald. Ik vraag (en zij vragen) wel degelijk wát een dichter of schrijver zegt,
maar dit ‘wat’ is gewoonlijk niet hetgeen voor kunst ongevoelige menschen denken.
Als ik den ‘d r o n k e n v i o o l s p e l e r ’ v a n J a n S t e e n zie, dan zie ik niet een
dronken vioolspeler, maar ik zie iets van Jan Steen, n.l. diens ontroerde visie op een
dronken vioolspeler. En zoo is ook de ‘eigenlijke inhoud’ van b.v. een mooien roman
niet het verhaaltje, maar de geestelijke essentie van dien roman, de ontroerde visie
van den auteur. In dezen inhoud is de vorm inbegrepen; deze waarheid is het die ons
zeggen doet: inhoud en vorm zijn één. Ik ben overtuigd dat Dra. Rengers en Herman
Poort het ook zoo bedoeld hebben, maar zij hebben zich in de aangehaalde alinea's
niet geheel zuiver uitgedrukt.
Zoo zou er natuurlijk hier en daar wel wat meer zijn aan te merken. Maar hoe
gering zou dat telkens blijken, vergeleken bij het ontzaglijk goede door de
samenstellers dezer beide boekdeelen tot stand gebracht. Ook het 2e deel, het meer
historische, lijkt mij in 't algemeen voortreflijk. Het is eveneens in vijf hoofdstukken
onderverdeeld. Uitgaande dus van den ons bekend geworden eigen tijd worden de
voorafgaande belangrijke perioden, steeds verder van en vreemder voor ons, verklaard
en in hun schoonheid getoond.
Dit alles natuurlijk - de samenstellers erkennen het volkomen - zuiver persoonlijk,
ganschelijk subjectief. Hun eigen aesthetisch gevoel, zeggen zij, was hun eenig
criterium. Het spreekt dan ook vanzelf, dat b.v. ik het met hun keuze volstrekt niet
altijd eens ben. Speciaal die van de tegenwoordige dramatische litteratuur heeft mij
sterk verbaasd. Maar dit doet er niet toe. Alle critiek, alle schoonheids-waardeering
en-keuze is subjectief; hier valt niets te w e t e n . Nogmaals en nogmaals: waar het
bij dit soort onderwijs op aankomt is enkel en alleen de geestdrift voor het
onderwezene, het inboezemen van belangstelling en liefde. Zonder zuiver en sterk
meevoelend begrijpen van litteratuur in 't algemeen is zulke geestdrift onmogelijk.
Het eenige gevaar bij het gebruik van een boek als dit is daarom, dat het geschiedt
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door lieden die van dit meevoelend begrijpen absoluut gespeend zijn en dan ook
geen geestdrift voor litteratuur kennen. Maar ik acht het waarschijnlijk, dat zulke
lieden dezen ‘bloeienden bongerd’ dan ook wel zorgvuldig vermijden zullen. Tant
pis - voor hun leerlingen!
H.R.
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F. Hart Nibbrig †.
In den afgeloopen maand is in de kracht van zijn leven, te Laren Hart Nibbrig
overleden, en hiermede een der meest persoonlijke schilders der jongere generatie
heen gegaan. Hij toch is een der eerste die ten onzent het afzonderlijk naast elkaar
zetten der kleuren, het pointilleeren in zijn werk toepaste, maar zóó dat men geen
oogenblik aan de techniek dacht, maar wel het effect ervan gevoelde. Waar deze
werkwijze in Frankrijk en ook elders vele navolgers had, bij wien het uiterlijke ervan
domineerde, daar heeft Hart Nibbrig haar steeds ondergeschikt weten te houden aan
zijn kunst. Voor hem was het slechts een uitdrukkingswijze om te bereiken wat hij
langs den gewonen, laat ons noemen impressionistischen weg, niet zoo sterk kon
bereiken als hij wilde. Want het was voornamelijk het effect van het sterke zonlicht,
zooals het schitterde op de gouden korenvelden, zooals het de Larensche hutjes
verlichtte, zooals het straalde en gloeide boven de Oostersche landschappen, dàt
wilde hij weergeven en daarvoor zette hij zijn kleuren naast elkaar opdat ze door een
wederkeerige uitstraling zouden trillen en tintelen. Een helder, zonnig effect verkreeg
hij hierdoor, een warme zomersche atmosfeer zat in zijn werk.
Aanvankelijk had hij eenvoudigweg impressionistisch geschilderd, landschappen,
portretten, en Larensche binnenhuizen, tot hij later zijn palet wijzigde en de schilder
werd van het zonnige Gooi, dien wij in hem kennen uit zijn ‘Philemon en Baucis’,
uit ‘Weelde’, uit ‘den Eng’, uit ‘Blaricum’, uit zijn Walchersche schilderijen. Want
al schilderde hij ook druilige November-stemmingen, wij denken toch onwillekeurig
bij den naam van Hart Nibbrig aan helderheid en zon, aan sterk licht en blauwe
schaduwen, zooals wij ze 's zomers buiten kunnen zien. En dan komen ons ook voor
den geest die beide frissche litho's: ‘In zijn eerste levensdagen’ waarop de schilder
zijn toen pas geboren oudsten zoon op bakers schoot afbeeldde met zijn vrouw
zittende in een gemakkelijken leunstoel, te midden van een planten- en bloemenweelde
en zijn huis op den achtergrond; en die ander ‘als 't zomer was’, waarop een jonge
vrouw haar kind in een Larensch karretje voorttrekt. Die beide steenteekeningen
mede getuigend van zoo'n frisschen durf om weer op eigene wijze de steen te
beteekenen, zij werden later gevolgd door niet minder decoratieve litho's, boven aan
de kalender eener verzekerings-maatschappij.
Behalve als schilder van fleurige landschappen, van zonnige weiden en velden,
heeft Nibbrig zich doen kennen als portrettist van ongewone gaven. Toen Jan Veth
zijn serie bekende tijdgenooten in de Kroniek voortzette, volgde Hart Nibbrig hem
in de ‘Groene’ op met verschillende uitstekende portretten (wij noemen slechts Mgr.
Bottemanne). Maar nog sterker en persoonlijker zou hij zich uiten in zijn schilderijen
als: de erfgooiers, de dorpsfilosofen, de wilddief, Dirk Roos, en Huizer meisjes. In
deze schilderijen domineerde zijn gave als teekenaar boven die van den coloristischen
schilder waardoor zij naar eene decoratieve opvatting neigden. Trouwens Hart
Nibbrigs zeer geslaagde aanplakbilletten voor de Simplex-Rijwielen (men herinnere
zich o.a. die, met de achter elkaar fietsende, in silhouet gehouden figuren), zij deden
zijn talent ook in die richting uitkomen.
Veel hadden wij nog van dezen kunstenaar, die slechts negen en veertig jaar is
geworden, mogen verwachten; met vasten wil ging hij zijn eigen weg, de richting
die hij zich gekozen had en die hem wees naar een misschien onbewuste decoratieve
kunst.
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Helaas, zijn werk is gestaakt; laat ons dus in stede van ons te verdiepen wat hij
had kunnen geven, ons verheugen om wat hij gegeven heeft, en dat zijn bovenal die
schilderijen van heerlijken, schitterende kleur, die van licht trillende schilderijen uit
het zonnige Gooi.
Vooral als de schepper van deze blijde kunst zal hij in onze herinnering blijven.
R.W.P. Jr.
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F. HART NIBBRIG: NAAR EEN TEEKENING VAN MR. JOHAN COHEN GOSSCHALK

(1901).
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De Schwartzetentoonstelling.
Kunstenaars-dynastieën heeft de geschiedenis genoeg aan te wijzen; ik noem, omdat
ze mij nu juist te binnen schieten, de Bellini's, de Breughels, het is echter uitzondering
dat hun heerschappij zich, als bij de Schwartze's, over drie geslachten uitstrekt. Het
is nog grooter uitzondering, dat het talent een spilleleen blijkt, en dat tot tweemaal
toe. Johann Georg Schwartze - Thérèse en Georgine Schwartze - Lizzy Ansingh,
ziehier de stamboom van dit begaafde geslacht, voor zoover hij de kunst onmiddellijk
aangaat.
Drie geslachten - ik weet niet of het talent om te regeeren langer overerfelijk is,
en of dit natuurverschijnsel niet een aanwijzing zou kunnen zijn ook op staatkundig
gebied. Begrijpelijk is, dat in het rijk der kunsten reeds het tweede geslacht der
dynastie een zeker aureool van traditie om het hoofd voelt groeien en de hulde der
wereld veel meer als een recht accepteert, dan een arme drommel, die als Napoleon,
zijn eigen voorvader moet zijn. De buitenwereld vat het juist zoo op; er vormt zich
een soort van hofhouding, zelfs een camarilla, er vormt zich ook daardoor een
oppositie. Om deze laatste te bestrijden meldt zich dan weer een poet-laureate of
lofzanger aan (ten onrechte criticus genaamd), die zich koestert in de gunst van het
hof, gelijk het hof zich koestert in zijn zaligspreking. Alleen de nar die het recht had
de waarheid te spreken, ontbreekt aan de moderne hofhoudingen, ook aan deze vrees
ik.
Op het punt van critiek zonder bijoogmerken van politieken aard, zijn de leden
van dynastieën gewoonlijk niet verwend. Laat mij trachten, eenigszins in deze leemte
te voorzien.
George Schwartze was de portretschilder van voorname en vermogende
Amsterdammers vooral, zijn dochter Thérèse is de portretschilderes van niet minder
voorname en vermogende, Lizzy Ansingh exposeert hier een paar bijzonder frissche
portretjes, behalve enkele poppencomposities en een enkele dierengroep. Het werk
van Georgine, zuster van Thérèse, is quantitatief niet imposant; het wordt door den
lijfcriticus gequalificeerd als ‘goede beeldhouwwerken’. Dit kan heel veel en heel
weinig beteekenen, in dit geval beduidt het, geloof ik, heel weinig; maar ik zou voor
het minst willen zeggen, dat ze soms gevoelig en niet zonder charme zijn, maar zwak.
Er is een zaal bijna geheel volgehangen met de portretten van den vader, en een
andere met die van de dochter, daartusschen is o.a. een zaaltje voor de kleindochter,
maar ik veronderstel nu even, dat wij die tusschenvertrekken niet door behoeven, of
ze zonder rondkijken doorgaan; welke is dan de eerste indruk, dien wij van het
verschil tusschen die beide eerste krijgen? Het kan voor ons moderner menschen
niet anders zijn, dan dat wij de portretten der dochter meer levend vinden. Het
impressionisme heeft zich doen gelden; en wat misschien nog meer is, de zeer
burgerlijke en tamme romantiek van het midden 19e eeuwsche Holland heeft afgedaan.
De romantiek vertoont zich in de p o r t r e t k u n s t van Schwartze echter slechts
zelden van den onnoozelsten kant, terwijl hij in enkele schilderstudies en in enkele
kinderportretten (ik bedoel die in de eerezaal!), ook in dat van een ouden heer en een
jong meisje, een fijn en warm palet toont. Er zijn teere en heldere vleeschtonen op
te merken in sommige van die kleinere en minder afgewerkte portretten, en er is een
zeegezicht, waar het water door de zon in twee partijen verdeeld is, een lichtende en
een zwaar-donkere; vooral de verlichte golven in de verte zijn mooi levendig
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geschilderd en de overgangstoonen zijn zeer knap gedaan, al is effectbejag er niet
vreemd aan. Nu wil ik echter niet zeggen dat deze portretschilder, ook daar waar
men geen zulke moderner eigenschappen in zijn faire opmerkt, van middelmatig
belang zou blijken.
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Somtijds, het is waar, zijn de schilderijen doodgewerkt, dan weer zijn de handen
houterig, de figuren uitgeknipt tegen het fond, een ander maal de kleuren hard, de
kleurcombinaties ongevoelig of zelfs valsch, en bij zoo'n wand vol ons aankijkende
koppen, doen al die naar den eisch der mode sentimenteel glanzende oogen ons
wee-zoet aan. Er zijn echter ook onder de groote en geheel complete portretten, onder
wat duidelijk bestelwerk is, heel enkele waardige beeltenissen. Vooral twee
oude-vrouwen portretten hebben iets deftigs en toonen verdieptheid. Het een is dat
van een oude dame met een grijzen omslagdoek, die bruine zoomen heeft, in een
zwarte japon, en een mutsje met grijs blauw lint op het hoofd. De kop met den ietwat
scheef getrokken mond is levend, de stoffen zijn mooi, gaaf, behandeld, en de kleuren
zijn met zekeren eigen smaak tot een zuiver geheel opgewogen. In het andere,
wereldscher damesportret valt vooral het spel der lijnen op; het model is in het midden
van de lijst geplaatst, de crinoline staat uit; er is een symmetrische bouw volgehouden,
die voornaam aandoet, en ook de schildering laat van het beste zien, wat Schwartze
vermocht. Het komt mij voor - maar ik moet hier op herinnering afgaan, - dat deze
schilder in die doeken zich met zijn kleurgevoel eerder aansluit bij Duitsche
portrettisten als Waldmüller dan b.v. bij Pieneman. Als ik hier een cultuurhistorische
opmerking mag maken: hoe jammer dat de sentimenteele en zwak-romantische smaak
van den tijd zoo weinig gedoogde, de pompeuze on-logica van dat vrouwen-costuum
uit het 2e keizerrijk, met die van de schouders gezakte, naar onder zoo wijd uitstaande
japonnen tot haar recht te doen komen, en ons monumenten van de grilligste
vrouwelijkheid na te laten.
Voor Johann Georg Schwartze was het portretschilderen het beroep, het middel
van bestaan, voor Thérèse Schwartze is het dat evenzeer. Het heet dikwijls, dat men
in dat geval verleid wordt, zijn modellen te vleien. Ik geloof dat men geen van beiden
betichten kan. De vader huldigde waarschijnlijk in alle oprechtheid den smaak voor
het geposeerde, het conventioneel-theatrale, de dochter geeft stellig haar eigen
opvatting van wat zij ziet. Dat daaraan doordringendheid en innigheid meestal
ontbreekt, dat de eerzucht meer gaat naar het maken van een schilderij, dat het doet,
dan naar een zuivere
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karakteristiek, mag als algemeen erkend worden beschouwd. Ook zijn de kansen tot
een met intensiteit bestudeeren van het karakter haar in die wereld van gemaskerden,
waar zij haar clientèle vindt, zelden zeer gunstig geweest. Bij uitzondering vindt men
hier in het kopje van den schilder Gabriel, in het even aangezet portret van een oude
dame in een roodbekleeden stoel, in een ander oude damesportret (een pastel) waar
de geportretteerde met den bril in de hand zit, bij beschaafde en harmonische kleur
aandacht en dieper karakteristiek te waardeeren, en een studie van een Parijsche
vrouw toont breede typeering.
De verdiensten dezer schilderes zijn echter over het algemeen te vinden in haar
kloek opbouwen van een altijd levend-aandoenden kop en het breed neerzetten van
een figuur. Zij heeft een groote virtuositeit in het schilderen van stoffen en sieraden
en een zelden falend instinkt zoowel voor de keuze daarvan als voor de plaatsing.
Haar voorkeur voor zulk arrangement van détail is geheel en al van haar zelf, en als
zoodanig persoonlijk, maar doet zich wel eens gelden ten koste van de warmer, meer
toegewijde volvoering van de psychologische taak. Zulke schilderijen als dat groote
van de dame zonder hoed, doch met mantel, staande, zijn echter ongetwijfeld het
werk van iemand die veel kan (al is niet volkomen uitgedrukt of men buiten is, dan
niet) en waar zij zich meer inleeft, zooals in de zeer knappe groep van haar eigen
familieleden, is de gelijkenis wel zeer pakkend. De geveegde achtergronden vertoonen
vaak een bedenkelijk manierisme, en een enkel sentimenteel werk, als dat van het
communie-meisje, is nogal naar. Haar vaders sentimentaliteit was althans van een
zekeren stijl.
Een schilderes is zij door alles heen, wat zij maakt, men mag het mooi of minder
mooi vinden, i s er. Het is nooit kleintjes gedaan en nooit armelijk.
Lizzy Ansingh's fijne, met geest en smaak gecomponeerde poppenschilderijen
zijn zeer bekoorlijk. Haar schildering blijkt het 't best tegen elk licht uit te houden,
waar zij in de warme bruinen en grijzen blijft, althans waar die kleuren predominant
zijn, de sterker rooden van haar pop op dolfijn doen te eenerlei; daar was meer uit
te halen door wat gedurfder contrasten. Van de hier geexposeerde composities doen
die twee kleine, een met poppen en een met pauwen en reigers, het 't volkomenst.
Het groote schilderij met de waterplanten is misschien het merkwaardigst, en van al
wat hier van alle vier tentoongesteld is, het diepst doorleefde, al is het niet volmaakt;
maar die kleine portretjes van Mevr. v. Vloten en Mej. Coba Ritsema zijn kostelijk,
zoo frisch en zoo raak.
C.V.

Piet Mondriaan.
Een zuiver impressionisme is de bazis van zijn kunst geweest. Hij toonde zich een
solide teekenaar, een subtiel-fijn colorist; zijn werk sprak d o o r de kleur. Maar zijn
aard voerde hem naar een anderen kant. Impressionistische kunst was hem te veel
hetzelfde als de dingen die hij om zich zag in de natuur. Hij zocht innerlijkheid te
beelden. Terwijl de impressionist weergeeft, wat zijn oogen aanschouwd, zijn zinnen
doorschouwd en genoten hebben; terwijl zijn streven is, de natuur zoo dicht mogelijk
nabij te komen, zich intens met alle krachts- en zenuwinspanning te concentreeren
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op de vizie, ten einde door het uiterlijke tot het innerlijke, dus het geestelijke, te
geraken; laat Mondriaan het uiterlijke geheel los, ten einde, buiten het feitelijk
waarneembare om, zijn gewaarwordingen van den geest weer te geven. Al zijn
verschillende uitingswijzen zijn van den beginne af een zoeken, om dit op de
krachtigste wijze te doen. Eenige van zijn werken, onlangs in den Rotterdamschen
Kunstkring geëxpozeerd, getuigden hiervan. Hij gaf daarin nooit een forsche vizie,
er sprak geen drang tot de daad uit, veeleer een drang naar peinzen. Waar hij tweemaal
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hetzelfde onderwerp behandelde, was het tweede doek verder van de natuur geweken,
en de gedachte, het geestelijke, er sterker in uitgezegd. Het oudste werk op de
tentoonstelling (1908) waren impressies van grijsbruine landschappen, avond- en
maanlichtstemmingen. Daarna volgden landschappen en stillevens in pure, lichtende
kleuren, in strakke sobere lijnen. Een oude Zeeuwsche dorpskerk (1911) stond in
violette schaduw plastisch opgebouwd tegen een lichte lucht. In een duinlandschap
liet hij de natuurkleur los. Puur-blauw schilderde hij het duin als een zacht-opgaande
golf van kristallijnen water, waar de hemel in weerspiegelt, omdat blauw beter dan
de gele zandkleur de p u u r h e i d van het geziene uitdrukte. Een weldadige rust lag
in het doek en men onderging sterk de geestelijke zuiverheid en klaarheid.
In een bloemstuk trachtte Mondriaan zich langs symbolischen weg te uiten. De
gedachte aan d o o d en l e v e n wilde hij geven met een groote, witte, wegstervende
chrysanth, gezien tegen lichten fond naast een zwart gordijn. Als de schim van een
skelet in profiel was de bloem, verlept hingen de groene blâren neer, gelijk de
knokenarmen van een geraamte; en hoog tegen de lijst aan stond daar haar teedervolle,
bijna etherische bloemkop, met de blaren, deels kwijnend langs den steel gehangen,
deels zacht naar binnen toe gebogen. En de dag streek er over heen als een zachte
adem. De aandoening was broos als een zeepbel die uitblaast, of als nevel en
maneglans; onwezenlijk als een geestverschijning.
Steeds geloofde Mondriaan aanvankelijk, het innerlijke te kunnen beelden langs
de natuurlijke schilderwijze; maar later kreeg hij de overtuiging, dat het hem
onmogelijk was. Mag ik aandacht vragen voor het woordje ‘hem’? Want daarmee
is hij immers verantwoord? Wie hem de kunst van eeuwen voorhouden; den arbeid
der grootste kunstenaars; wie met ònzen grootsten beginnen; krijgen ongetwijfeld
gelijk, zoolang de strijd gaat over de mogelijkheid in het algemeen der uitbeelding
van het innerlijke en het uiterlijke. Doch Mondriaan spreekt alleen van zich zelven;
althans hooren wij hem zonder verweer aan, zoolang hij voor en van zichzelf spreekt.
Alle uiterlijke dingen, als licht, toon, stemming, atmosfeer, kwamen hem meer en
meer hinderlijk voor, waar het er om te doen was het innerlijke te geven. Ook de
natuurlijke vorm bracht zooveel uiterlijks mee, dat, beeldde hij dezen, het innerlijke
er door overschaduwd werd. Dus ook dien liet hij los. Zoo streed hij tegen het
natuurlijke, het schilderachtige, dat hij toevallig en niet logisch vond, en werd de
innerlijke bouw en het rhythme der dingen, dat wèl logisch was, hoofdzaak.
Mondriaan meent, dat de moderne tijd het logische langzamerhand eischt, en, blijkbaar
getroffen door het grillige in het natuurlijke, neemt hij aan, dat de kunst zich meer
en meer van het natuurlijke, het
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schilderachtige zal afkeeren. Daar z.i. het denken en leven der menschheid weer
meer en meer abstrakt wordt, is volgens zijn overtuiging de abstrakte kunst die der
toekomst.
Zoo komt hij er ten slotte toe, den indruk, dien de natuur in hem opwekt, te
abstraheeren, en dit gevoel om te zetten in een voor hem harmonischen en
redegevenden opbouw van lijnen. Aanvankelijk zijn deze composities moeilijk te
begrijpen. De r u s t , die Mondriaan er mee beoogt te geven, heb ik er niet in kunnen
vinden. In zijn laatste stukken, die wel te verstaan zijn, komt hij tot van onderwerp
geheel vrije composities, opbouwingen van staande en liggende lijnen in bepaalde
beteekenis, in bepaalde proportie en rhythme gerangschikt en tegenover elkaar
geplaatst; en niet willekeurig, maar in verband; om uit te beelden een geziene en
gevoelde schoonheidsontroering. Op deze wijze noemt hij zijn kunst geestelijk, niet
in de gewone, kerksche beteekenis. Hij wil werkelijke geestelijkheid beelden: niet
een geestelijk begrip.
Van deze laatste stukken, waarin zijn streven het meest konsekwent werd
doorgevoerd, vindt men er hier twee gereproduceerd. Elke gedachte aan de materie
is er weg. Het zijn zuivere abstracties en zij kunnen dan ook alleen door ons
geestesoog begrepen en gezien worden. Men moet er onbevangen voor komen te
staan, los van traditie-ideeën, en op zich laten inwerken datgene, dat van de
teekeningen uitgaat. Dit is een weldadig gevoel van rhythme, van rhythmisch
lijnbeweeg, van rhythmische ruimte en van schoone, het oog aangenaam aandoende
verhoudingen. Beschouwt men deze teekeningen lang, dan gaat er een pure blankheid,
een schoone, wijd-starende rust van uit, die aandoet als zekere zeer intense klanken
zuivere muziek, of als klare, harmonische rustige gedachten. Niet direkt ziet men
deze dingen er in. Iets, waar de schilder door jaren lang hard werken en aanhoudend
zoeken toe kwam, kan ook niet in eens begrepen worden.
Deze kunst van Mondriaan zou men kunnen noemen: d e k u n s t d e r g o e d e
verhoudingen en lijnenrhythmiek, dus schoonheid in haar
allereenvoudigsten staat.
Uit een brief, waarin de schilder mij op eenige vragen heeft geantwoord, veroorloof
ik mij het volgende over te schrijven.
‘Het gevoel is meer uiterlijk dan de geest. De geest bouwt, stelt samen, het gevoel
drukt de stemming etc., etc., uit. De geest construeert door de eenvoudigste lijn het
zuiverst en maakt gebruik slechts van de meest primitieve kleur. De meest primitieve
kleur is de innerlijkste: de zuiverste.
Ik geef de kleur niet prijs, maar wil die alleen juist zoo intens mogelijk. Ik
verwaarloos de lijn niet, maar wil die in haar sterkste uiting. De soepele lijn in de
natuurlijke verschijning der dingen is eene verslapping van den vorm. U zegt dat het
den indruk maakt voor wie mij niet begrijpen, dat ik de goddelijke oorzaak van de
schoonheidsontroering, het zichtbare, niet geef, maar wat ik zelf daar uit abstraheerde.
Ik stem toe, dat dit zoo s c h i j n t , maar het i s niet zoo.
Wanneer men het uiterlijke der dingen, (in hun g e w o n e verschijning) beeldt,
d a n juist is er gelegenheid dat het menschelijke, het individueele, zich gaat
openbaren. Wanneer men het innerlijke beeldt, n.l. door den abstrakten vorm van
het uiterlijke, is men nader het geestelijke te openbaren, dus het goddelijke, het
algemeene.
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Dit, het algemeene, lijkt voor ons individueele menschen koud en minder gevoelig
dan het bijzondere, dat we meer in ons menschelijk wezen hebben. Zoo ook wat u
van het zien eener bloem zegt. U verwondert zich er over dat ik die teere pracht wil
ontleden en omzetten in vertikale en horizontale lijnen. Ik geef u groot gelijk dat u
zich verwondert: m a a r h e t i s m i j n e b e d o e l i n g n i e t d i e t e e r e p r a c h t
t e b e e l d e n . Wat ons in de bloem als schoonheid aandoet en niet ver-
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oorzaakt wordt door het allerdiepste van haar wezen, van haar vorm en kleur, is
schoon, maar niet de d i e p s t e schoonheid. Ook ik vind de bloem in hare uiterlijke
verschijning schoon: doch er schuilt in haar een dieper schoon. Ik wist niet hoe dit
te beelden, toen ik die bloemverwelkte chrysanth met langen stengel schilderde. Ik
beeldde die door gevoel en dat gevoel was menschelijk, misschien wel algemeen
menschelijk reeds. Ik vond in dit werk later t e veel gevoel en maakte een blauwe
bloem a n d e r s . Deze bleef strak staren en sprak reeds meer van het onbewegelijke.
Maar de kleuren, hoewel reeds puur, waren voor mij nog te veel individueel gevoel
uitdrukkend. Ik heb toen een tijd gehad van sobere kleuren: grijs en geel, en ben gaan
zoeken mijn lijn vaster te maken. L a n g z a m e r h a n d eerst kwam ik tot het
gebruiken van b i j n a uitsluitend vertikale en horizontale lijnen’.
***
Piet Mondriaan is in 1872 te Amersfoort geboren. Van zijn 8ste tot zijn 19de jaar
woonde hij te Winterswijk. Zijn vader gaf hem de eerste teekenlessen en op
veertienjarigen leeftijd begon hij met olieverfschilderen onder leiding van zijn oom
Frits Mondriaan, terwijl deze 's zomers bij zijn ouders buitenstudies maakte. Hij
studeerde met behulp van boeken voor teekenonderwijzer en haalde de Lager- en
Middelbaarakte handteekenen en perspektief. Toen trok hij naar Amsterdam, volgde
den dag- en avond-cursus aan de Akademie, drie jaar lang, daarna nog twee jaar de
avond-klas. Hij bleef te Amsterdam wonen en werkte af en toe buiten. Ongeveer vier
jaar geleden kwam hij te Parijs, onderging daar aanvankelijk den invloed van de
modernen, van de Cubisten, enz. Tot hij zijn weg vond.
Eensdeels groeide hij dus op in het schildersvak, anderdeels dreef hem een drang
naar innerlijkheids-openbaring. ‘Dit is’, schrijft hij, ‘hetzelfde als geestelijke - ook
als religieuze openbaring’. Hij had graag dominee willen worden, later ook
muziekdirigent.
A.O.

Indische kunst.
De tijd is gelukkig voorbij, toen de Indische kunst als iets minderwaardigs beschouwd
werd, waar men hoogstens een beetje vergoelijkend over sprak, als ‘wel aardig dat
primitieve werk van die onbeschaafde bruintjes’. Men is gaan inzien dat er niet alleen
een zekere traditie, maar een alles beheerschend kunstgevoel sprak uit die beelden,
dat snijwerk, dat weef- en batikwerk, die vlechtsels en al die andere uitingen van
smaak en schoonheid, die men in onzen archipel aantrof. Aanvankelijk accepteerde
men ze uit een archeologisch of ethnografisch oogpunt, maar meer en meer dringt
het tot ons door, dat wij hier staan tegenover kunstuitingen zooals ze na Gothiek en
Renaissance in Europa niet gekend zijn.
Maar het publiek is hardleersch, telkens en telkens moet men dit door woord en
beeld aantoonen, en zoo is er thans, uitgaande van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam, in het Stedelijk Museum een tentoonstelling van O u d - J a v a a n s c h
e n h e d e n d a a g s c h Balisch-Hindoeïsme.
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Waarschijnlijk zal men zich nog een soortgelijke tentoonstelling herinneren uit
1901 ook daar ter plaatse gehouden en die haar ontstaan dankte aan de uit Parijs
teruggekomen inzending van Nederland op de wereldtentoonstelling in 1900.
Daar waren toen in afgietsels verschillende reliefs van de Boro-Boedoer, de legende
van Bouddha verbeeldende, en tal van andere afgietsels, die een beeld gaven van
Oud-Javaansche Hindoe-kunst. Ook de moderne Hindoesche kunst was door een
Balineesch-pantheon vertegenwoordigd.
Thans is het de bedoeling geweest naast
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afgietsels, foto's en ook enkele origineelen van oud-Javaansche Hindoe-kunst, de
nog levende kunstuitingen van Bali en Lombok te doen zien. In geen deel onzer
koloniën toch zit nog zoo het schoonheidsgevoel in het volk als op Bali en Lombok,
het is 'n Hindoebeschaving, die uit Vóór-Indië tot de Indonesische volken doordrong,
en die nog merkbaar is in hunne godsdienstige denkbeelden, hunne maatschappelijke
instellingen maar bovenal in hunne kunstuitingen.
En wanneer wij hunne kunstuitingen bezien, dan treffen ons allereerst de kleurrijke,
met ornament getooide godenbeelden, somwijlen wat te kleurig, maar nog méér
feitelijk hun zucht, laat ik liever zeggen hun behoefte om alles te verfraaien, om met
wat snijwerk een plankje, een lijstje, een doosje a f te maken.
De Balineezen zijn versierders bij uitnemendheid, en.... zij weten precies waar zij
hun versiering moeten aanbrengen, zelfs zonder schema's of verdeellijnen.
Voortreffelijk is eenvoudig een spiegellijstje uit de verzameling van den heer
Nieuwenkamp, en een kalenderplankje eveneens uit diens collectie; door een sierlijk
gesneden randje in blad- en bloemornament met iets kleur en goud zijn deze simpele
dingen van dagelijksch gebruik tot voorwerpen van schoonheid geworden.
En zoo zouden wij meerdere dingen kunnen aanwijzen van een schoonheid, van
een volmaking, die ten onzent òf geheel vreemd, òf kunstmatig is. Ziet eens de
tempel-benoodigdheden die de Balinees met voorliefde tot iets fraais maakt, waar
hij al zijn zorg en smaak aan besteedt, offerbakjes, tempelhangers, kandelaars en wat
niet al dat getuigt van een zeer bijzonderen schoonheidszin.
Uit de godenbeelden, uit de krisdragers, zooals o.a. een uit de verzameling van de
heer J.C. van Eerde leeren wij de plastischen kunst van den Balinees kennen, die wij
hier ter tentoonstelling kunnen vergelijken met de Oude Hindoekunst op Java, aan
de Boro-Boedoer-reliefs, aan de groote Dhyâni-Boeddha's, aan het afgietsel van het
superbe Prajnâpâramitâ-beeldje, waarvan het origineel in het Leidsche Ethnografische
museum bewaard wordt.
E.B. Havell zegt hiervan in zijn ‘Indian Sculpture and Painting’ o.a.: ‘Inplaats van
een Aphrodite of een Pallas-Athene schept de Indische kunst een Saraswati,
Goddelijke wijsheid, of Prajnâpâramitâ, haar Boeddhistische dubbelgestalte en Tara,
de Geest der oneindige genade.
De prachtige steenen figuur van Prajnâpâramitâ van Java, is een wondervolle
verwezenlijking van deze verheven idealen, en waardig gekenmerkt te worden als
een der hoogste geestelijke scheppingen van alle kunst, Oostersch of Westersch.
Gezeten op een lotusbloem, het symbool van reinheid en goddelijke geboorte, in de
houding van een yogini, maakt de Prajnâpâramitâ met haar handen de moedra of het
symbolische teeken van geestelijk onderricht. Haar gelaat heeft die onuitsprekelijke
uitdrukking van hemelsche genade, welke Giovanni Bellini meer dan alle andere
Italiaansche meesters, aan zijn Madonna's gaf.
Zoo is de kunst van het verleden en die van het heden hier ter tentoonstelling
saamgebracht en wie het gezien heeft, en ik hoop dat het velen waren, zal de
overtuiging hebben mede genomen dat onder de Hindoebeschaving op Java een kunst
gebloeid heeft van buitengewone schoonheid, maar dat daar n o g op Bali en Lombok
een kunst leeft onder het volk, die wij westerlingen haar benijden mogen.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

t.o. 401

GROEP VAN TYL RIEMENSCHNEIDER IN HET VICTORIA EN ALBERT-MUSEUM TE LONDEN
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Tyl Riemenschneider,
door J.R. van Stuwe Hzn.
(Slot).
Het merkwaardigste van alle beelden in de Riemenschneiderkapel te München is de
levensgroote Maria Magdalena, die er tegen een met sterren bezaaid zwart achterdoek,
omgeven door zes engelen, hoog boven den grond, aan een zijwand is bevestigd. Zij
houdt de handen gevouwen en is geheel naakt, doch - zeer curieus - met een dikke
vacht korte haren bekleed, - kroeskrullig haar over het geheele lijf met uitzondering
van hoofd en handen, borsten, knieën en voeten: Maria Magdalena ten hemel varend....
(fig. XIV).
Ja, zij is het wel, tenminste zij is als Magdalena bedoeld. Wij kennen de
geschiedenis van het beeld volkomen. Het stond tot het begin der vorige eeuw in het
Magdalena-altaar der parochie-kerk te Münnerstadt. Toen echter kwamen de vroede
vaderen op de vrome gedachte het naakte (hoewel zeer kuisch bekleede) beeld en
andere deelen van het altaar waarop zij zonder kleederen was afgebeeld, te doen
verwijderen. Dit gebeurde en na lange omzwerving heeft de Magdalena in de
Riemenschneider-kapel ten slotte rust gevonden. Van de zeven engelen, die haar
omgaven, waren eerst slechts twee teruggevonden, onlangs nog vier meer.

FIG. XIV. MARIA MAGDALENA IN HET MUSEUM TE MÜNCHEN.

Niet alleen om haar zeer bijzondere schoonheid (ondanks de ontsierende
haarbekleeding), maar ook om de geschiedenis van het altaar, is dit beeld een nadere
beschouwing waard. Het altaar is het eerste gedocumenteerde, aan Riemenschneider
toegewezen werkstuk. Het voorschrift, dat de opdracht-oorkonde van 1490 begeleidt,
en waarin Riemenschneider als Meinster Dill is aangeduid, vangt aldus aan:
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‘Briff wie man das taffel verdingt und meinster Dilln daran geben hadt. Wass die
Taffel am hochen Altar der Pfarrkirch zu Munerstadt zu schneiden und zu Mahlen,
beedes zusammen gebunden.
Zu anfangs sol die tafel drei gross geschnitten bilder haben in dem innerlichen
corp und sol in der mitte sten Maria Magdalen wy sie die VII engel in der wusteneiung
auff erheben in einem rawen gewandt wy man sant Johanes den tevfer malet’....
Hoe wonderlijk zijn hier nu toch weer de verschillende legenden van
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boetvaardige zondaressen, de Maria's en Magdalena's en andere, door elkaar gehaald.
De vier reliefs op de zijvleugels van het altaar, (waarvan er thans een in het Kaiser
Friedrich-museum en een, ook te Berlijn, in particulier bezit - B. Oppenheim - en de
andere twee, thans aan de buitenzijde van het koor in de kerk te Münnerstadt zijn
aangebracht), geven ons een beeld van wat er in de hoofden van Riemenschneider's
lastgevers is omgegaan. Deze geven n.l. vier episoden uit het leven van Magdalena
weer, de voetwassching in het huis van Simeon, de verschijning van den Heiland
voor Magdalena na de opstanding, de laatste communie - zij knielt daar naakt, maar
door de harenvacht bekleed voor den bisschop, die haar de hostie biedt - en de
graflegging, waar zij door engelen en in tegenwoordigheid van den bisschop wordt
bijgezet. Deze vier reliefs zijn met groote gevoeligheid en met technisch meesterschap
uitgevoerd door Tyl Riemenschneider, die toen tusschen de 25 en de 30 moet zijn
geweest.
Nu weten we dat het volstrekt niet is uitgemaakt, of met de Magdalena, die in het
huis van Simeon Jesus de voeten waschte met heur tranen, droogde met de haren en
zalfde met kostelijke zalf, wel Maria Magdalena, de zuster van Lazarus is bedoeld.
Verder is zij zeker niet de boetvaardige Magdalena, die volgens de legende bij Beaume
in de Provence in een hol leefde en te Aix van den hl. Maximinus de hostie ontving,
waarna zij stierf. Evenmin is zij de Maria van Bethanië, waarvan de L e g e n d a
A u r e a verhaalt, dat zij zevenenveertig jaar lang boete deed in de woestijn aan gene
zijde der Jordaan, waar daarna de monnik Zosimus haar zag: zwart gebrand over
haar geheele lichaam door de zon.

FIG. XV. DE HL. ELISABETH IN HET GERMAANSCH MUSEUM TE NEURENBERG.

De legenden van de Magdalena van Beaume en de Maria Aegyptica komen in
allerlei bijzonderheden overeen. De Magdalena wordt bovendien nog gezien door
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Maximinus, zooals zij door engelen van de aarde wordt opgeheven en na eenigen
tijd weer neergezet.*)
Het beste antwoord (hoewel onvolledig) op de vraag hoe in Riemenschneider's
tijd de Maria Magdalena-legende werd verhaald, krijgen we in Hart-

*) Zie verder over Magdalena in de evangeliën Lucas VII 36-50, VIII, 1, 2 en Marcus XVI, 1.
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FIG. XVI. MADONNA IN HET GERMAANSCH MUSEUM TE NEURENBERG.

mann Schedel's L i b e r C r o n i c a r u m (kroniek van Neurenberg) van het jaar 1493
met houtsneden naar teekeningen van Michael Wohlgemuth en Wilhelm Pleydenwurff,
waarvan drie jaar later te Augsburg een Duitsche vertaling verscheen in kleiner
formaat en met een geheel nieuw stel houtsneden. In de latijnsche kroniek wordt in
een houtsnede Magdalena voorgesteld, van de hals tot de enkels behaard met
uitzondering van borsten, handen en knieën, terwijl zij door zes engelen van de aarde
wordt opgeheven. In de Duitsche is de Magdalena, ook door engelen van den grond
opgevoerd, geheel naakt, onbehaard en blank. De tekst*) vermeldt ongelukkig noch
*) Hieronder volgt de tekst in de Duitsche uitgaaf:
Maria Magdalena dye Hochberümbt poetin Cristi. Hat vo iugent (Jugend) auff (als ir hystori
innen helt) alle meydlein an schoene fürtroffen. Sy ward aus willen Marthe irer schwester
und Lazari irs pruders in Magdalu das castel eym mann gegeben. Und doch pald aus
betriegung und wolustperkeit un aus eitler freude verfürt. Dise Magdalena ward in
vergessenheit irs geslechts eyn Sünderin. Aber sy ist aus der predig un lere Jhesu zu besserung
irer verschuldung bewegt worden uw zu de herren in das haus Symonis dess aufmerckigen
komen, un hinderwertling zu sein füssen getreten. Und hat ire Zäher (Tränen) miltigklich
vergiessende die füss gewaschen un mit de har irs haubts getrücknet un geküst. Un mit
kostlicher salben gesalbt. Und d'herr sprach zu ir. O weyb dir werden vil sund nachgelassen,
geehin im frid. Dar nach ist sy die weil sy lebt Cristo hitzigklich angehangen Un ir pruder
Lazarus von irer lieb wegen vom tod erwecket worden. Und sy hat den besten teyl erwelt.
Nach d'auffart dess herren hat sy sich in Massilia in ein scharffe einsydelschafft begeben,
un an einer stat XXX iar den menschen unbekannt gewonet. Un sy ward teglich zu den vij
tagszeiten von den Engeln in die lüfft erhebt. Und in irn leiplichen Oren von de freudenreichen
gesang d'hymlichen kör erquickte. Un also daruon ersatigt das sy eynicherley leiplichen
narug nit dorsste. Zuletzt ward sy durch einen Eynsidel dem bischoff Maximino geoffenbart,
der harrt (fand?) ir am Suntag in der morgen röt als sy sterben solt. Do erschyn sy, y, elnbogen
hoch von d'erden erhebt in dem mitel d'Engel mit grossen liecht umgeben, mit dem heylige
Sacrament bewarte. Un sendet mit zähern iren geyst auff zu got am rrytag dess monatz July
Jar d'welt ccxcii9.
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in de Latijnsche, noch in de Duitsche uitgaaf iets omtrent de beharing, maar uit
Pleydenwurff's ruwe teekening blijkt duidelijk dat in dien tijd in Duitschland de
legendarische beharing vrij algemeen werd aangenomen. Zoo is er in het museum
te Lübeck een paneel, waarin ook een behaarde Magdalena (of Maria van Egypte)
in dezelfde houding als Riemenschneider's en Pleydenwurff's Magdalena door zes
engelen wordt opgeheven; zoo bevat ook het Germaansch Museum te Neurenberg
drie ruigbehaarde vrouwenfiguren, waarvan één zeer stellig niet Maria Magdalena
voorstelt: zij heeft n.l. de drie brooden - attributen der Maria Aegyptica - in de
linkerhand. De grootste, afkomstig uit Noord-Duitschland, kon een Maria Magdalena
zijn; zij is van dezelfde houding als
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die van Riemenschneider en waarschijnlijk uit iets later tijd.
Wij zijn nu al eenigszins aan het denkbeeld van het harenkleed gewend; - dat het
werkelijk als een kleed kan worden opgevat, blijkt uit de geciteerde opdracht, waarin
overgezet in modern-Duitsch duidelijk gezegd is: ‘in einem rauhen Gewande, wie
man Johannes den Täufer malt’. En nu ook onze nieuwsgierigheid bevredigd is, zijn
er geen bijgedachten meer, die onze belangstelling van het beeld zelf afwenden: een
naaktfiguur - uiterste zeldzaamheid in die dagen en wel een, die ons
schoonheidsgevoel volkomen bevredigt. Deze Magdalena, en zooals we later zullen
zien, de zandsteenen Eva te Würzburg, zijn zonder twijfel naar model geschetst. Ze
dateeren ongeveer uit denzelfden tijd, zijn anatomisch aannemelijk, hoewel ietwat
geïdealiseerd op Riemenschneider's wijs, met smalle schouders en zeer jeugdige
borsten. Maar het gelaat is edel en schoon, het lang-neerhangende hoofdhaar is met
de nauwsluitende vacht een kuische bedekking en het geheel ademt reinheid en
goddelijke genade. Dit groote beeld, dat mogelijk het eerste naar model gesneden
naaktbeeld in Duitschland is, behoort tot de allermooiste uit Riemenschneider's jongen
tijd.
Ik heb hierboven al even gesproken over het Germaansche Museum te Neurenberg.
Op veel minder grootsche schaal aangelegd dan het Beiersche Nationaal-Museum
te München, bevat het toch een verzameling van wereldbeteekenis, vooral van beelden
en houtsnijwerk uit het laatst der vijftiende en begin van de zestiende eeuw. Gelegen
onder den stadswal bij de Frauentor, ondergebracht in het monumentale
Kartuizerklooster van 1380, waart er de atmosfeer der middeleeuwen, die aan geen
modern museum is te geven. Natuurlijk brengt die behuizing in een gebouw, dat
allerminst voor openbaarheid ingericht was, ook zijn bezwaren mede: zoo goed en
zoo kwaad als het gaat is hier de rijke verzameling in dat doolhof van gangen, grootere
en kleinere, goed of minder verlichte ruimten ingedeeld,*) en de veertiende-eeuwsche
gothische kerk met haar prachtig houten dak-gewelf staat overvol met middeleeuwsch
beeldwerk en andere kerkelijke kunst. Het is een overstelping van lijnenspel,
dramatische tafreelen, waarin we moeite hebben de beelden te scheiden en nauwkeurig
en afzonderlijk te beschouwen. En toch, onder de tallooze Duitsche houten beelden,
meest alle van het einde der vijftiende eeuw, kost het ons geen moeite de
Neder-Frankische aan te wijzen en nog minder de enkele puur-mooie
Riemenschneiders die er zijn: een Johannes, een Elisabeth, en een Aanbidding van
het Christuskind. Van de Elisabeth, een der teederst gemodelleerde meisjes-heiligen,
die hij schiep, geef ik hier op blz. 402 (fig. XV) een afbeelding. Op de foto is niet te
zien, hoe vervallen het beeld is geweest en hoe prachtig het gerestaureerd werd. Niet
altijd is dergelijk opknappen een succes. Dikwijls had men beter gedaan het beeld
gebroken te laten, dan de heiligschennis te begaan, het onbeholpen te herstellen.
Maar hier is het anders. Waardoor het kwam, of het jarenlang buiten gestaan heeft
in regen en wind, of lag te rotten in een vochtigen kelder is niet te zeggen, maar toen
het in de zeventiger jaren in het bezit kwam van den Neurenbergschen schilder
Scharold, was de linkerkant geheel vermolmd; het beeld was overlangs gespleten,
en opgegeten van den houtworm. Toch waren in dat droevig hulsel nog de resten
van vervlogen schoonheid te herkennen, maar meer dan armzalige resten waren het
niet. Bekwame restaurateurs, vakmenschen, weigerden eenvoudig eraan te beginnen,
maar in 1883 ondernamen de Neurenbergsche beeldhouwers Stärk en Längenfelde
*) Het onvergelijkelijk Musée de Cluny heeft hetzelfde ‘défaut de ses qualités’.
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het herstellingswerk. Het vermolmde hout werd met lijm doortrokken, alle reten en
gaatjes zorgvuldig opgestopt met een meng-
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sel van houtzaagsel, krijt en lijm en zoo is langzamerhand de oude vorm herwonnen.
Op aanwijzing van den directeur van het Museum, dr. Essenwein, zijn naar analogie
van een vijftiende-eeuwsche kopergravure haar als attributen de wijnkan en de schaal
met ooft en brood gegeven, en zoo ziet men hier weer de landgravin Elisabeth van
Thuringen, prinses van Hongarije, herleefd, zooals zij uitging met liefdegaven naar
armen, zieken en hulpbehoevenden, - haar dagelijksche taak.

FIG. XVII. ALTAAR VAN HET HEILIGE BLOED (MIDDENSTUK), TE ROTHENBURG AAN DEN TAUBER.

Zij is een zeer bekoorlijke jonkvrouw, wereldscher dan de statige Barbara en de
pieuze Walburga te München, teerder tevens en sierlijker. In haar gelaat overheerscht
niet de weemoedstrek der martelaressen, want zij staat sterk in haar betrouwen op
den Heiland.
Als Barbara draagt zij op het hoofd een soort wrong van wol, van voren ietwat
toegespitst en overtrokken met dunne stof.
Een kleine groep ‘De aanbidding van het Christuskind door een der heilige
Koningen’ toont sterk verwantschap met een paneel van hetzelfde onderwerp in het
Britsch Museum, waarvan ik later een afbeelding zal geven. De Madonna ervan,
toont gelijkenis met de Magdalena van München en de Madonna te Volkach. Het
stuk is niet meer dan een halven meter hoog en breed, eenvoudig van groepeering
en zeer smaakvol van behandeling.
Een bijna levensgroot halfbeeld (fig. XVI) in hetzelfde museum, geheel in
Riemenschneider's trant, geeft den stijl van zijn school in zijn eenvoudigsten en
daardoor meest aantrekkelijken vorm. Het is waar-
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schijnlijk een goede arbeid uit Riemenschneider's werkplaats.*)

FIG. XVIII. GROEP UIT HET ALTAAR IN DE KERK TE DETWANG.

Zoo langzamerhand hebben we zeer vele van zijn alleenstaande beelden in hout
gezien; wij moeten voor zijn groote altaren naar Rothenburg en Creglingen. Zij zijn
daar nog in de kerken te vinden, waarvoor Riemenschneider zelf ze had ontworpen.
Wij reizen dus naar Rothenburg, de middel-eeuwsch-gebleven stad met torens en
tinnen en vestingwal, vanwaar men aan den Westerkant stijl neerziet in het Tauberdal,
waardoor de Tauber zilverslingert in de diepte. Er zijn geen toeristen nu, geen
Engelschen, geen Pruisen; met het welken der bladeren is de rust in Rothenburg
weergekeerd, - en ongehinderd kunnen we rondgaan door de slingerende stegen en
klimmen op de torens en de stadsmuur, tot de middeleeuwsche sfeer geheel ons heeft
bevangen en met haar de kalmte, die nauwelijks meer is van onzen tijd.
Laat ons dan - en ook niet eer - tot de Jakobskerk opgaan in de Klingengasse, voor
Riemenschneider's altaar van het Heilige Bloed. Reeds buiten klinken orgeltonen tot
ons door en binnengelaten in de eenzame kerk, hoeren wij den vollen klank eener
schoone vrouwenstem; een Duitsche zangeres van naam zal - naar het toeval wil des avonds zingen op het kerkconcert; zij doorloopt haar liederen nu even met den
organist. Wij zien haar niet en luisteren zwijgend; zij staat hoog-boven bij het orgel,
dat de smarteklanken van haar alt bescheiden begeleidt. Eindelijk is het stil en wenkt
de sacristein ons nader. Onze zachte stappen klinken door den nagalm harer klaterende
klanken en wij staan dan voor Riemenschneider's heerlijke Avondmaalsgroepstil
(fig. XVII).
*) In het Petersburgsche Museum van de ‘Société impériale pour l'encouragement des beaux
arts’ is een dergelijk half-beeld, een zeer jonge en kinderlijke Maagd met flink opgericht
hoofd, het kind minder goed geproportioneerd; toch uit denzelfden tijd en Duitsch,
waarschijnlijk zelfs Frankisch. ‘Les Trésors d'art en Russie’ van 25 Juni 1904 geeft er een
afbeelding van.
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Wij moeten ons verbeelden die groep van boven af te zien. Vandaar dat de figuren
achter de tafel zeer verhoogd zijn geplaatst en het tafelblad zelf verticaal schijnt te
staan. De hoofdfiguur staande in het midden is Judas, die in zijn linkerhand
onbeschaamd de geldbuidel omhoog heft. De Heiland
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legt den in smart diep neergebogen Johannes liefkozend de hand op den rug, Petrus,
links van den Christus, drukt zich als teeken van trouw, de beide handen kruiselings
over de borst. Dit zijn de eenige uiterlijke teekenen van het schrikkelijk drama, dat
zich hier, in die gothische kapel met de hooge smalle vensters, afspeelt. De anderen
zien het aan of zijn in zijgesprek afgeleid (de twee zittende figuren rechts). Dit is
zeer juist gezien en in overeenstemming met het bijbelverhaal, dat slechts aan Petrus
en aan den jongen Johannes eenig begrip toekent van den waren toestand. Het is een
eenvoudige, maar door haar ongekunsteldheid ontroerende voorstelling; meer
aangrijpend dan dramatischer tafreelen van Italiaansche meesters. Riemenschneider's
aristocratischingetogen kunstbegrip wilde noch luide klacht noch tragisch gebarenspel.

FIG. XIX. GROEP UIT HET ALTAAR IN DE KERK TE DETWANG.

Het altaar is rijk versierd met laat-gothisch loofwerk (grootendeels door den
schrijnwerker Erhart gesneden), heeft een bovenbouw met beelden en hooge, kantige
spitsen, paneelen op de zijluiken, die tafreelen uit het leven van den Heiland geven,
en in de predella twee sierlijk gesneden engelen. Het is een der treffendste groote
altaarstukken van Riemenschneider's hand. We zien het lang en vaak, en steeds
worden we er meer mee vertrouwd. De figuur van den Christus, oogenschijnlijk
weinig karakteristiek behandeld, wordt ons begrijpelijker. Wij zien in zijn smartelijk
gelaat, dat hij w e e t welk lot hem wacht. De slechtheid van Judas, de zonde, die zijn
volk aan hem begaan zal, vervullen hem met weemoed. Aan zijn eigen lijden geeft
hij geen gedachte, maar Johannes, zijn liefsten leerling, troost hij nog. Zijn lijden is
medelijden, zijn wezen louter goddelijke goedheid.
De Jakobskerk heeft ter andere zijde van het hoofdaltaar eveneens een groot
werkstuk, dat waarschijnlijk ten onrechte ook aan T. Riemenschneider zelf wordt
toegeschreven. Het is een altaar met als hoofdgroep de Kroning van Maria door God
den Vader en den Zoon. Zwakker van compositie en uitvoering, is het vrij stellig een
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werkplaats-arbeid. Maar zeer mogelijk heeft Riemenschneider de devote Maria-figuur
er zelf voor gesneden.
Ik heb reeds vroeger geschreven dat onze meester veel in het Tauberdal heeft
gewerkt.
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Dit is te verklaren. Parochiaal behoorde de Rothenburgsche Jakobskerk onder
Detwang, oud keizerlijk Rijksdorp, dat een klein half uur westelijk bergaf onder
Rothenburg's muren ligt. Detwang hing kerkelijk weer af van onder de hoofdkerk de Neumünster - van het bisdom Würzburg. Zoo komt het waarschijnlijk dat niet
een Neurenbergsche, maar onze Würzburgsche meester de opdrachten kreeg, ondanks
de over geheel Duitschland verbreide roem der Neurenbergsche kunstenaars.

FIG. XX. DETAIL VAN HET MARIA-ALTAAR TE CREGLINGEN.

In het kerkje van Detwang is ook een klein, maar zeer mooi drieluik-altaar van
Riemenschneider, dat van omstreeks 1500 moet dateeren. In het schrijn een
kruisigingstafreel met onder het kruishout twee groepen, links de treurende vrouwen,
rechts Joden en krijgsknechten met vijandige gezichten (fig. XVIII en XIX). De arme
Moeder dreigt te bezwijmen, maar wordt door den jongen Johannes en Maria
Magdalena opgehouden. Beide groephelften (zoowel als de Christus - een ideale
breed-hangende figuur -) zijn zeer mooi en de gedrongenheid der staande personen
is geheel aannemelijk en valt niet op in de enge omlijsting. De zijluiken geven twee
paneelen, Jesus op den Olijfberg en de Opstanding, en deze tafreelen sluiten zich
harmonisch bij de voorstelling in het middenvak aan.
Wij gaan nu verder. Een moderne postmotor voert ons door het kleurenrijke,
wisselend rivierdal afwaarts naar Creglingen, even over de grens van Wurtemberg.
Nog een kwartier wandelens en wij zijn op den ouden landweg van Rothenburg, op
het punt waar vóór ons de bergen openbreken en de romantische Munstervallei,
golvend en breed, met boomenweiden en wijngaarden, schemerig blauw tot in de
verte uitdeint. Een kleine, snelle beek, de Herrgottsbach, plotseling uit dennenbosschen
uitgeschoten, vliedt schuimend naar de Tauber, - nabij, maar ver in de diepte. De
hellingen, hier en aan de overzij, zijn zwaar beboscht met bruine beuken en donkere
dennen. Het is er mooi en vrij van stadsgeluiden; hier is nog steeds de wereld, zooals
zij eeuwen is geweest. Links aan den bergweg, hoog en breed ommuurd ligt een
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verwilderd kerkhof met veel oude zerken en daarbinnen een kleine, maar schoone
en stijlrijke gothische kerk, goed behouden sinds haar bouw in 1389. Het is de
Herrgottskirche, waar vier, vijf eeuwen geleden de pelgrims ter bedevaart gingen.
Zooals die middeleeuwsche pelgrims kwamen van over de
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FIG. XXI. HET MARIA-ALTAAR VAN RIEMENSCHNEIDER TE CREGLINGEN.
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groenende heuvelen, vol vroomheid en vertrouwen, zoo moeten ook wij naar binnen
gaan, deemoedig en vroom, en ook wij zullen er kracht en bevrediging vinden. Want
middenin, door een eenvoudig houten hek omgeven, staat Riemenschneider's
schoonste altaar, glorierijk stralend in de kleurenspeling van het licht, dat door
gekleurde glazen valt. Het is als een wonder, - buiten in de zon het godgevallig
landschap, binnen in de koele hooge ruimte dit gebenedijde beeld: de Lieve Vrouwe,
die, voor het aangezicht der starende apostelen, door engelen gedragen, naar den
hemel zweeft. Zij houdt de slanke handen in gebed geheven; de bevende vingers
raken elkander nauwelijks. Haar teeder wezen is van dit leven niet meer, haar klare
oogen zien de dageraden der gelukzaligheid. Haar gelaat is jeugdig weer en van
hemelsche glans overtogen (zie fig. XX).
Het geheele altaar (fig. XXI) is zeven meter hoog en de bovenbouw is verloren in
de duisternis der kruisbalken. Het rankenloofwerk boven en om de Madonna vormt
den overgang tot de laat-gothisch-ijle hoogopstrevende bekroning. De zij-luiken
verbeelden tafreelen uit het leven van Maria en in de predella zijn twee paneelen,
links de Aanbidding der Koningen, rechts Jesus in den tempel. Op het laatste (fig.
XXII) zien we als een der schriftgeleerden rechts een vrij jongen man. Deze, en de
oude zittende persoon voor hem, zijn in vijftiende-eeuwsche kleederdracht; beiden
zijn blijkbaar portretten naar het leven. Geen beeldsnijder zou een zoo karakteristiek
groot, vlak (en leelijk) gezicht als dat van den zittenden man hebben kunnen
fantaseeren. De jongere man is zonder eenigen twijfel Riemenschneider zelf; de
gelijkenis met zijn portret op den grafsteen te Würzburg wijst het uit.

FIG. XXII. JESUS IN DEN TEMPEL, RELIEF IN DE PREDELLA VAN HET ALTAAR TE CREGLINGEN.

Dit altaar - het schoonste en grootste in de Duitsche kunst van elken tijd - heeft
eeuwenlang in vergetelheid gerust. Sinds de hervorming in het tweede kwart der
zestiende eeuw ook hier het oude geloof had verdreven, hielden de bedevaarten op
en bleef de kerk gewoonlijk leeg. Interessant is wat Weber van een ouden Creglinger
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te weten kwam: ‘In meiner Jugendzeit’, zeide deze, ‘war das Altarwerk mit Brettern
fest zugeschlagen; um 1850 wagten einige Männer den Vorschlag, sie zu entfernen,
um die Abgöttin der Katholischen auch einmal zu sehen’. Vandaar wellicht, dat het
zoo goed behouden bleef. Volgens de oude overlevering was het altaar door een
schaap-
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herder in zijn ledigen tijd gesneden. Als zoo vele overleveringen mist ook deze allen
grond van waarschijnlijkheid. Rudolf Bergau, die, in zijn boek over Veit Stoss het
altaar aan zijn Neurenbergschen meester toeschreef, is even ver van de wijs. Bode*)
bouwde om het altaar een gansche hypothese op. Volgens hem was het gesneden
door een onbekenden Nederfrankischen meester, grooter dan Riemenschneider, zijn
voorganger en naar hij aangaf, mogelijk zijn meester. Om die veronderstelling kracht
van waarschijnlijkheid te geven, neemt hij Riemenschneider al zijn beste werken af
en schrijft ze toe aan den onbekenden ‘Meister des Creglinger Altars’. Hij overlaadt
hem met roem en dringt T. Riemenschneider naar een lageren rang. Die vernuftige
vinding is evenwel door geen waren Riemenschneider-kenner aangenomen en
tegenwoordig gelooft buiten Bode geen sterveling ter wereld er meer aan.†)
Het wordt nu tijd naar Rothenburg terug te keeren; de postkoets, die eenmaal daags
maar gaat, is weg en wij kiezen den ouden landweg, die ons door het belommerde
dal in de richting van Rothenburg voert. De weg slingert stadig omhoog tot we na
uren boven zijn op het plateau, waarover rechtaan de weg peilt naar het Oosten.
Tegen zes uur bereiken we den rand der diepe vallei, die ons van Rothenburg scheidt.
Vóór, ons, hoog en onneembaar, ligt de middeleeuwsche stad, sterk op zijn heuveltop.
Twee witte, zeer steile paden leiden uit het groene dal naar hare poorten; torens
zonder tal, grillig oplijnend tegen de lucht, blinken in de late zonnestralen, wijl de
vallei reeds in den schaduw ligt. Het dal, met zijn geelbleeke stoppelvelden, zwarte
akkers, boschplekken en hooge populieren langs de rivier, gaat stil ter ruste; langzaam
stappend keeren de werkers van het land naar huis.

FIG. XXIII EN XXIV. ADAM EN EVA IN HET FRANKISCHE LUITPOLD-MUSEUM TE WÜRZBURG.

*) Zie de bibliografie.
†) Een altaar, in structuur wel overeenkomend met die te Rothenburg en te Creglingen, het
beroemde Wolfgangsaltaar te Kefermarkt, wordt door Hermann Ubell (in Kunst und
Kunsthandwerk, 1313, I) aan onzen meester toegeschreven. Volstrekt onjuist. Stylistisch
gesproken, staan de beelden ervan zelfs met in dezelfde school.
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Dan vangen eensklaps - 't is zes uur - de klokken van Rothenburg te luiden aan.
Klanken galmen door het dal, worden overgenomen en beantwoord in anderen toon;
nieuwe rhythmen doortrillen de lucht; het klankvolume groeit en sterft weer weg,
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enkele brokkelende klanken blijven nog na.... Dan zwijgen ook zij en over stad en
dal heerscht weer de stilte. Wie Riemenschneider's werk ten volle wil waardeeren,
moet het genieten in zijn land en in het kader van zijn tijd.
Het is ook daarom, dat we nu naar Würzburg zullen gaan, waar onze meester zijn
leven sleet en waar zijn nagedachtenis, na eeuwen van vergetelheid, thans wordt
geeerd als die van een harer liefste zonen. Op de Residenzplatz is hij in brons
uitgebeeld*), beitelend aan een Maria; in vele kerken vindt men nog zijn beelden en
in het nieuwe Frankische Luitpold-Museum is de grootste zaal ingericht tot
schouwplaats van zijn werk. Voor het meerendeel stukken, die herinneren aan betere
in de voortreffelijke verzameling te München, zijn er toch ook enkele, die tot zijn
beste werk behooren; een kleine, uitmuntend-behouden ‘Doppel-Madonna’, twee
mooie, even groote Madonna's ruggelings tegen elkander geplaatst; (of liever: uit
één stuk hout gesneden, later vaneengezaagd en thans weer in den oorspronkelijken
vorm opgesteld), een mooie meer dan levensgroote ‘Treurende Moeder’ uit een
kruisigingsgroep, een Sebastiaan, een Barbara, een (zittende) Stephanus, en twee
curieuze ‘Mutter Anna Selbdritt’-groepen*): Anna, met op de eene knie haar dochter
Maria en op de andere haar kleinzoon Jesus.

FIG XXV. GRAFSTEEN VAN DE RIDDER VON SCHAUMBERG IN DE MARIA-KAPEL TE WÜRZBURG.

Aan den Westelijken wand, van rechts belicht, staan voor een donkerfluweelen
achtergrond de twee groote naaktbeelden Adam en Eva, die eertijds den hoofdingang
der Mariakapel ter weerszijden sierden (fig. XXIII en XXIV). Zeer gerestaureerd,
vooral (en zeer leelijk) aan de voeten, die blijkbaar het meest aan het weer waren
*) Op de Frankoniabrunnen met Matthias Grunewald (den Duitschen ‘Correggio’) en Walther
van de Vogelweide.
*) In oud-Duitsch staat Selbdritt voor ‘zu dreien’, vandaar professor Vogelsang's juiste vertaling
in: ‘Moeder Anna te drieën’. Sinds den Vlaamschen instroom, zou ook ‘Moeder Anna
gedrieën’ ons niet vreemd in de ooren klinken.
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blootgesteld, is toch genoeg van hen over, om ons weder een nieuwen kijk te geven
op zijn zeer bijzondere kunst.
De geheele geschiedenis der beelden is in de Würzburgsche raadsboeken opgetee-
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kend, - de Mariakapel behoorde destijds aan de stad. 5 Mei 1491 kreeg Tyl, na
langdurige besprekingen vormelijk de opdracht en in het najaar van 1493 waren de
beelden klaar en kreeg de jonge meester zijn loon: 120 gulden, een voor dien tijd
beduidend bedrag. De toeslag van tien gulden, die bij buitengewoon goede uitvoering
der opdracht zou worden gegeven is inbegrepen in de som. Al te gul was evenwel
de betaling niet, daar de jonge Tylman de witte steen uit Königshofen voor eigen
rekening moest laten komen en bovendien nog zelf voor de opstelling der beelden
had te zorgen.
De ‘eerste menschen’ zijn hier jeugdig voorgesteld*), onschuldig, schuchter, als
verlegen met hun naaktheid. Innig gevoelig is het jonge slanke lijf der Eva gevormd,
haast dichterlijk is de lijn van het ovale hoofd omlaag, langs borst en heup tot aan
de voeten. Rhythmisch is de beweging van haar veerkrachtig, lenig lichaam, en rein
haar oogopslag. De Adam is, door de gebrekkige herstelling van zijn rechterarm,
veel minder sierlijk, maar in zijn gelaat zijn wroeging en weemoed ten volle
weergegeven. Het is niet te veel gezegd: deze beide beelden zijn de best-geslaagde
steenen naaktfiguren uit zijn tijd in Midden- en Noordelijk Europa. Ze zijn ook niet
Duitsch van type; lang en slank, smal van heup en ovaal van gelaat, doen ze ons eer
aan het Angelsaksische ras denken, als de meeste zijner vrouwen en vrijwel al zijn
mannenfiguren.

FIG. XXVIII. GRAFMONUMENT VAN PRINS BISSCHOP RUDOLPH VON SCHEERENBERG, IN DEN DOM TE
WÜRZBURG.

De gothische Mariakapel, die vroeger aan de buitenzijde behalve Adam en Eva
ook nog een goede rij apostelen uit zijn werkplaats droeg (die, zwaar beschadigd,
deels in dit museum, deels in den Dom zijn ondergebracht) is evenwel nog niet geheel
van Riemenschneider's werk ontdaan. Verscholen achter de naar binnen opengeslagen
*) Het kostte den burgervaderen veel hoofdbreken of zij Riemenschneider zouden toestaan den
Adam jong en baardeloos te maken, maar ten slotte won de beeldhouwer het pleit.
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hoofddeur staat, in den muur gemetseld, een grafsteen van den ridder Konrad von
Schaumberg, die naar het bovenschrift vermeldt, op zijn terugkeer van Palestina in
1499 op zee gestorven was (fig. XXV). Het is goed stijlvol, aantrekkelijk werk. In
volle wapenrusting, maar zonder helmkap, het vrome gelaat met lange, krullende
haarstrengels omgeven, staat hij in licht naar links gebogen houding, met de voeten
rustend op een -
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wat al te wollige - heraldische leeuw. Wapenschilden in de hoeken zijn voorts de
eenige versiering.

FIG. XXVI EN XXVII. ST. DOROTHEA EN ST. MARGARETHA IN DE MARIA-KAPEL TE WÜRZBURG.

Verder zijn er onder de talrijke houten beelden, die hoog aan de zuilen bevestigd
zijn, de twee boven de kommuniebank van hem, - Dorothea en Margaretha, voortreffelijk werk uit zijn besten tijd (fig. XXVI en XXVII). Beiden, naar de
toenmalige mode gekleed, zijn van bijzondere aantrekkelijkheid en gratie. Het gelaat
der Dorothea is blijmoedigen vriendelijk, flatteus met opgebonden vlechten bekranst.
In de wonderfijn gesneden handen houdt zij sierlijk den bloemenkorf. Pendant van
de ernstiger Margaretha, die een groteske draak als attribuut toont, is zij wereldscher
van houding en kleedij. De Margaretha houdt in de linker een boek. Zij blikt bezield
naar boven. Eigenaardig is het, in deze beelden eens te letten op de wijze waarmee
men in drapeering een gedachte kan uitdrukken. Beschouwt men de lijnen van beider
kleedij, dan ziet men in die der vrome Margaretha duidelijk een opwaartsche streving,
in die der wereldsche Dorothea weelderige horizontale plooien!
In den Dom met zijn overladen binnensier van pleister staat van Riemenschneider
tegen een der vierkante zuilen de monumentale gedenksteen voor prins-bisschop
Rudolf von Scheerenberg, levensgroot en in vol ornaat. Ik geef van dit, in 1496 of
'97 ontstane groote werk op blz. 413 (fig. XXVIII) een afbeelding, die evenwel slechts
zwak den indruk kan weergeven van dit meesterlijke werk. De beschildering is in
den loop der eeuwen geheel verdwenen, wat aan dit beeld van roodbruin marmer
zeer ten goede komt. De steen is vlak en glad behandeld; alle lijnen en plooien zijn
vloeiend en zacht. Maar het gelaat van dezen ouden, ouden man is álles! In den
middag valt vol het zonlicht op hem en geeft het een spokig leven, waardig, hoog en
onverzettelijk tot in den dood. Het staat veel hooger als portretstudie dan het meer
idealistisch opgevat gelaat van den ridder von Schaumberg in de Mariakapel. Wij
zien hier de nieuwe phase in Riemenschneider's kunst, die wij alleen nog kenden uit
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zijn klein zelfportret, tot hoogste uiting gebracht. De omlijsting is zuiver gothisch
en zeer mooi. Ruim twintig jaar later, in 1519, werd wederom aan Riemenschneider
opgedragen een grafsteen uit te voeren voor den prins-
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bisschop Lorenz von Bibra. Het staat aan de volgende zuil en is even rijk en
monumentaal opgevat. Toch is het verschil ontzaglijk. Het eerste werk is innig, het
tweede gevoelloos, de karakterbeelding ervan is veel minder treffend, de
renaissance-versiering met banale pilasters, guirlandes en zoetelijke engeltjes, arm
aan gedachte en zwak. Wij weten dat de gevierde kunstenaar het in die jaren van
maatschappelijk succes uiterst druk had en al zijn bijwerk overliet aan de leerlingen
in zijn werkplaats; de grafsteen geeft er ampel blijk van. Het groote kruisbeeld,
eveneens in den Dom, dat door Adelmann aan Riemenschneider wordt toegeschreven,
is stellig niet van hem. Onze rondwandeling door de Würzburgsche kerken geeft ons
nu jong, dan oud werk van den meester te zien, de Adam en Eva van 1493 eerst, de
zerk van Lorenz von Bibra van 1519 nu. In de Neumünster, die in het begin van de
achttiende eeuw in klaterende barok werd omgebouwd, vinden wij in een sobere
kapel links van den ingang, weer een zeer oud beeld, mogelijk wel de eerste Madonna,
door Riemenschneider in steen gehouwen (fig. XXIX). Zij is uit denzelfden tijd als
de naaktfiguren, levensgroot en van ongewone losheid en sierlijkheid van beweging.
De Moeder en het Kind, hier zeer natuurlijk verbeeld, bekoren door hun onschuldige,
vrome menschelijkheid. Zoo eenige, dan zijn deze figuren aan die der zwierige
Neurenbergers verwant. Met zijn vroolijke bloemenkleuren en gratie is het voor
velen Riemenschneider's sympathiekste beeld.

FIG. XXIX. MADONNA IN DE NEUMUNSTER TE WÜRZBURG.

Minder belangrijke stukken in de Franciskanerkerk, het Bürgerspital en de huiskapel
van het Ehehaltenhaus, behoef ik hier niet te bespreken, evenmin het werk in tallooze
kapellen en kerken der omliggende dorpen, - vele ervan zijn niet van hem, doch uit
zijn school.
In Bamberg, in den beeldenrijken dertiende-eeuwschen Dom, staat
Riemenschneider's meest beroemde grafmonument, dat voor keizer Heinrich II, die
in 1024 overleed en zijne gemalin Kunegonda. Beiden zijn heilig verklaard na hun
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dood. De keizer was de stichter van de kathedraal, zijn vrouw deed vele wonderen.
Op de dekplaat (fig. XXX) rusten de meer dan levensgroote gestalten naast elkaar.
Zij dragen elk een schepter, de keizer bovendien rijksappel en kroon. De handen
der keizerin zijn los over elkander gelegd, haar houding is in gothische S-vorm.
Beider gelaatsuitdrukking is koninklijk; hun gewaden zijn van zware

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

416
stof en vorstelijk geplooid. Naïef genoeg heeft onze meester de keizerin, die ruim
vier eeuwen voor zijn tijd stierf, gekleed in vijftiende-eeuwsche dracht. Maar hoe
zuiver heeft ook hier weer Riemenschneider uit stugge steen de smijdige welvingen
der stof weten te polijsten!
Aan de zijden zijn reliefplaten aangebracht met episoden uit hun beider leven. Op
een ervan ziet men de legendarische vuurproef der keizerin. Door een hoveling, wiens
min zij afwees, van ontrouw beticht, onderwierp zij zich aan een godsoordeel ten
bewijze van haar onschuld: zij liep, in 's keizers tegenwoordigheid, blootsvoets over
gloeiende ploegscharen, zonder letsel te bekomen.
Dit groote monument was in 1499 door prinsbisschop Heinrich Gross von Trockau
aan Riemenschneider opgedragen ter vervanging van het in 1147 gebeeldhouwde
marmeren praalgraf. Hij ontving als loon driehonderd gulden, in twee termijnen
betaald, - ongerekend den godspenning die zeven gulden bedroeg.

FIG. XXX. GRAFMONUMENT VAN KEIZER HEINRICH EN KEIZERIN KUNIGONDA IN DEN DOM TE BAMBERG.

Het laatste werk van Riemenschneider, waarvan de datum met zekerheid is aan te
wijzen staat in de kleine parochiekerk van Maid-brunn; het is een zandsteenen plaat
van twee meter hoogte en anderhalven meter breedte, een ‘Beweening van het lijk
van Christus na de afneming van het kruis.*) (fig. XXXI). In de betrekkelijk enge
ruimte zijn niet minder dan tien personen uitgebeeld. Het doode lichaam door Joseph
van Arimathea van het kruis genomen en nog door hem gesteund, ligt op den
voorgrond. Het ligt er, jammerlijk overwonnen, doch nu in rust. Het gelaat onder de
doornenkroon is lijdend, ontroerend smartelijk van uitdrukking. De oude Moeder
staart naar hem met blinde oogen en steunt hem aan den machteloozen linkerarm.
Johannes staat achter haar. Hij kan geen woord uitbrengen; weet niet, hoe de arme
vrouw zijn deernis te betonnen. Hij uit haar in een stil-gevoelig handgebaar. In het
midden onder het kruis staat naast Johannes een oude, baardelooze man, het
*) Johannes XIX, 38-40.
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aangezicht verwrongen van pijn: de Nicodemus die de specerijen brengt. Herkennen
wij deze figuur in middeleeuwsche kleeding? Het is Riemenschneider zelf, maar nu
- wij zijn na 1525*) - als oude en gebroken man. Dit is wel het meest tragische portret,
dat ooit een man van zichzelven heeft gemaakt. Men kan het niet zonder ontroering
aanzien. Er is geen spoor meer in van hoogheid en levensmoed, geen sprank van
vroegeren staat en van den drang tot opstand tegen het gezag; gebukt en deemoedig,
geslagen, staat hij daar als Nicodemus, de bekeerde Farizeër, die eerst tot Jezus kwam
in den nacht*) en na zijn dood zonder vrees voor openbaarheid, beladen met aloë en
mirre, mede zijn lijk hielp begraven.

FIG. XXXI. DE BEWEENING IN DE PAROCHIEKERK TE MAIDBRUNN.

*) Het werk werd hem in 1525 opgedragen door de nonnen van het Cistercienser klooster. Over
de verschrikkelijke gebeurtenissen van dat jaar heb ik in het eerste stuk van dit opstel in de
vorige aflevering gesproken.
*) Joh. III, 1 en 2.
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Hoe mooi en aantrekkelijk de groep ook is, hoe roerend-gevoelig de hoofdpersonen
van het drama zijn gegeven, als compositie is zij niet geheel geslaagd. Critisch
beschouwd, behooren de drie weenende vrouwen, die zich allen op dezelfde wijze
de oogen afwisschen, niet eigenlijk tot de groep, evenmin als de gebaarde man rechts.
Zij keeren zich terzij en breken daardoor de eenheid, leiden de aandacht af van dat
eene groote, gruwelijk-tragische gebeuren op den voorgrond. De (over het lichaam
bevederde) engeltjes in de hoogte hangen meer dan dat zij zweven en zijn onschoon
van lijn; ook de te zeer opeengedrongen mathematisch rechte kruisen zijn niet mooi.

FIG. XXXIII. DE AANBIDDING DER KONINGEN IN HET BRITSCHE MUSEUM TE LONDEN.

Maar met dat al zijn de hoofdfiguren van dit als hoogaltaar opgestelde steenen
relief - mogelijk Riemenschneider's laatste groote arbeid - zoo diepgevoelig van
expressie en sober van behandeling, dat het toch als een kunstwerk van den eersten
rang moet worden beschouwd.
Overal in Duitschland, - Pruisen, Saksen, Hessen, Baden - vindt men enkele van
zijn werken. Het Welfen-museum te Hannover bezit een mooie Madonna, die van
ongeveer 1510 zal dateeren en een zeer mooi uiterst zorgvuldig en fijn gesneden
borstbeeld, dat als Barbara*) of Magdalena†) wordt aangeduid. Het Kaiser Friedrich
Museum te Berlijn heeft een Madonna, nauw verwant aan de Maagd uit het
Gerolshofensche altaar te München; bijna een imitatie en waarschijnlijk het werk
van een zeer knappen leerling. Ook is daar een alleraardigst lindenhouten beeldje,
78 c.M. hoog, voorstellend St. George te paard in gevecht met den draak (fig. XXXII).
Dit is het eenige, mij bekende, ruiterbeeld, dat met vrij groote zekerheid aan
Riemenschneider kan worden toegeschreven. Het stevige, kortgebouwde kleine paard
herinnert aan niets zoozeer als aan de stijgerende schimmels op de schilderijen van
*) Door Streit en Adelmann.
†) Door Weber.
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den vijftienden eeuwschen Florentijn Paolo Uccello,§), en is zeer aardig. Goed zijn
ook de vier (zittende) evangelisten, waarvan er twee, Marcus en Lucas, met hun
emblemen (leeuw en os) zijn afgebeeld. Van alle vier zijn de hoofden proportioneel
iets te groot. Mogelijk hebben ze ge-

§) O.a. op de ‘Slag bij Sant' Egidio’ in de National Gallery te Londen en op het ruitergevecht
in de Uffizi.
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diend tot hoog-aangebrachte versiering van het koorgestoelte eener kerk.
In het K.K. Österr. Museum für Kunst und Industrie te Weenen is een mooie
Madonna, in stijl gelijk aan die te Hannover; niet stellig, maar zeer mogelijk een
eigenhandig werk van onzen meester.

FIG. XXXII. ST. GEORGE MET DEN DRAAK IN HET KAISER FRIEDRICH-MUSEUM TE BERLIN.

Ten slotte komen we in Londen, waar weinig, maar zeer belangrijk werk van
Riemenschneider is te zien. In de ‘Middeleeuwsche’ zaal van het Britsch Museum
hangt in een wandpaneel, rechts als men binnenkomt, op een weinig in het oog
vallende plaats een diep in hout uitgesneden relief, de ‘Aanbidding der Koningen’
voorstellend (fig. XXXIII). Ruim een meter hoog en half zoo breed, vullen de staande
figuren de geheele ruimte. Slechts twee der drie koningen zijn erop afgebeeld;
Melchior neergeknield, Balthasar staande; tegenover hen de hoofdfiguur, Maria met
een lief-kinderlijken Jesus. Zijzelve, waardig en bekoorlijk-bescheiden houdt in de
rechterhand Melchior's sierlijk geschenk, den kostbaren gouden beker. Josef - de
minst geslaagde figuur - is in de rechterbovenhoek te zien, leunende op een staf; het
geheel is rustig en rijk gecomponeerd en uiterst fijn en zorgvuldig bearbeid. Verwant
aan de groep te Neurenberg, staat dit relief ver boven twee dergelijke paneelen (beide
zonder achtergrond) te Würzburg en Berlijn, die eveneens, maar met minder reden
aan Riemenschneider worden toegeschreven.
Het Victoria and Albert-Museum te Londen bevat prachtige stukken, alle op
zichzelf van bijzonder belang voor de studie van onzen meester. De tegenover bladzij
401 afgebeelde groep van twee personen, vroeger aan Jörg Syrlin toegeschreven,
later door Bode aan den ‘Meister des Creglinger Altars’, is stellig een echte
Riemenschneider uit zijn besten tijd. De vrouw in de kleederdracht van het begin
der zestiende eeuw, heeft op de knieën een boek, dat zij met beide handen open houdt.
Achter haar en leunend op de houten kerkbank, staat de man. Zijn zielvol, baardeloos
gelaat getuigt van levenservaring, het hare is jong en ernstig. Beiden zwijgen.
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Eenvoudig en weinig pretentieus werk, maar hoe weergaloos knap, hoe meesterlijk
van compositie en techniek. Let op de lijn van het jong-veerkrachtig lijf der zittende
vrouw, het rijke en toch niet onrustige plooienspel van haar kostbaren mantel. Zie
als enkel detail de geaderde hand van den man! Men noemt hen thans Anna en
Joachim uit een ‘Sippen’-altaar, verwanten van de
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Moedermaagd, en het ontbrekende stuk is, volgens Weber, in de verzameling van
prins zu Öttingen-Wallenstein te Maihingen: een veel oudere man en een oude vrouw,
beiden in oostersche kleedij.*) Het is mogelijk, hoewel als practisch bezwaar tegen
deze onderstelling kan worden aangevoerd dat de stukken niet aan elkander passen,
zooals uit bijgaande dwars doorsnede blijkt. Uit het paneel van het altaar te Creglingen
en het altaarstuk te Maidbrunn hebben wij gezien, dat Riemenschneider, zooals
trouwens geen der vijftiende eeuwsche kunstenaars, er niet tegen opzag enkele
personen in de kleedij van zijn tijd te plaatsen tusschen figuren in Oostersche dracht.
Maar in dat geval waren het immer portretten en zoo is ook stellig dit paar naar het
leven uitgebeeld. Te oordeelen naar de kleederdracht der jonge vrouw en naar den
stijl van het werk (zoowel dit als de groep te Maihingen) is met vrij groote zekerheid
te constateeren dat het werd gemaakt omstreeks 1505, dat is juist in den tijd toen
Riemenschneider, die tegen de veertig liep, de jonge Margaretha had gehuwd. Men
begrijpt waar ik heen wil: ik zie in deze prachtigmenschelijke stemmingsvolle groep,
hun beider beeltenis. Riemenschneider zelf, ouder dan toen hij zijn trekken sneed in
den schriftgeleerde van het altaar te Creglingen, veel jonger dan de gebogen grijsaard
te Maidbrunn, Margaretha als de jonge, bekoorlijke vrome dochter van Kaspar
Rappolt. De beide genoemde portretten en de beeltenis op den grafsteen te Würzburg
spreken deze onderstelling niet tegen.
De twee knielende, kaarsendragende engelen (fig. XXXIV), die het Museum bezit,
incompleet daar de vleugels ontbreken, en daardoor ietwat schraal van lijn, zijn
afkomstig uit het dorp Wolferstetter bij Külsheim in Baden, waar zij werden
aangekocht. De betaalde prijs, ruim duizend pond, geeft een denkbeeld van de
kolossale sommen, die tegenwoordig voor oude beelden van beteekenis worden
betaald. Ze zijn prachtig gebalanceerd en van een stemmige, rustige gratie. Er zijn
twee dergelijke kaarsenhouders te Würzburg en aan de engelen in de predella van
het Avondmaals-altaar te Rothenburg, maar deze zijn mooier dan elk dier beide
paren. In de kapel te Wolferstetter prijkten zij met een rijke moderne vergulding en
waren daarenboven voorzien van nieuwe leelijk-gesneden vleugels. Zorgvuldig
afgeloogd kwamen eerst sporen te voorschijn van een oudere beschildering van zilver
op vermiljoen en eerst daaronder de oorspronkelijke houtkleur met in de oogen de
zwarte iris, die Riemenschneider bijna immer placht aan te stippen.
En nu - ik heb ze voor het laatst bewaard - de kleine, fijnbewerkte perenhouten
kopjes, die men als Adam en Eva pleegt aan te duiden (Fig. XXXV en XXXVI). Ze
zijn in hetzelfde museum en werden eertijds aan Dürer toegeschreven.*) Bode komt
*) Met ‘heilige Sippe of Sibbe’ wordt gewoonlijk de familie van de Maagd Maria bedoeld, die
zeer omvangrijk is. De moeder van Maria was driemaal gehuwd, achtereenvolgens met
Joachim, Cleophas en Salomas. Zij had drie dochters, een uit elk huwelijk, Maria, Maria
Cleophas en Maria Salomé genoemd. In het ‘Sippen-altaar’ dat mogelijk opgebouwd zou
kunnen worden uit de twee helften, waarover hier sprake is, zouden de jongere man en vrouw
(uit het V. and A. Museum) dan mogelijk Maria Cleophas en haar man Alphaes of Maria
Salomé en Zebedeus moeten voorstellen en het oude paar (uit de verzameling te Maihingen)
Anna en Salomas.
*) Moritz Thausing zegt hierover in zijn boek over Dürer:
Dürer wird freilich auch so im Allgemeinen zuweilen als Meister in der Skulptur gepriesen,
schon von Zeitgenossen wie Christoph Scheurl. Es verhält sich aber damit so, wie mit Dürer's
Ruf als Architekt. Wenn er auch hier und da und wohl nur an kleineren Stücken sein
unzweifelhaftes Geschick in der Behandlung plastischer Technik bewährt hat, so sind doch
solche Werke bisher nicht nachgewiesen, wenigstens können die ihm bisher, wenn auch noch
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de eer toe ze als van den ‘Meister des Creglinger Altars’ te hebben herkend, wat
tegenwoordig overeenkomt met een toewijzing aan Riemenschneider. De kopjes zijn
niet grooter dan een flinke appel

so allgemein zugeschriebenen Sculpturen nimmermehr als eigenhändige Arbeiten Dürer's
angesehen werden.
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en zoo fijn en gevoelig, als waren ze het werk van een begaafden stempelsnijder.
Het meisje, met haar naïef-onschuldig kinderlijk gezichtje, de jonge man met zijn
gevoeligen mond en weelderigen haarbos, ze behooren tot het meest precieuse kleine
werk, dat technisch in hout is te bereiken. Van onweerstaanbare charme, zijn ze aan
geen tijdsbeperking gebonden en helpen mede om Riemenschneider - den Dürer in
de beeldhouwkunst - een plaats te geven onder de groote kunstenaars van alle tijden.
Na hem, door oorlog en hervorming, is de bloeiende beeldhouwkunst in Duitschland
haast plotseling tot verval geraakt. Nimmer meer heeft zij het aanzien en de waarde
herwonnen van de werken uit de laatste helft der vijftiende en het eerste kwart der
zestiende eeuw. Riemenschneider, de laatste der Duitsche laat-gothiekers, bereikte
een hoogtepunt en staat daar nog alleen. Zijn kunst was primitief en beperkt, maar
in diepte van gevoel heeft hij zijns gelijken niet. Met den dertigjarigen oorlog - als
alle oorlogen de grootste vijand der kunst - brak voor Duitschland een tijd aan van
materialisme en grofheid waarin voor de Musen geen plaats was. Zooals Schiller ze
zeggen laat:
Wo die Waffen klirren
Mit eisernem Klang,
Wo der Hass und der Wahn die Herzen verwirren,
Da wenden wir flüchtig den eilenden Tritt.
Zoo was het toen en zal het nog wel zijn.

FIG. XXXIV. TWEE KAARSENDRAGENDE ENGELEN IN HET VICTORIA EN ALBERT-MUSEUM TE LONDEN.
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FIG. XXXV. ADAM IN HET VICTORIA EN ALBERT-MUSEUM TE LONDEN.

Maar al is deze tijd een slechte voor kunst, wij hebben althans het erfdeel onzer
vaderen en ik hoop in het voorgaande bij enkelen de lust te hebben opgewekt de door
hun Italiaansche tijdgenooten geheel overschaduwde Duitsche beeldhouwers wat
meer te bestudeeren, en waardeering te hebben gevonden voor Tylman
Riemenschneider, den grootsten en fijngevoeligsten van hen allen.
Londen, Februari 1915.
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FIG. XXXVI. EVA IN HET VICTORIA EN ALBERT-MUSEUM TE LONDEN.
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MONTMARTRE.
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Verdwijnend Montmartre,
door Otto van Tussenbroek.
(met ill. naar teekeningen van den schrijver.)
Ville Auguste... cerveau du monde
Astre des Nations... Paris!’
(LE CONTE de L'ISLE).
Montmartre.... hoe opent dit enkele woord een zee van herinneringen voor allen die
hier leefden en leerden en werkten en hoe wonderlijk is die klank in heel de waereld
van kunstenaren, die als in bedevaart gekomen zijn tot dit deel van de ‘Ville Auguste’
het prachtige Parijs....
Montmartre.... het vaderland van al wat kunst beoefent; het vaderland der quatz'-arts
‘le véritable pays des rêveurs de tous les pays’ zooals een bekend schilder eens gezegd
heeft, want Montmartre.... dat is iets dat jeugd beteekent en overmoed en in
herinnering zal, ook al is heel het eigenlijk Montmartre verdwenen, dit stadsdeel: de
Butte Sacrée, blijven voortleven als iets heel liefs, waar luchtkasteelen gebouwd
werden, talloos en hooger dan het hoogste punt van dezen berg, berg van huizen
torenend boven heel Parijs, waar het landelijke en steedsche; het historische en
moderne; het vroolijke en vrome; het eeuwen-oude, eeuwig jonge Montmartre leef.
Hier is veel liefs geleefd, maar ook veel leed geleden; hier is de bakermat van de
echte vie de Bohème en menig kunstenaar, gestegen uit de diepste armoede tot
hoogsten rijkdom, uit de diepste duisternis der onbekendheid tot 't hoogste licht van
roem, heeft niettemin hier de gelukkigste jaren van zijn leven doorgebracht.

RUE RUSTIQUE EN EEN DER TORENS VAN DE BASILIQUE DU SACRÉ COEUR IN AANBOUW.

En nu dit alles dreigt te verdwijnen, nu een niet te keeren vloed van moderne hotels
en moderne straten al het lieve en herinnerings-volle gaat verstikken en vertrappen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

en er binnen korten tijd weinig van het eigenlijk Montmartre zal overblijven, wil ik
u als voor een laatste maal voeren langs de nauwe straatjes en oude pleinen en langs
de plekken vol van historische beteekenis voor allen die Parijs liefhebben.
Historische beteekenis vooral, want in de geschiedenis van Parijs heeft Montmartre
steeds een rol gespeeld. Zij leert ons dat
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CABARET DU LAPIN AGILE.

de naam Montmartre is afgeleid van monsmartis - berg van mars; ook mons-mercurii,
berg van Mercurius en later mons-martyrum, martelaarsberg, want hier werden St.
Dénis en St. Eleuthère, wier namen in twee straten terug te vinden zijn, ter dood
gegeeseld. De tempel der martelaren werd gebouwd, en hier hebben Charles VI,
Ignacius de Loyola en Henri IV gebeden: de laatstgenoemde overzag van daaruit
voor de eerste maal de hoofdstad van zijn Rijk. Een klooster, de abdij van Montmartre
werd er geplaatst, doch in 1790 met de daaraan verbonden ‘église haute’ afgebroken.
Later werd de kerk St. Pierre gezet, welke nog bestaat en menigmaal heb ik het zoo
intieme kerkhof bezocht, met zijn ‘calvaire’, waar drie levensgroote kruisbeelden
staan onder hooge boomen. Het ligt voor de hand dat dit stadsdeel door zijn hooge
ligging, meer dan 100 meter boven het niveau der Seine, een natuurlijke versterking
biedend, bij belegering van Parijs gebezigd werd. De noormannen onder Otto II, de
engelschen, de armagnacs, Henri de Navarre, later Henri IV en later weer de Russen
en de geallieerden, hebben daarvan gebruik gemaakt. Het volk heeft dezen berg ook
eenmaal den naam van mont marat gegeven, een woordspeling die haar oorsprong
vindt in het feit, dat Marat, vogelvrij verklaard zijnde in 1781, hier een schuilplaats
vond in de steengroeven. Deze steengroeven, in 1846 gesloten, toen een oude molen
‘la Lancette’ genaamd was ondergraven en ingestort, waardoor men vreesde dat heel
montmartre hetzelfde lot zou ondergaan, zijn naar men zegt de oorsprong van den
naam ‘Lutèce’, zooals Parijs destijds
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BASILIQUE DU SACRÉ COEUR.

heette. De Grieken noemde het Leucoteciam (leucotis = witheid), doch in hoeverre
dit juist is, kan ik niet beoordeelen. Wel lijkt mij deze afleiding niet onaardig voor
het tegenwoordige Parijs want denkt men aan deze stad in vergelijking bijvoorbeeld
met Londen of andere groote wereldsteden, dan is het een gedachte van blankheid
en licht die zich uit in tegenstelling met de andere steden die grijs zijn en donker.
***
Zou men nu willen aanduiden w a t het eigenlijke Montmartre wel is, men zou op
de kaart van Parijs een cirkel kunnen trekken waarvan de grenzen loopen over den
Boulevard de Clichy, met Place Blanche, over Pigalle, Boulevard Rochechouart,
Barbès en langs Rue Mercadet, Avenue St. Ouen, Avenue de Clichy om op den
Boulevard de Clichy terug te keeren. Dit Montmartre was ten tijde der inlijving bij
Parijs een onbeduidende gemeente, een dorp waar de Parijzenaars heengingen om
bruiloft te vieren, zooals thans naar Fontenay of Robinson, waar men in de boomen
kruipt om te lunchen. - En thans? het heeft een kwart millioen inwoners reeds
overschreden en onder die bewoners zijn het vooral de schilders die in den loop der
tijden Montmartre ‘gemaakt’ hebben en wereldbekendheid hebben gegeven, met
naast hen vooral ook de chansonniers.
In het Louvre ligt een schetsboek van G. Michel, en deze was naar verluidt de
eerste schilder die in de Butte zijn tenten heeft opgeslagen. Later, om enkele namen
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te noemen: Rousseau, Horace Vernet, Diaz, Troyon, Fromentin, Bonnat en Henner,
doch de echte Montmartre-artisten, wier naam op onsterfelijke wijze daaraan
verknocht is, zijn vooral Steinlen, Léandre, Ibels, Lepère en last not least Willette.
Willette is de man van wien Camille Mauclair gezegd heeft dat hij door zijn werk
en karakter, zijn keurig genie en zijn schoone onafhankelijkheid de allegorie-zelve
is van de artistieke vrijheid van Montmartre. In dit tijdschrift (zie November 1912)
heeft de schrijver Snabilié een artikel gewijd aan Willette, waarin hij zegt:
‘Montmartre was het eigenlijke vaderland van Willette, en hij is een trouwe
liefdevolle zoon van dat met hart en ziel aangenomen vaderland geweest, want van
het oogenblik dat Emile Goudeau hem, na hem en zijn kameraden vanaf de Montagne
St. Généviève, den anderen berg, in het Noorden, als het beloofde land te hebben
aangewezen, hen door de moerassen der Seine oevers en den woestijn van het
boulevardleven had heengevoerd naar de Butte Sacrée, heeft hij er de glorificatie en
de vereeuwiging van ondernomen.’ En naast den naam Willette als schilder is die
van Rodolphe Salis als chansonnier te noemen. Salis, de man van den ‘chat noir’
waar heel Parijs geweest is om ook de schimmenspelen te zien van Caran d'Ache,
Somm en Rivière, ‘l'Epopée’ en ‘la Marche à l'Etoile’ en ook ‘la Légende de
l'Empereur’.
***
Komt men van de Rue Rochechouart het eigenlijke Montmartre binnen, dan is men
spoedig bij de verschillende cabarets en bij den ‘chat noir’, waarvoor Willette de zoo
beroemde muurschildering ‘Parce Domine’ maakte. Daar is ook de Moulin Rouge,
waar de mimi's pattes-en l'air en de volgelingen van la reine Pomarée hoogtij vieren.
Hier heeft men de bakermat der cabarets, waarvan de Quatz'arts, l'Ane rouge, les
Elephants, les Indépendants, le Chien Noir, le Mirliton het meest bekend zijn. En
namen als Aristide Bruant, Théodore Botrel, Xavier Privas, Paul Delmet, Montoya
mogen niet onvermeld blijven; Rodolphe Salis is zelfs nog eenmaal candidaat geweest
voor de volksvertegenwoordiging in 1889, van de ‘révendications littéraires artistiques
et sociales’, met het program ‘Séparation de Montmartre et de Paris!’
Hij was de koning van den gullen lach, en als ik dit te schrijven zit in mijn atelier
in het stille dorp, terwijl de wind waait om het huis in volle vlagen, dan is het mij
alsof deze geluiden met zich voert van verre en van vroeger. Het ontroert mij als ik
denk aan dat heerlijk gulle lachen, het los-gelatene, het levensvolle lied daar in
Montmartre, aan de velen die zijn heengegaan om nooit te keeren en die begraven
liggen op het kerkhof van Montmartre: het Cimétière du Nord. Hier rust ook Mürger,
wiens ‘Vie de Bohème’ onsterfelijk is. En naast hem de velen die dat leven hebben
liefgehad en gekend, kunstenaren in den volsten zin des woords - schrijvers en
schilders, componisten, die Frankrijks roem hebben hooggehouden: Stendhal, Renan,
Dumas, Heine, Sarcey, Meilhac, Gauthier, de gebroeders De Goncourt en Henner,
Neuville, Greuze, Troyon Scheffer; en Halévy, Berlioz, Offenbach, Délîbes, Thomas,
en wij zien ook hier weer dat ‘parfois le rire est près des pleurs!’, zooals de griffier
van den morgue eens gezegd heeft.
***
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Van het kerkhof komend door de rue de Maistre of rue des Abesses, is men aangeland
in het hart van het oude pittoreske Montmartre. De rue des Saules is een van de meest
bekende oude straatjes, ook de rue Cortot en Saint Vincent met de Lapin Agile, een
cabaret en ‘Guingette’, welke vroeger druk bezocht werd door de bohémiens. Op de
Place du Tertre
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vinden wij de oude ‘mairie’, het oude stadhuis van het voormalige dorp, en dwalend
door deze smalle straten en over dit vredig dorpsplein, waant men zich verre van de
metropolis, het rumoerige Parijs. Hier is het waar Vincent van Gogh gewoond heeft
en met Gauguin en Toulouse Lautrec vriendschap sloot. Hij woonde in de Rue Lépic
en hier had de verfhandelaar Père Tanguy menigmaal een schilderij van Van Gogh
voor zijn venster staan, terwijl in het café Le Tambourin een decoratie van hem te
vinden was, die later, toen het café werd verplaatst, verloren is gegaan.

MOULIN DE LA GALETTE.
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Men kan zich zoo voorstellen welk een beroering de tijding gebracht heeft onder die
bent van echte Montmartois, toen besloten was vlak bij de place du Tertre een
reusachtige kerk te bouwen ‘afin de placer la France sous la protection du Sacré
Coeur’. Deze kerk in quasi romaansch-byzantijnschen stijl, beheerscht heel Parijs,
en men moge over het gebouw zelve van meening verschillen, over het schilderachtig
aspekt zal men het vrijwel eens zijn. Het is wondermooi als heel Parijs in schaduw
ligt en de Sacré Coeur allen door de zon fel beschenen als een witte Graalstempel
boven alles uitstaat en 's avonds ook, als het laatste rosse zonlicht de torenkoepels
beschijnt, kan men zich moeilijk iets schooners denken. Om en bij die ‘witte’ kerk
wordt nu gebouwd, de oude huisjes worden afgebroken, lieve herinneringen en
plekken vol van charme voor wie hier leefden, worden onder sloopershanden ruw
vermoord. En het is alsof de oude molens, de moulin de la Galette en de moulin Butte
à Fin, hun wieken als armen smeekend ten hemel opheffen om h e n toch te sparen
en de
‘Vieuxmurs, recoin, verger, cahute,
Où le soleil dore un haillon
En pente folle, en radillon
Tout Montmartre grimpe ou culbute
Jadis s'est posé, sur la Butte
Comme un étrange papillon
l'Aile prise dans un rayon
Un vrai moulin où l'on chahute’.

Deze molens moet men zien van den kant waar geen vreemdeling komt, niet van de
voorzijde maar van het daarachter liggend rommelige terrein. Menigmaal heb ik daar
gezeten tusschen brokken steen en vervallen hutten en oude muren en gemijmerd
over al hetgeen zij aan hun voet hebben zien gebeuren.
De bekende Engelsche schrijver George Moore heeft het zoo goed gezegd: ‘the
Butte is full of suggestion, grand folk must have lived here’. En ik denk aan ‘the
grand folk’ van kunstenaren, die hier hunne warme en rijke levens hebben uitgeleefd
en in hunne rijke werken onsterfelijk. Als in een droom gaat heel die bent van
kunstenaren en heel de stoet van door hun genie geschapen wezens mij voorbij...
Bekende wijzen hoor ik in het licht gesuizel van den wind in de vlierstruiken achter
mij. En over gansch Montmartre daalt de avond. Voor het laatst wil ik nog eens gaan
door de nauwe straten, tusschen de afgebrokkelde met mos-begroeide schuine muren.
Smalle deuren geven toegang tot nauwe gangen en scheeve trappen; over de oude
hobbelige keien klinkt luid mijn tred. Een lucht van knoflook en wijn hangt tusschen
de huizen. In het midden van een cour in een verwilderd tuintje staat een oud
Venusbeeld door een wilde klimroos begroeid.... Een vensterluik wordt opengeworpen
en een blanke vrouwenarm tast in stil bewegen langs de gordijnen.... Een zacht
gefluister klinkt uit het alkoof en buiten plotseling het luidkeels zingen van een
merel.... Het is warm en broeierig, overal komen nu de bewoners hun stoelen en
bankjes buiten zetten om rustig neer te zitten en de dikke ‘marchand de vins’, de
donkere ‘charbonnier’ en de ‘concierges en camisole’ willen met hun gezin wat lucht
happen en uitrusten van hun dagwerk. Hier zijn geen fietsen, geen trams, geen
rijtuigen, geen auto's, hier is het stil. Een ijzeren barrière staat dwars in de smalle
straten, welke alleen voor voetgangers bestemd zijn. Beneden ligt de heksenketel
Parijs, hier boven is het vredige Montmartre. Het schemert tusschen de muren van
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de nauwe steeg, ik moet nu en dan tasten om den weg te vinden, tegen den avondhemel
zie ik het grillig silhouet van een scheeven schoorsteen en aan het einde van deze
straat vind ik een trap met uitgesleten treden naar den heuvel leidend, waar ik de
oude molens weet, die met hun donkere roerlooze wieken als groote kruizen staan.
Als dan schilders en studen-
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ten met hun meisjes, hun coco-tjes en chi-chitjes de molens beklimmen en de reine
avondlucht doen trillen met hun zang van jeugdig leven; als er soms een overmoedige
van hen in een der rechtopstaande molenwieken klautert en wuift naar het onder hem
liggend Parijs, dan wordt het mij zonderling te moede als ik denk hoe ook deze dingen
plaats zullen maken voor de groote huizen van zandsteen gebouwd, met electrische
liften en vergulde ‘grilles’, met balcons en marquises, nieuw en akelig en hard en
zonder eenige bekoring. En als dan, zooals in de teekening van de Rue Girardon, aan
de eene zijde de molens rustig staan te droomen en aan den anderen kant groote
stellingen verrijzen, voor opbouw der moderne hôtels, dan voel ik maar al te goed
dat het laatste uur voor Montmartre heeft geslagen.
Dan luidt de groote ‘Savoyarde’, de klok van de Sacré Coeur en grootste klok in
Frankrijk als een doodsklok over de Butte. Zou de Chevalier de la Barre het hooren,
wiens standbeeld daar staat en zou menigeen zich niet keeren in zijn graf als hij wist
hoe hier sloopershanden het vaderland der vie de Bohème vermoorden gaan? Daar
sta ik dan en overzie van hier heel Parijs - ginds de Eiffeltoren en het groote wiel,
de dubbeltorens van Notre Dame en van St. Sulpice, de dom van het Panthéon en
Sorbonne, het Hotel de Ville, de Tour St Jacques, Hotel des Invalides, Institut de
France en als fijne naalden in de avondschemering verweg de colonnes Juillet en
Vendôme. En aan de achterzijde van de Butte ligt Clignancourt, de geheele
fabrieksbuurt van Clichy tot Aubervilliers in rook en smook omhuld uit honderden
schoorsteenen. Dan daal ik stil de trappen af van de Rue Müller en als ik beneden
ben zie ik voor de laatste maal naar boven. Het is dààr, dat in een groote nis der
Basilique een reusachtig wit Christusbeeld de armen spreidt over de stad en het late
licht schittert op zijn gouden hart.
En als later op den avond de wieken van de moulin de la Galette zich scherp
afteekenen tegen het maanlicht, dan dwalen de Musettes en Rodolphe's, de Marcel's
en bleeke Mimi's weer rond in zoet gemijmer en gefluister en klinkt een lieve stem
die zingt:
‘Allez où vont nos libertés
Allez où va notre jeunesse’............
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RUE GIRARDON.

***
Het Eksternest,
Laren, N.-H., 1915.
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Na den regen,
door Laurens van der Waals.
Er viel een ijle schijn over de vochte blâren
en zoo werd schemer, in hun schaduw, als een mist
vol zachten weerschijn, waar verdampte amathyst
scheen door de paerliggroene dauw te varen
en de andre tinten, grauwig blauwig, de onklaren,
verloren zich of bleven onbeslist.
Maar waar het loover zich bedeesd ontsluit,
maakt schijn en weerschijn op 't fluweelig donker
een donkerroode, mat befloerste, buit;
breekt tusschen blaadjes vaag verguld en droppels vol geflonker
een zware roode roos eenzelvig uit.
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DE EERSTE TWINTIG DEELEN VAN ‘ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT’.

‘Elsevier's’ vijfentwintig jaar,
door Herman Robbers.
Het nummer van ons maandschrift, waarin dit artikeltje verschijnt, is het twaalfde
van den vijfentwintigsten jaargang, m.a.w. op den eersten Januari a.s. zal het een
kwart eeuw zijn geleden, dat Elseviers werd gesticht. Zonder nu aan dit feit voor den
nederlandschen stam en zijn cultuurgeschiedenis bizonder groote beteekenis toe te
kennen - ons tijdschrift was nooit een strijdschrift: altijd bleef het, zooals het al werd
genoemd in den ondertitel van het eerste deel, een eenvoudige ‘verzameling’ - achtte
ik vermelding ervan in deze kolommen toch zéér op haar plaats en het tijdstip als
aangewezen voor een kort resumé, een terugblik, in de eerste plaats naar die stichting
zelf, een kwart eeuw geleden, en verder naar de voornaamste wederwaardigheden
dier vijf-en-twintig jaren, de geschiedenis van Elsevier's Maandschrift, welke ik
steeds in de gelegenheid was van zeer nabij waar te nemen, zij het pas sinds Januari
1905 als redacteur. Hoewel dan géén strijd-schrift - niét het belangrijk orgaaneener
welbewuste groep van kunst- of cultuurleiders - een spannende strijd voor het eigen
bestaan is aan Elseviers geenszins bespaard gebleven, en wat betreft de Nederlandsche
cultuur der laatste vijf-en-twintig jaren, al kan ons maandschrift zich stellig niet
beroemen daarop van grooten, merkbaren invloed geweest te zijn, een vrij getrouw
beeld ervan biedt het den aandachtigen lezer en beschouwer zonder eenigen twijfel.
En ook de geschiedenis van zulk een periodiek - dat
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dus meer het karakter van een kroniek dan van een motorische kracht blijkt te bezitten
- lijkt mij als onderdeel der algemeene cultuur-historie volstrekt niet zonder waarde
en belang.

DR. JAN TEN BRINK.

Reeds eenmaal deed ik het uitkomen - in Januari 1914, bij het schrijven van een
kort ‘In memoriam’ C.H. Robbers, vele jaren een der uitgevers van ons maandschrift
- Elseviers is begonnen als een uitgeversonderneming. Doch deze
uitgeversonderneming was in haar soort bizonder hooggestemd. Het was mijn vader,
J.G. Robbers, die al eenige jaren vóór 1891 omging met het plan, een nederlandsche
geïllustreerde revue op te richten, iets als H a r p e r 's of S c r i b n e r ' s M o n t h l y ,
en die in Januari 1891 uitvoering aan dat plan gaf. Zulk een onderneming was, en is
nog steeds, voor een klein taalgebied als het onze, lang geen geringe of gemakkelijke
taak. En dat vooral wanneer zij, zooals in ons geval, niet op geringe schaal of benepen
wijze wordt aangevat. Er waren bij den aanvang niet minder dan vijf redacteuren:
Jan ten Brink, H.J. Schimmel, Joan Berg, J. Hoynck van Papendrecht en F.H.
Kaemmerer, allen mannen van naam in het toenmalig Nederland, en ook werd
aanstonds, en met vrucht, gepoogd medewerkers te winnen onder de meest bekende
nederlandsche publicisten. De bedoelingen blijken zelfs wijdscher geweest te zijn
dan zij tegenwoordig heeten mogen, het eerste titelblad vermeldt de woorden:
‘Verzameling van nederlandsche kunstwerken, geïllustreerd door nederlandsche
kunstenaars’. Alleen een Robertus Nurks zou hierbij kunnen vragen, of de inhoud
ook werkelijk alleen uit kunstwerken bestond, maar niet tegengesproken kan worden,
dat inderdaad in die eerste jaren vele hollandsche belletristische bijdragen geïllustreerd
werden door nederlandsche teekenaars. Dat dit de onderneming kostbaar maakte,
zal iedereen wel begrijpen. Doch buitendien was in die jaren rond 1890 de techniek
der fotochemische reproductie nog lang niet zoo perfect en verfijnd als tegenwoordig,
vandaar dat vele illustratieve teekeningen, of in het tijdschrift besproken kunstwerken,
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aan graveurs werden toevertrouwd om ze weer te geven door de houtgravure. De
houtgraveerkunst werd echter in Nederland bijna niet meer beoefend. Althans om
bekwame reproduceerende graveurs te vinden moest men naar Parijs. Daar waren er
wel, maar ze moesten ook betaald met Parijsche prijzen. In Parijs woonden toen
trouwens ook twee der redacteuren van Elseviers, Berg en Kaemmerer, in Parijs
eveneens werden de meeste zincografische reproducties gemaakt, n.l. bij de gebroeders
Guillaume, dezelfden die de clichés maakten voor de bekende geïllustreerde uitgaven
van Daudet's Sapho en Tartarin, toen iets nieuws op dit gebied en algemeen
bewonderd. Zoo
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was er ten behoeve van het maandschrift veel in Parijs te doen. Toen ik in 1890
eenige maanden in die wereldstad doorbracht - als leerling bij een boekhandelaar kreeg ik telkens opdrachten van mijn vader om met allerlei artiesten over het werk
te gaan praten.... Het waren mijn eerste schreden in de kunstenaarswereld; mijn
nieuwsgierigheid naar de Parijsche ‘bohême’ werd er eenigszins door bevredigd....

‘Nu trots ik den Koninck ja selfs den Kaiser aan sain Hof met main Banquet.’
(Uit Brêeroo's ‘Spaansche Brabander’)
CHARGE VAN TEN BRINK DOOR HOLSWILDER.

De nederlandsche uitgever die een onderneming als Elseviers begint, weet wel
ongeveer zeker, er in de eerste tien of twaalf jaren geen winst mee te zullen behalen;
hij moet dan ook wel zeer volhardend zijn en een sterk vertrouwen bezitten in het
eindelijk succes van zijn denkbeeld en zijn onverdroten arbeid. Het geval Elseviers
was daarenboven een in sommig opzicht zeer bizonder geval. Mijn vader, voortvarend
en ongeduldig-energiek als hij altijd is geweest, verwende zijn redacteurs in den
beginne door het meeste werk van hen over te nemen. Verreweg de meeste ‘ideeën’
voor het maandschrift kwamen van hem. Hij was het die de illustrators bezocht en
de schilders, over wier werk hij voor Elseviers artikelen verlangde. Ofschoon nooit
als zoodanig in den titel genoemd, trad hij feitelijk op als hoofdredacteur en
presideerde dan ook de maandelijksche redactie-vergaderingen, die ten zijnen huize
gehouden werden. Een zeer curieuse manier van werken ontstond, zooals men zich
die tegenwoordig niet meer zou kunnen voorstellen. Maar deze tijden waren nog zoo
anders! Deels vormelijker en deels gemoedelijker. Ik zie de heeren nog binnenkomen
voor de vergadering. Ten Brink, zwierig, gul en geurend als steeds, de blauwe
moesjesdas flapperend onder de frisch geschoren kin en de vliegerig witte
bakkebaarden. En naast hem, gewoonlijk een ietwat spottenden glimlach om de
dunne lippen, Schimmel, toen al een oude man, dragende evenwel, omdat hij daar
nu eenmaal zoo aan gewoon was, een glimmende zwarte pruik. Welk een gebeurtenis,
toen dit alom bekend hoofd-bekleedsel plotseling door een zilvergrijze en vrij wat
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krulliger haardos bleek vervangen! Ten Brink's armen schoten de lucht in, toen hij
zijn ouden vriend ontmoette: ‘Allemachtig, Schimmel, wat ben je jong geworden!’
De aldus aangesprokene was er een weinig verlegen mee.... Inderdaad, men moge
over de artistieke prestaties dier heeren oordeelen zooals men wil - ik schat ze
geenszins gering! - toegegeven dient, dat in hun levensopvatting voor het volgende
geslacht iets benijdenswaardigs lag....
Intusschen had Elseviers in die eerste jaren wat men vulgariter ‘een harden dobber’
noemt. In zeker opzicht scheen de periode, waarin de vestiging viel, voor het
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tijdschrift niet voordeelig, hoeveel gunstige omstandigheden daar ook
tegenovergesteld kunnen worden. Concurrentie was er in den beginne niet. Tenzij
met het buitenland. Het eert Elseviers, maar het maakte de uitgave niet gemakkelijker,
dat vergelijking in den aanvang alleen met buitenlandsche periodieken mogelijk was.
Het onze is het eerste nederlandsche tijdschrift geweest, dat op groote schaal
oorspronkelijke illustraties bracht. Later verschenen ‘Woord en Beeld’, dat slechts
enkele jaren het leven houden kon, ‘Boon's Magazijn’ (thans Morks' Magazijn), ‘Op
de Hoogte’ en nog andere. Ook van geïllustreeede weekbladen - de verkoop waarvan
thans de Amsterdamsche straten on veilig maakt - was toen nog geen sprake.
Trouwens Elseviers bezat van den aanvang af, en kreeg in den loop der jaren méér
en méér, een ander karakter dan een dezer óók geïllustreerde periodieken, ‘Woord
en Beeld’ misschien uitgezonderd. Eenigszins omvangrijke artikelen, die illustratiën
behoeven, konden (en kunnen nog) eigenlijk nergens anders plaatsing vinden.

JOAN BERG.

In welk opzicht het tijdstip der stichting dan ongunstig genoemd moet worden?
Ik zal er u aan herinneren. Er was, sinds 1880 ongeveer, iets gaande in de
nederlandsche kunstwereld, iets nieuws was krachtig opkomende, in de litteratuur
vooral, doch met dit nieuwe werd bij de oprichting van Elseviers, en ook in de eerste
levensjaren dezer uitgave weinig of geen rekening gehouden. De stichter verwachtte
nog niet veel van de jonge talenten, die schreven in den N i e u w e n G i d s , hij
meende in elk geval verstandiger te doen zijn tijdschrift toe te vertrouwen aan de
welbeproefde leiding van twee hoofdmannen der Oude Garde - om een
lievelingsuitdrukking van Ten Brink te gebruiken. Maar intusschen bestond de Nieuwe
Gids in Januari 1891 al zes jaar en een groot deel van het intelligente en
kunstgevoelige publiek was voor ‘de nieuwe richting’ gewonnen. Van Deijssel werd
wel berispt om zijn onfatsoenlijke scheldwoorden, - maar hij vond toch ook
glimlachende instemming toen hij schreef: ‘Onder redaktie van een kapper en een
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mummie (de heeren Ten Brink en Schimmel), poëtisch ingeleid door een lijk, maar
o een zacht en zoet gebalsemd lijk, gebalsemd door de vereering van een dankbaar
nageslacht van frissche krullenkoppen (den heer N. Beets), verzekerd van de
medewerking van een honderd-vijftigtal op het veld van proza en poëzie roemrijk
bekende falanxleiders, van den auteur H.E. Beunke af tot Johanna A. Wolters toe,
belooft deze
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breede en grootsche onderneming een recht populaire toekomst tegemoet te gaan.
De eerste aflevering, die ik alleen voor den tekst zal bespreken, ziet er patent en
excellent uit. Bij de werkelijk fraaije beeltenis van onze geëerbiedigde en jonge
koningin, hebben de heeren Beets en Schimmel weder een puik proefje van hun gave,
garve, afgestaan. Wijlen Z.M. de Koning moet eens in een driftbui eenige
loterijbriefjes hebben verscheurd. Hierop zin-speelt de heer Beets in zijn recht edele
regelen op taktvolle wijze:
‘Een frissche oranjetelg, te goeder ure ontsproten,
Haar Vaders troost, haar Moeders trots, 's Volks liefde en lust,
Vergoeding, door Gods gunst, voor de afgescheurde loten,
Toont u dit vriend'lijk beeld en stelt uw hart gerust’.

F.H. KAEMMERER.

Natuurlijk was er óók veel, en niet geringe, verontwaardiging gewekt door deze
bijkans hartelooze ironie en wreeden spot. Doch - ik was het heelemaal vergeten,
maar vind het vermeld in de eerste aflevering van den tweeden jaargang - ook
sommige ‘voorname dagbladen’ (er schijnen er dus verscheidene van dat soort
geweest te zijn in dien tijd) gaven ‘onwelwillende beoordeeling’ en dit deed de
directie besluiten aan eenige ‘mannen, die op het gebied van schoone kunsten en
fraaie letteren een eerste plaats’ innamen ‘onder verwijzing naar den voltooiden
eersten jaargang’ te vragen welken indruk Elseviers op hen maakte. De antwoorden
werden gefacsimileerd en verspreid. Er zijn curieuse brieven bij! ‘Gij hebt Schimmel
en Ten Brink tot redacteurs’ - schreef A.C. Wertheim - ‘welk een heerlijk mikpunt
voor jeugdigen overmoed en speelsche baldadigheid! Er worden hier ter stede
dagelijks steentjes geworpen naar het beeld van Thorbecke en te 's Hage naar dat
van Spinoza. Het doet die mannen gelukkig niet zeer en het is een allerliefste oefening
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voor het jonge volkje’. Dit compliment, goed bedoeld, klonk toch eenigszins
twijfelachtig! De heeren Ten Brink en Schimmel werden misschien al evenmin gaarne
met steenen beelden als met mummies en lijken vergeleken, en althans de eerste
placht de steentjes der jongelui wel degelijk te voelen en er zich overluid aan te
ergeren. Wat den heer Schimmel aangaat, ik geloof inderdaad dat hij er geen ‘zeer’
van ondervond; in elk geval was hij een veel te beheerschte persoonlijkheid om ooit
iets te laten merken van geraaktheid door critiek.
Op den brief van A.C. Wertheim - die ook hier ‘de eerste plaats innam’ - volgden
epistels van Hasebroek en Laurillard; men merkt in welken tijd wij toen nog leefden!
Waar deze heeren zich zoo voldaan verklaarden, kan men zich denken, dat de meeste
jongeren het niet geheel waren. Toch behoorden enkelen dier jongeren tot de
medewerkers van Elseviers. Reeds in den eersten jaargang kwam proza voor, niet
alleen van Marcellus Emants en W.G. van Nouhuys, die in 1891 al niet meer algemeen
tot de jongeren gerekend werden, maar ook van
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Louis Couperus en Frans Netscher, die hun luidruchtig enthousiasten ouden
leermeester Ten Brink een goed hart waren blijven toedragen. En zoo kom ik, onder
de medewerkers aan de eerste vijf jaargangen, ook Johan de Meester, Herman
Heyermans Jr., Cyriel Buysse en.... Phocius tegen. Weldra trouwens werd ook de
redactie van Elseviers althans gedeeltelijk verjongd. Reeds in 1893 trad de schilder
Henricus voor korten tijd als mede-redacteur voor de illustraties op, in 1894 werd
mijn oude schoolkameraad en vriend, Mr. L.J. Plemp van Duiveland aan de redactie
toegevoegd. De behoefte aan ‘jong bloed’, ook voor het litteraire deel der leiding,
was gebleken, en waarlijk, de nieuwe redacteurs waren jong genoeg. De heer Henricus
werd echter spoedig vervangen, eerst door A.L. Koster, later door Ph. Zilcken. Zoo
bestond gedurende eenige jaren de redactie van Elseviers uit niet minder dan zeven
leden, en ik verzeker u, aan verscheidenheid van leeftijd en.... van inzicht ontbrak
het in die dagen niet.

J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT.

Met Januari 1898 kwam hierin verandering. De heeren Ten Brink, Hoynck van
Papendrecht, Berg en Kaemmerer traden uit. Ook de heer Schimmel, ofschoon aan
Elsevier verbonden blijvend, trok zich meer en meer terug; weldra gaf men hem den
titel van ‘eerelid der redactie’, dien hij behield tot zijn dood. Doch intusschen was,
eveneens in 1898 voor het eerst, de heer Frits Lapidoth als redacteur opgetreden.
Hij, Plemp en Zilcken bleven het tijdschrift leiden tot, met Januari 1905, ik die taak
van hen overnam en Elseviers verder redigeerde, nog een jaar met den heer Zilcken,
daarna met R.W.P. de Vries Jr. Het tijdschrift was intusschen, n.l. bij den aanvang
van den elfden jaargang, van formaat veranderd en langzamerhand ook van karakter.
De beteekenis trouwens der vele redactiewijzigingen zal den lezer, die in deze zaken
thuis is, niet zijn ontgaan. Tijden veranderen, en in de tijden.... de redacties. Jan ten
Brink's ‘Oude Garde’ had den strijd tegen de jongeren tenslotte op moeten geven.
Natuurlijk was het onmogelijk gebleken, naast de heeren Schimmel en Jan ten Brink
een geprononceerd aanhanger der nieuwe kunstopvattingen aan te stellen. Vandaar
de keuze, eerst van Mr. Plemp van Duiveland, den intelligenten politicus en
smaakvollen prozaïst, die Elseviers een tijdlang met zijn belangwekkende
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buitenlandsche overzichten verrijkte, doch die in de litteratuur (in engeren zin) zich
nimmer partij stelde. En daarna die van Lapidoth, een middelman in de kunst, iemand
die door leeftijd noch geest tot de Oude Garde behoorde en toch ook nimmer door
het opkomende artiestengeslacht als een der hun-
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nen werd beschouwd. Met zulk een tusschenfiguur meende men destijds voor Elseviers
den waren toon te treffen. En toegegeven moet worden, dat het moeilijk was anders
te handelen, wilde men niet, bruuskweg, het litteraire roer omgooien.
Ook wat de aanvankelijke illusies omtrent illustreering betreft was het tijdstip voor
de oprichting van Elseviers deels gunstig, deels het tegenovergestelde. De Haagsche
Schilderschool bereikte het toppunt van haar roem; met artikelen over de groote
meesters dier school had het tijdschrift aanstonds succes. Daarbij was Nederland gelijk trouwens nog steeds - zeer trotsch op zijn schilders en las men gaarne iets over
hen, liefst allerlei anecdotische levensbizonderheden. En ook in de leerlingen en
nakomelingen der groote Hagenaars, meerendeels bekwame schilders van landschap
of binnenhuis, stelde het publiek wel belang. Doch tegelijkertijd met de jonge
litteratoren waren - voornamelijk ter Amsterdamsche Academie van Beeldende
Kunsten, onder leiding van Allebé - jonge schilders zich gaan uitspreken die het
groot publiek voorloopig maar matig interesseerden - hetgeen wederkeerig was: ook
zij interesseerden zich in 't minst niet voor het groote publiek. Jonge schilders, en
hun litteraire kameraden, begonnen den spot te drijven met de dikwijls al te zoet
waardeerende artikelen over de tallooze penseelvoerders, die in Nederland populair
waren; het was toen dat een zéér ondeugende onder hen den bijnaam ‘Helsche Vier’
voor het eerst op ons maandschrift toepaste. Maar dit scheen nog het ergste niet.
Bedenkelijker leek dat het wel gemakkelijk viel, op den titel te doen drukken:
‘Nederlandsche letterkundige kunstwerken, geïllustreerd door nederlandsche
kunstenaars’, maar moeilijker, die illustreerende kunstenaars ook inderdaad te vinden.
De kunstrichtingen der jongste generatie van schilders en teekenaars voerden hen
juist van het illustratieve af. Jammer was dit zeker. Niet enkel Vincent van Gogh
heeft de groote engelsche en fransche illustratoren met vuur bewonderd en bejammerd
dat wij zulke talenten (en de tijdschriften die hun werk gaven) in Nederland ontberen
moesten. Hoe gaarne had Van Gogh zelf geïllustreerd, maar hem werd niets
opgedragen. Toen Elsevier werd opgericht, was Vincent juist gestorven, in den
vreemde, en illustratoren ontbraken hier nog evenzeer. Elseviers heeft gedaan wat
het kon om een hollandsche illustratieve kunst aan te moedigen. Maar waar de geesten
van zoo gansch andere dingen waren vervuld, stonden de handen niet naar dit werk.
Enkelen, zooals Hoynck van Papendrecht en vooral Josseling de Jong, de veel te
vroeg gestorvene, leverden uitnemend werk in dit genre, werk dat te moeilijker werd,
toen de litteraire kunst zich meer en meer van de romantiek der belangrijke avonturen
bleek af te wenden naar de poëzie van stemming en de innerlijkheid van
psychologische verdieping. Er viel aan de nieuwe novellen en romans eigenlijk zoo
weinig te illustreeren. Vreemd doet het nu aan, romantisch-theatrale teekeningen van
Kaemmerer te vinden bij het echt moderne werk van Couperus. De schrijvers zelf
waren niet ingenomen met hun illustrators, het scheelde maar weinig of Elseviers
had de novellisten met zijn prentjes van zich vervreemd. Hoe goed herinner ik mij
de eigen, schuchter geuite, teleurstelling, toen ik de teekeningen van Witkamp te
zien kreeg, gemaakt ter ‘verluchting’ van mijn eersteling: Een Kalverliefde. Ik vond
dat deze teekeningen aan de bedoelingen van mijn werk allerminst bevorderlijk
waren. (Eerst later wonnen ze voor me aan curiositeit, n.l. toen ik vernam dat mijn
vriend Frans Mijnssen, destijds Witkamps leerling, ervoor geposeerd had.)
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Zoo moest ook wat de illustratie betreft Elseviers wel zachtkens het stuur wenden,
totdat ten slotte voor goed besloten werd, romans, novellen en gedichten voortaan
niet meer te doen illustreeren, doch een scheiding te maken in den inhoud van het
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maandschrift: voorin de artikelen over kunst, of andere onderwerpen, die met de
reproductie van allerlei documenten daadwerkelijk te verduidelijken en op te luisteren
zijn, achterin de belletristische litteratuur die zich niet voor illustratie eigent. Waarbij
dan nu, sinds eenige jaren, ook nog onze ‘Kroniek’ is gevoegd, met het doel de
nationale kunstontwikkeling, nog meer dan te voren mogelijk was, op den voet te
volgen.
Hoe ouder Elseviers werd, hoe meer en inniger belangstelling het aan de jongeren
en jongsten ging geven. En dit niet alleen op het gebied van schilderkunst en
litteratuur. Ook de opkomst der nieuwe bouw- en nijverheidskunsten heeft het
tijdschrift met groote waardeering gevolgd en het stelde zijn kolommen open voor
de aankondiging van alle, ook de meest revolutionnaire kunstbeginselen. Dit artikel
wil maar een geschiedkundig causerietje zijn, en vooral geen blufferij, daarom zal
ik er mii van onthouden mijn beweringen te staven met de opsomming der
medewerkersnamen. Doch iets is er, dat ik, zonder vrees van bluf verdacht te worden,
wel meen te mogen zeggen: 't is dat van de tegenwoordige goede nederlandsche
schrijvers verscheidenen hun eerste werk in Elseviers geplaatst zagen. En dit waarlijk
niet alleen onder de tegenwoordige redactie, maar reeds onder de leiding van Ten
Brink en Schimmel. Van deze twee heeren bleek, waar het beoordeeling van
inzendingen gold, de oudste in jaren geenszins de oudste van hart. Schimmels
meeleven met jonge idealen, zijn openheid voor allerlei nieuwe pogingen waren iets
zeer merkwaardigs. Hij was, ook in hoogen ouderdom, wel allesbehalve een mummie!
Aan zijn scherpen blik ontsnapte het talent niet gemakkelijk, hoe zeer het mocht
verschillen van het zijne. En het was niet enkel zijn critisch vermogen, dat hem hierbij
van dienst was, zijn onbevangenheid vond haar oorzaak in bescheidenheid. Schimmel
overschatte zichzelf nooit. Ook daarom is het dat ik hem hooger schat dan een van
mijn andere voorgangers en mij zijn voorbeeld steeds voor oogen stel.
Zoo is dan Elseviers met al zijn wisselingen, al zijn wederwaardigheden, een kwart
eeuw oud geworden. Den stichter, thans niet ver meer van den tachtigjarigen leeftijd,
zal het een groote voldoening zijn dit te mogen beleven. Het tijdschrift bloeit en is
stabiel geworden; er zou thans heel wat moeten gebeuren - Nederland door vijanden
overstroomd b.v. en alle belangstelling in kunst en letteren verdwenen - wil zijn
bestaan gevaar loopen. En zoo gaan wij dan de tweede kwart-eeuw in. Voor
feestvieren is het nu nog geen tijd. Daar zullen wij misschien eens over gaan denken....
als wij honderd jaar zijn geworden.

DE LAATSTE DERTIG DEELEN VAN ‘ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT’.
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De vijf zinnen
door Karel van de Woestijne.
II. De geboorte van Eva.
In het midden van de ledigheid der weelden, waarvan hij leefde, maar die hij niet
kon worden moe, - meer: die hij, bij gebrek aan vergelijkings-middelen, niet eens
wist te waardeeren; onder de vertrouwde secuurheid van hemelen, wier kameren hij,
alle, kende, en alle hare bewoners, leidde Adam een bestaan zonder verrassingen en
dus zonder spijt, zonder verlangens en dus zonder ontmoediging.
Naast leeuwen zonder tanden; bij tijgers zonder klauwen; met eene maag die
nimmer schreeuwde van honger en nooit voor 't steeds-gereede voedsel walgde; vrij
van kwalen en zelfs van herinneringen, bezat hij wel de wetenschap, geschapen te
zijn naar de onmiddellijke gelijkenis van God-zelf, maar zonder dat het hem voerde
tot een hoogmoed, waar hij geen plaatsing voor had, zijn meesterschap er eene zijnde
die hem niets bezorgde dan eene, hem-zelf volkomen-onbewuste, gerustheid.
Zóó van 't ochtend-ontgloeiën tot de avond-laaië, die de onverschilligheid zijner
schoone leden bemalen kwamen met schakeerende schittering; onder de gloeiende
domen der tuinen en hunne vervloeiing van schaûwen en geuren, wier zoetheid hem
te natuurlijk voorkwam, dan dat hij ze hadde genoten; door de wedden der sproeiende
wateren, die hem niet gaven de zilver-klare geneuchte van hun wellen en woelen,
dewijl hij ze niet verstaan kon dan als de, ja: noodzakelijke, maar dan ook altijd te
gepasten tijde gebodene verfrissching waar nooit een wensch op wachten moest;
rechte wandelend door de wisselenden kring zijner kruipende dieren zóó als de
zonne-zelve in de wentelende maar blinde wieling van haren dieren-riem; zeer
rechtvaardig trouwens vermits geen onrecht bestond; niet zelf-zuchtig daar alle
verzuchting was ongeboren; gelukkig genoeg waar hij niet weten kon dat geluk kan
wezen, bevroedde hij wel, in zijn Paradijs, - waarvan het Aardsche hem niet eens
Hemelsch scheen, ongeoefend als hij was, het hemelsche van het aardsche te scheiden,
en er geheel toe onbekwaam, - wist hij wel, vanwege de Goddelijke Gelijkenis,
oneindig-schoon en -volmaakt te wezen, en eener meesterschap gewijd die hem
boven alle schepselen plaatste, maar zonder dat daaruit ontstond, bij hem, eene
gedachte van macht of van plicht, - macht die noch uitoefening meêbracht noch
gehoorzaamheid eischte; plicht zonder de polen van gebod en wroeging.
Adam leefde, zooals zijne spijzen hun weg vonden tot zijn bloed: zonder het te
weten. Heel de aarde, en wat zij, roerend en onroerend, droeg, was het zijne: wat had
hij echter aan een bezit dat hij te verspillen noch te sparen verstond? Hij at, hij dronk,
wat hij wilde: maar wilde hij? Hij rustte of hij liep, maar kende luiheid noch ijver.
De rups was hem even lief als de hond; want wist hij wat liefde is? Hij slikte keiën
zooals hij de vruchten verorberde van den vijgeboom of de eiëren der mieren; want
te proeven was nog niet gevonden. De schater of de schamelheid der schemeringen;
de toornigzinderende verblinding der middagen; de kalme nijverheid der naakte
nachten; zij waren hem niets dan eene eeuwige herhaling, hij die ze nog niet had
moeten of mogen ontdekken, en de vreugde niet kende, ze te hebben geschapen.
Want zijne gelijkenis bepaalde zich tot lijdelijkheid, waar trouwens alle lijden uit
was gesloten bij ongeweten Vaderlijke Genade.
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En bij dat al verveelde zich Adam niet: hoe zoude hij, dien zelfs den spoor-slag
tot een mogelijken aandrift, of zelfs het denkbeeld aan zulken spoor-slag onthouden,
neen: gespaard bleef? Dat een steen in den afgrond valt: hij lijdt niet eens onder den
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weêrstand der lucht. En het sterren-stof van den Melk-weg door-reist zonder moeite
zijn duizeligen ronde-vaart; terwijl de dauwdrup niet eens weet door de zon te worden
opgezogen.
Aldus Adam: met ál zijn aangeboren kennis van àl 't geschapene, zoo niet in reden
van ontstaan en bestaan, dan toch naar de verhouding - het eenig-noodige! - daarin
hij er tegenover stond; Adam: de verloste der nieuwsgierigheid, de door het gebrek
aan alle lijdens-gretigheid voor de verarming der desillusie en het gif van den waan
gespaarde - en het was zijn eenig, en ongeweten, gebrek -; Adam: hij die zélf alle
gedierte des velds, alle gevogelte des hemels, alle levende ziel naar eigen keus een
naam had mogen geven en zijn keus door den Vader bevestigd had gezien: het was
hem reden genoeg, voorzeker, tot eene tevredenheid die alle oorzaken in haar-zelf
vond, en de aanstootelijkheid van gevolg-trekkingen niet eens gevoelde, omdat zelfs
de denkbaarheid aan gevolg-trekkingen niet bestaan kon. Men kan niet schrikken
voor wat niet eens als mogelijk wordt beseft, noch er naar wenschen. Aldus vervallen
schrik en wensch, zelfs uit alle bevatting. Aldus vervalt dan ook goed en kwaad. En
Adam, het onbeseffend-gehoorzame Spiegel-beeld met, ten overvloede toe, al wat
zijns bestaans noodig was onder eene hand die hij nauwelijks had te reiken, - Adam,
de nimmer-zatte omdat hij nooit de begeerte had geweten, de nimmer-gretige omdat
hij nooit genoten had: Adam had niet getracht te begrijpen, wat met den verboden
Boom der Kennis was bedoeld, vermits hij al de wetenschap bezat, die hem kon
nuttig wezen, en al het overige overliet aan den immers éénig-mogelijken Schepper,
dien hij, in zijne, volkome-onbewuste maar toch heel-secure, gerustheid geenszins
benijdde.
Zoodat hij, die trouwens nooit iets had moeten vragen, zich niet eens de vraag zou
stellen: de Boom der Kennis van Goed en Kwaad, wat mag dat wel wezen? Want
overigens: Goed en Kwaad, voortbrengende vrucht, productie van verwerking, wat
konden zij wel beteekenen wien smaken onwerkzaam en zelfs ongesmaakt bleef?....
- God intusschen, de Ongeschapene; de zelfstandige Macht die, ongeboren en toch
zijnde, zich daardoor niet als ooit te eindigen denken laat; God, onbestemde en
onvergankelijke Werkzaamheid, die de ontkennende Reactie bij wezen uitsluit; God,
aan 't naderend einde der geweldige en voldane dagen der Scheppende Liefde,
bemerkte en besloot, - dat hij rusten zou. Hij stelde de orde in der Rust, die komt na
de Verrichting als een zoet besluit. Zij zou de eerste belooning wezen: zij sloot aldus
't besef in van de moeite. En God vond dat ook dít goed was. Hij vond het goed, dat
moeite geschiedde om het loon van de rust; de vreugd-der-rust die tot nieuwe moeite
aanzet. En aldus kwam God in 't blinkend aangezicht der spheren te staan in de nieuwe
gedaante van Zijn, jongst-geboren, gedachte: Hij glansde van de vreugd des
volmaakten arbeids, en de hemel-lichamen, die draaiden om zijne voeten en
dwarrelden om zijne polsen, droegen den weêr-schijn van zijn nieuwen glans tot in
de diepte der bevolkte kolken.
En in Zijne nieuwe omschepping zag God in Adam, er in te ontdekken ook déze
beeltenis; en Hij zag dat Adam's diepte niet was dan de diepte der ijlte, waar geen
licht in leven kan, en alle glanzen verdooven. En God morde om die ledigheid. De
tijd, Hij wist het nu, was, tot breken der bloote en onnoozele lijdelijkheid, gekomen:
Adam zou 't scheuren der beweging, de pijn van de daad, maar de loonende loomte
tevens der rust en 't blijde hijgen kennen van de verpoozing met blinkende oogen.
En God glimlachte: dit was geen sprong van Hem, als 't scheppen der
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verscheidenheden aan visch en wild, aan vogels en aan afgronden, dat Hij Adam te
schenken kwam redelijke gevolg van het gebruik zijner spieren. Het was niet anders
dan dat Hij, God, zich bij alle noo-
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dige lengte van tijd aan Adam wilde ontdekken onder het wezen der Dankbaarheid.
En zoo kende Adam, in dezen eeuw-langen Zesden Dag, de lengte langs der
dagelijksche zonne-reizen, onder de milde kleur der opvolgenlijke uren, van uit de
telend-duistere groenigheid der nijvere wouden, de vlakke koelheid in der ijdele
meren, - zoo leerde Adam kennen 't geluid van zijn adem en het roerende spel zijner
gewrichten, waarvan hij, verwonderd en bekoord, de plaats kwam te ondervinden.
Hij volgde de hinden bij loopen; hij schudde de boomen zooals de olifanten doen.
Onder zijn lichaam bogen de hoogste kruinen; en voortaan wachtte hij niet meer, dat
de vruchten naast hem vielen in zijne legeren van gras en mossen, opdat hij ze nutten
zou; maar hij rekte zijne armen tot hij ze-zelf plukken kon aan de teenige takken; en
zoo de spanning der spieren zijne armen krijschen deed: bij 't halen van peer of pruim
gingen zij gloeien van 't bereikte geluk. - De uren van klaarte, van waar zij
opblauwden uit het goud des ochtends tot waar zij verpaarschten tot avond-goud: zij
ijlden voorbij aan 't blijde geweld van zijn jacht. De uren der nachtelijke duisternis,
dat hij lag in dauw en geuren op de zaligheid zijner schouder-platen, en hij van
rustelooze onbeweeglijkheid te zeer genoot de wriemeling in zijne leden om zich te
laten verleiden door slaap, zag hij den tuimel der sterren en de schoone rondte der
hemel-wenteling; en voor 't eerst begreep hij deze roering, en zij werd eene roering
in hem. Hij rustte niet in dommel, dan om dezen te bevolken met de wisselende
beelden des drooms, en hem te ontschieten als een leeuwerik tot vernieuwde vreugd
zijner pezen, en van de harde pezen aan zijn hals. Hij zweepte zijne dieren aan, dat
hij met hen zou wedijveren in gevechten of vlucht. Waar hij ze getemd had, kende
hij als plotse gewaarwording den eersten dorst en de weldadige laving van het zuivere
water. En een nacht is hij wakker geworden van een ongekende gewaarwording: den
honger.
Aldus onderging Adam duizel of roes van vele ontdekkingen, en de schakeerende
warmte der zon had hij gaarne, en de frischte der blauwe schaduwen die verrassend
sidderen doen. Doch éen gevoel was in hem nog niet ontwaakt, dat God hem, bij
dezen had toegedacht, en Zich-zelven. De Man mat de moeite zijner kuiten, keurde
kilte en kitteling aan zijne huid, en hij was verheugd om de heete eelt zijner
voet-zolen. Zijne handen waren groot en grijpend: hij wist het en was verheugd. Een
rilling van ijver doorreed zijn rug, en schichten van kracht door-schoten zijne dijen,
niet dan bij hunkerig zien van dravende hengsten: dat hij ze thans bedwingen kon,
was der vreugde gelijk, van, tegen zijn buik aan, de warmte te gevoelen eens
leeuwen-buiks, aldaar ze samen worstelden. En zelfs dat hij, in uren van ledigheid,
over zijn jongen baard de lichte schroeiing kon voelen van zijn uitgeblazen neus-adem,
was hem een lief pleizier. Aldus was hij verrijkt, en hij besefte het, met vele gaven.
- Maar of zij hem toekwamen, dan niet, dáár was bij hem nog geene gedachte aan
geboren. Niet eens zichzelven ging wijten hij zijne nieuwe geneuchte, noch meende
dat hij eene, nauw-bevroede, verbreeding van zijn wezen verschuldigd kon zijn aan
eene macht die hij er anders te danken om had, dan door het genot dat hij er van
ontving. Was hij niet een weerspiegeling Gods? Was er deshalve in hem maar iets
ónvermijdelijks, en dat ànders kon wezen? Hij bevond, wel-is-waar, dat hem voortaan
voordeelen waren beschoren, - maar die hij zonder moeite had gemist, en niet bekwam
zonder moeite. De rust was hem zoet, maar niet zonder de arbeid. Was de arbeid
zoet?: niet zoozeer dan in de rust.... Maar al te diep in zijn genieting te goeder trouw,
om zoover te denken, dacht Adam niet eens aan de eigen verdienste. Hij wás, zooals
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hij wás, omdat hij was aldús: hoe hadde hij dankbaarheid kunnen gevoelen? En
trouwens: is de vijver der maan dankbaarheid schuldig, omdat zij haar weerkaatst,
of is het
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den vijver dien dankbaarheid toekomt?
- ‘Quaestie van Liefde’, dacht God in zijne Woningen, en hij glimlachte weêr.
- De Zesde Dag der Schepping liep nu ten einde. Over alle werelden hing de zoete,
milde gloed der Goddelijke goedheid, vanonder en van-boven God. De lucht en de
aarde, en het natte en het drooge glansden, en bewaarden Zijn glans. Nóg schoot het
groote licht dat heerscht aan den dag eene sproeiing van gloeiende zaden over 't
groene vlak der Wester-hemelen, dat reeds de roode roos der maan rees in de
Ooster-paarste, en de blik des Heeren ontstak ten staal-blauwen koepele eene eerste
star. En zie: de zon, en het mindere licht dat heerscht aan den nacht, en de één voor
één geopende starren, ontnamen dien avond als lang-verlangd bezit aan de oneindelijke
Gratie een licht dat nimmer zóo schitterend, dat nimmer zóo zoet was geweest. De
adem van God werd breed en rustig: hij zag naar de maat van zijn adem deinen 't
klaar-blinkend gewemel der wateren en de reesemen van levende zielen die ze
overvloediglijk bevolken. Zijne oogen als lazuren bollen schreven ten luchte de ellips
hunner kreitsen: ten luchte volgde op schuine en roerlooze vlerk de reesem der late
vogelen Zijn blikken in hun rondevaart. En de vogelen waren van goud langs onder,
en de visschen waren van goud langs boven. De oogen van God werden blinkend
als van parelen, en aan elken gras-spriet blonken parelen, waar heel de hemel van
maan en van sterren in weerspiegeld stond. Godes adem overvloed zijn aangezicht
als een ijle damp: een ijle damp ontsteeg bevruchtend de aarde, aldaar Eden bronzen
lag verdeeld in de glooiende karteling zijner vier rivieren, die waren elk als vloeiende
edelsteenen in een bed van mat metaal. Dáár keerden naar de veerigen polken, ter
rust of ter vermenigvuldiging, de dieren; maar bij hun trageren loop hieven zij, en
bleven een tijdeken staan, hun kop naar den hemel, en zij gaven een goed en
uitgelengd geluid, en de moede of smachtende appelen hunner oogen kregen een
glans en een driekantig licht-punt. En de zegenende stilte zonk naar steeg de
nachtelijke blauwte; en slechts Adam, Adam alleen, verstond stilte noch naglans.
Hij stond op den heuvel, bóven de aardsche smooren, waaraan ontspruit de
levens-stroom. Hij was heel wit in den avond. En hij verbaasde zich, dat hij niet zoo
heel moe was, die avond, na nochtans geweldig loopen. En hij wist niet goed wat hij
zou doen, nu hij nog geen slaap had, en alles reeds ging slapen.
En God, die het zag, en glimlachte, dacht weer: ‘Quaestie van Liefde’. - Hij, die
wist alle dieren, waar zij zwieren of zwerven in water of lucht, op den bodem der
aarde of ónder haar bodem, te hebben geschapen buiten de bedoeling van eigen
doorzicht, en dat zij hen-zelf zouden kennen: zij bewezen hem dankbaarheid door 't
feit alleen van hun bestaan en 't volvoeren van hun bestaan, zooals hij het had
voorzien, gewild en bewerkt; en daarom had hij ze gemaakt vóllédig en
onmiddellijk-paarsgewijs, want hij wilde niet dat zij zich over iets zouden
verwonderen, en andere onderscheiding maken dan van wat hun deugd of schade
kon doen, dan bij keus voor het telen en de zorg voor hunne kinderen: - onderscheiding
en keus die zij trouwens niet eens beseften. Hunne dankbaarheid: zij was als de geur
der bloem, dewelke geurt zonder het te weten, en niet zou kunnen willen dat het
anders was; daartoe immers, en in dien vorm, geschapen. - Maar Adam!....
Adam had Hij geschapen naar de eigen Gelijkenis, en Adam wist het. Maar hij
had het aan zich-zelf nog niet ondervonden. God had hem verleend meesterschap
over al 't levend-wezende, en hem geleerd dat hij die meesterschap bezat. Maar Adam
had daar, aan den lijve of in den verstande, nog geens-zins de beteekenis van ingezien.
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Hij was, die de wetenschap bezat zonder de ervaring, en zoo had het God gewild,
omdat Hij wist dat het goed is, ervaring door vooropgestelde wetenschap te laten
leiden als door
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een meester in de Orde en een handhaver der Harmonie. Maar het sloot in, dat Hij
de ervaring noodig achtte tot volledig besef van 't Goddelijke-in-zich; en daarom had
Hij Adam gemaakt ónvolledig. Hij waaruit, in tegenstelling van de andere schepselen,
met duidelijkheid het woord moest spreken: God wilde dat hij lengerhand, en was
het bij lijden, maar met de zekerheid der overwinnende Getuigenis, in zich-zelf het
Woord zou leeren spellen, waarvan hij wist een afglans te zijn. Daarom had Hij hem,
bij uitsluiting van alle andere wezen, het voorrecht verleend dat hij aan zijn eigen de
werkelijkheid, in vrije oefening, met vaststelling der gevolgen, van 's lichaams waarde
en doel, in arbeid en vermoeienis, en tot de beslissende vreugde ontdekken zou. En
nu Adam, éénige onder het geschapene, hij de éénige die ooit beseffen zou, op het
einde van dezen Zesden Dag, natuurlijk en buiten allen wille zijn antwoord niet had
gegeven op den algemeenen luister die de Rust vooraf moet gaan, - nu dacht God
den tijd gekomen, dat Hij den Onvolledige, die Hem in zich droeg, déze schenke die
eindelijk als zijns gelijke weze, en hem, in liefde, zijne ziel openbaren zou, opdat
zijne ziel God, in volle geweten, danke en love.
En zoo deed de Heere God eenen diepen slaap over Adam vallen, en deze sliep.
En toen hij ontwaakte....
- Toen Adam ontwaakte, lag hij op een zwart bed van turf, en als in een niet lage
sloot-diepte. Zijne leden, klam bestreken van nacht-dauw, voelde hij goed lauw van
binnen. Zijn hoofd was van binnen goed warm en vol zekerheid. Hij was goed wakker;
er was in hem geen náleven van droom, noch de minste onbewustheid. Hij zag aan
beide zijne zijden de trage opwelving der aarde en hare blauw-bedauwde kruiden.
Daarboven was de smoor; een dichte melkige smoor boven eene ijlte van onroerende
duisternis; de smoor zonder geluid en die hem scheidde van den hemel. Adam keek
rechts, alsof hij iets verwachtte, maar hij zag niets dan de donkere en dorre ledigheid.
Toen wendde hij zijn hoofd ter linker-zijde, en hij voelde zijn haar kroezen en haperen
aan zijn turf-leger; en toen zág hij iets, en hij hoorde voor het eerst dat iets kloppen
kon in hem.
Hij zag Eva, en hij wist onmiddellijk dat zíj het was. Hij wist onmiddellijk tevens,
dat zij was zijne eigen ribbe en hem-gelijke gemalin. Want aldus had God beschikt,
dat hij het, als al het overige, onmiddellijk zou weten, dít niet zijnde dan het
voorwerpelijke doel, het noodige gegeven tot de, alleen-belangrijke, zelf-ondervinding.
Adam dus zou zeker geen verschrikking kennen; het was, niet-te-min, met eene
vreemde bevangenis, een nieuwsgierigheid, die achterdocht inhield, maar een
verlangen vol schroom, dat hij aarzelend ondernam zich in haar te ontdekken.
Hij zag Eva, en zij bewoonde, alleen, heel den nacht. Zij lag te zijnen kant gekeerd,
hoog op de hoogste aarde-lijn, aldaar hij ze zag uit zijne diepte. Zij was blank zooals
nooit een licht hem geweest was, en de witte damp, die haar overdekte, werd grauw
van haar. Zij lag en sliep, lang-uit in deze wijdte, en zij scheen hem oneindelijk groot.
Maar waar hij ze nader beschouwen ging, en ze vergeleek in hare evenredigheden
aan zíjne evenredigheden, werd zij kleiner weldra dan hij-zelf, en het was hem eene
gerustheid. Hij zag hare voeten en hare teenen als witte keitjes. Daaraan ontrezen de
scheen als de schede van water-lisschen, en, met beteren glans dan de schors van de
berken, haar dij, waarvan hij ontroerde, omdat hij deze Eva wist zijne gemalin te
zijn. Haar buik was klimmend als de heuvel waaraan ontspruit de levens-stroom, en
haar borst was als een dubbele heuvel. Aan haren hals, machtig en zilveren als de
schacht is der beuken, ontlook binnen de woudelijke zoelte van heur haar, en op de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

schraag der armen die zijn als bleeke maan-begleden wegen, haar aangezicht. En
Adam zag haar aangezicht, en hij beleed voor 't eerst met aangedane
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bewondering de schoonheid van het aangezicht Gods.
Aldus overzag hij haar, aldaar zij lag en sliep; en hij zag niets dan haar, en kon
van haar zijne oogen niet weren. Hare oog-leden waren ronde koepelen. Haar
voorhoofd was recht en glad als de wand van den nacht; haar neus was recht en glad
als het hooge riet dat rijst in het maan-licht. En zoo leerde hij dat de dieren geen neus
hebben, en geen voorhoofd. Tusschen haar wangen, wit als de perzik die rijpt, was
haar mond: haar mond was rooder dan de wonde der granaat, die barst van
óver-rijpheid. En waar zijn blikken schromig gleden over den kogel van haar kin,
gleden zij de dieping in der schaduwende keel, en in de holle schelp die scheidt de
beide schouders. Weêr gleden zijne blikken over de bronnen-dooraderde borsten, en
zie: deze bewogen van den slaap. Toen voelde Adam eene groote ontsteltenis in hem,
in zijne lendenen en in de spieren zijner keel.
Maar, daar niets roerde aan haar dat wezen kon eene vraag, of teeken van eenig
verlokken; daar niets vermeldde van haar meer dan den slaap, en dat ze was de
grondelooze en effen onwetendheid, zoo bemeesterde Adam in zich zijn aandrift
gelijk hij te bedwingen wist de felste beesten, en zoo wist hij meteen aan zich-zelf
voor het eerst, dat hij was in werkelijkheid hun méerdere. Hij mat en dwong zijn
adem tot de rustige gelijkheid van den hare. Toen hij zag en hoorde dat zij deinden,
beide, naar één en zelfden haal en stoot, toen was hij tevreden over zich-zelven, alsof
hij haar had verlost. Zijne gedachte werd klaar en kalm: hij kwam tot de bezinning,
dat Eva, zijne ribbe, was gedaan aan zijne gelijkenis, zooals hij-zelf aan de gelijkenisse
Gods. Hij vergeleek zijn voeten aan hare voeten, en zag de zijne aldus voor het eerst.
Hij ontdekte zijn leden aan alle de hare, en merkte dat zij waren als de hare, schoon
om te bewonderen. En waar hij bespeurde een onderscheid, vervulde het hem met
strenge wijsheid. Toen dacht hij, voor het eerst, met eerbied aan God, den Vader....
Intusschen was over den nacht eene huivering gegaan. De misten lagen gedeeld
in bewegende reepen. Een kilte reed over Eden, geblazen uit een sidderende
windmond. De sluier gescheurd die ze scheidde, ging de hemel voor Adam weer
open. Eén wijle nog goot over den boog van het luchtgewelf de Melk-weg zijn gulpe
van schervelend licht, en week toen, verbleekend en verduisterend. Zeven sterren
waren groot en geweldig van schittering, en het waren weldra nog slechts drie sterren.
En toen de lucht was leeg, en te dieper geworden; toen ze week onder de blikken
van Adam, die zich voor 't eerst verwonderde om deze verschijnselen, en ze ijler
werd dan de onpeilbare kloven die geeuwen in de aarde, en waar hij nu aan denken
moest: toen bleef nog ééne groote, eene roode ster die, ontwijkend, blikte boven het
hoofd van Eva, en het beglansde, al lager en lager, met een levenden gloed. - Een
oogenblik nog pakte het duister paars samen in het Oosten, als tot verdichting van
alle nachtelijke machten. Maar toen werd het Oosten plots heel blank en vlak. Terwijl
over aarde eene ritseling van leven begon, een kruipen van ongeziene diertjes die de
stilte kreukten, een kriepen van verholen wezentjes in luisterende verborgenheden,
stond daar de hemel recht en plat, wit en wezenloos, waar zelfs de groote ster aan
vergroende. En in dat licht, dat veeg leek meer dan ontwakend, lag Eva valer, en, in
hare onroerendheid, als dood. Het was of de nakende dag in haar alle klaarte had
uitgeblazen. Het was of ze nimmermeer in Adam de warmte der schoonheid ontsteken
zou: te inniger voelde hij thans hare schoonheid, nu 't dreigde dat hij haar ging
verliezen. En zoo wies in Adam 't aandachtig doorvoelen van 't eerste mogelijke
verdriet.
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Maar plots ging de matte hemel open op eene gaping van zuiver geel, dat wies,
dat aanwies steeds, tot het over heel het hemel-
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plein open-waaiërde, traag en majestatisch. Het waren geen stralen: het was eene
levende egaalheid, die op één punt draaiënd van inniger gloed, traag open viel van
een eind des einders tot het andere. Doortinteld aldra van oranje waar 't de
bleek-geworden aarde-lijn raakte, breidde het nieuw-geboren licht zich bevend uit,
in weifeling nog, naar den hooge. Van ijler geel, over doorschijnend groen, werd het
wazig blauw, dat het doode wit van den ná-nacht vervlokte tot ijle watten. Weldra
was al wat aan verschemerd duister overbleef, geweken voor de huiverende nijverheid
van den herboren dageraad. - En Adam zag het, daar hij recht thans stond aan Eva's
hoofd-eind, die met haar voeten lag gekeerd naar het Westen. Adam stond, en hij
wachtte. Iets zij hem, dat hij wachten moest.... Toen voelde hij een teeken, eene
verwittiging in zijn rug, over zijn schouder-bladen. Hij keerde zich om: het was de
jonge Zon, de reizende zon die reikte aan zijn baard al, en dezen als de zon miek
gulden. Want deze zon was gulden van aan haar eerste ontwaken. Zij was een orbe
van gewasschen goud; en geene tinteling, en zelfs geen huiver der blijde vernieuwing
was aan haar, maar zij was rond en gul en volmaakt in haar volle, gouden gaafheid,
omdat zij eeuwig was. In een schijn van groote voldane rust rees zij ten hemel; maar
aan het oog van Adam was haar rijzen als een duizelige vaart, omwuifd van
duizendkleurige uitstraling die, brekend, schuivend, dansend in warreling, ontzettend
was, en verbijsterend van blijheid. - En alle gedachte ging weg uit Adam: hij had
voor het eerst de zon gezien. Geheel doorpriemd stond hij van kille en heete naalden.
Zijne oogen kenden tranen voor 't eerst: de zon stond er ontallige malen in
vermenigvuldigd. En hij ging lachen, voor 't eerst luide lachen. - Toen daar een ijslijke
stem riep, krijschend, achter hem aan:
‘Wee!’....
Adam wendde zich af van het zonne-gezicht, en keerde zijn wezen naar Eva. Zij
lag, ontwaakt maar te zelfder plaatse. Het licht drukte op haar aanschijn als eene
teistering: haar aanschijn lag vervlakt als van een vaars, en haar wijd-open oogen
stonden zwart, bol en vol verschrikking. Haar mond was open, zwart en verwrongen,
ging sluiten weêr op kletterende tanden, herhaalde gillend:
‘Wee!’
En Adam kon haar niet begrijpen, omdat hij haar weer-zag na de zon in de oogen
te hebben gezien. Want weer was zij schoon hem, en schoon als de zon, en als de
zon gaf zij hem warmte. Zij was gelijk geheel van vuur: het vuur gelijk der groote
rozen geworden, die geen avond dooven kan, en in den nacht zijn lichtend als de
bollen des hemels. Als staven vuurs, en rozig, en gloeiend waren hare leden in 't
gebreide licht, en zij konden het licht verlichten. Haar beenen waren zware staven,
en hare armen waren lichte staven. Haar buik was als een felle zonne-maan, en 't was
of hij haar hoofd klaar had zien rollen door de nachten....
Maar weêr vertrok haar mond op ijslijkheden; zij golfde tusschen hare harde
heupen; ten derde male kreesch zij:
‘Wee!’....
- En nu had Adam haar begrépen. Hij begreep haar, bij ingeving, plots. Hij sloot
zijne oogen, vroom maar vast. En waar hij aldus haar niet meer zag, antwoordde hij
haar in het binnenst:
‘Vrouwe, vrouwe, die het lícht hebt gezien, en niet weten kondet dat het licht
wàs.... Want gij zijt niet als ik onmiddellijk uit God geboren: zijt gij niet mijn ribbe
en 't eerste kind des menschen? En zoo zult gij mij leeren kennen wat met u geboren
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is: de schrik voor 't waar-genomen leven. Gij zijt ontwaakt: de onnoozelheid is aan
het wijken, want gij hebt mij bekend gemaakt de initiale onnoozelheid. Gij hebt uwe
oogen geopend, en ik zie de ontallige roeringen uwer lendenen, want gij vreest wat
den argelooze is de onbewuste goedheid. Ach Eva, Eva, gij hebt nooit God gezien:
wat zult gij
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u moeten oefenen in God, voor gij pijnloos zult vermogen te genieten!’
Hij ontsloot zijne oogen weêr. Hij zag, God verleende hem te mogen zien als Eva.
En hij werd gescheurd door dezelfde schrikkelijkheden. Hij zag de wereld bevolkt
van gloeiende bollen en flakkerende fakkelen. Het blauw der hemelen:
heet-blauw-laaiende flarden die wapperden. Alle heesters: groen-vlammende
zwaarden. De bloeiende boomen: domen van rustig-witte en onverbiddelijke hitte.
En alles in één razenden baaiërd dooréén, één kolking van vuren die schroevend de
lucht doorboorde en 't aanzuigen der wateren, der wateren van kokend metaal.... En
waar zijn huid stond in het glorend licht, maar het licht was duizendvoudig van
bijtende wonden, toen zei hij: ‘Arme Eva, Vóorgeboorne van mijn geslacht: waarom,
waarom geboren?’
Maar tevens gaf hij zich-zelven antwoord (want hij mocht ineens heel 't verloop
van menschelijk voelen ervaren, hij die bij voorbaat wíst):
‘Om God te leeren kennen, die alle beelden schoon laat wezen in menschelijke
oogen, zoodra zij Hem hebben bevroed. Voor wie heeft leeren beminnen Zijne
schepselen, en in Zijne schepselen Hem, is dan het licht der zon geen ontwekkende
bemoediging, en alle licht van den nacht geen vrede voor zijne gepeinzen? Zijn niet
de kruiden verdienstelijk voor zijne oogen, en is de schaduw der hoogere gewassen
niet een gebod der rust? Zijn niet de dieren alle, de zwartste en schamelste als deze
die blinken van macht en gewikstheid: zijn zij niet lief aan zijn blikken als nut of als
les? Gij ziet de vogelen schieten ten luchte, en de visschen ter klaarte der wateren:
hoe zoudt gij ze niet bewonderen omdat gij vrij kunt zijn als zij, zoo gij maar wilt in
betrouwen tot God? Zie de groote dieren die werken: zij zijn een goddelijke
boodschap. Zie deze die kruipen en zwadderen: zij zijn de schoonste, daar zij u
waarschuwen tegen leelijkheid....’
Adam wachtte eene wijle; eene zoelte rees in zijne oogen, die kwamen vol water.
Hij dacht:
‘O Eva, wat zoudt gij mij komen te leeren!’....
- Maar weêr kreesch Eva, doorrijtend den dag:
‘Wee!’
't Was 't uur dat de vogelen hooger dan ooit geluiden, en de dalen beurelen van
het grazende vee. In de wouden zingen de bronnen onder suizeling van het gebladert,
en alle leeuwen zwijgen, die alleen bij nachte geruchtig zijn en geweldig. De heuvelen
trillen van klank. Mocht stilte soms naderen, dan hoort gij hoe alles luistert. En niets
is zoeter om te vernemen, dan de effene lucht, die zwijgt.
Maar Adam voelt zich bij hooren weêr in Eva vereenigd. Weêr kent hij den smart
van den mensch, aan 't eerste Geluid geboren. 't Is of schaardige steenen reepen, ruw,
in 't binnenste van zijne leden; of schroeiend de angel van reuzen-insekten priemen
en peuteren komt in den gloed van zijn ingewand. Geen besef van eenig beteekenen:
een doffe, dichte duisternis doorflitst van nijdige en pijnlijke bliksems. De dik-brijige,
zwart-moerassige zwoelte van een vadsige logheid telkens en telkens doorgeeseld
van bloed-heldere striemen. Beten in den buik van slapende beesten, die razend
opspringen van 't plots-vlijmende lijden, om weêr onmiddellijk in te slapen tot bij 't
opzweepen van nieuwen beet.... En waar hij snijdend doorgalmd aldus, - kinkhoren
waar al de gedrochten der zee in huilen zouden binnen de dichtste, de zwartste, de
hardst-weerspannige wanden vol wieren en modder, - leed Adam in den vloed zijner
kinderen, die voor het hóoren zouden worden gewekt.
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Doch weêr was de leniging in hem-zelve, die zei:
‘O Genadige God, die ons zult leeren de zoete goedheid van den zang, zoodra wij
u zullen kennen! Hoort: de vogelen plengen de weelde hunner kelen, en 't is
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dat zij hijgen van minne in de diepte van hunne rijke borst, of danken om den lust
die voldaan is. Stijgt daar een leeuwerik, en jubelt?: 't is dat hij zijn kele leêgt en zijn
lichter lijf om hooger te klimmen ter treden des hemels; en de schoonheid van zijn
jubel is 't nut van zijne rijzenis. Een lammeken blaat bibberend: zijn moeder zal de
voedende melk bieden. De koeiën loeiën: zij roepen den ochtend en de weide. De
leeuw briescht: hij wekt ter edele verdediging zijne prooi. En gij, o noodende zang
der lavende bronnen; en gij, o luide zee der eveningsnachten, die opeischt de wisseling
der seizoenen.... Ik weet, gij zult wel rijk zijn, mijne kinderen; maar hoe arm zoudt
gij wezen, zoo geen bijen zongen aan uw lippen de zoetheid van den honig, en geen
krekelen aan uw voeten, geen eeuwige krekelen, de verrukking van den avond-dauw.
Gij zoudt wezen de armste der schepselen, zoo gij niet kendet 't geluid van de daden,
of de daden volbrengen zoudt zónder geluid. Want geen rust is volledig, zonder de
zang die den last der vermoeienis verlicht tot de ijle en onwichtige schoonheid van
een rijzend zwane-donsje’....
En er ontwaakte geneur in Adam's keel, en hij glimlachte: En zegenend zoude hij
zeggen:
‘O Mijne Eva en leeraresse, hoe dank ik ooit de wijsheid uwer smartelijke
geboorte!’
- Toen daar weer de scheur kwam rijten:
‘Wee!’....
Zij had zich gerecht, ze had zich geschraagd op hare ellebogen. Thans zag Adam
haar rug, de paars-beschauwde. Haar rug lag verdeeld bij eene zacht-uitwelvende en
lange gleuf waaruit, weêrs-zijden een mat-gelende klaarte wies als teeder-vloeiende
water. Zij stond nu half-overeind aan hare armen, en hare armen waren vast en wit
aan de volle ronding der schouders. En weder ontroerde in Adam zijn hart, waar hij
ze zag in deze nieuw-ontdekte schoonheid.
Maar grollend nu was opnieuw:
‘Wee!’....
Zij had zich gerecht van op het gekneusde gras, en de kruiden. En uit de neersche
natheid van de gekwetste, van de geplette gewassen rondde in ijle kringen de wazem
van hare geuren. Zij had zich gerecht: zij had de lucht geroerd in verwijdende
wijkende cirkelen, in glooiënde vergolving die alle reuken hadden gewekt en bewogen.
De roerende luister van haar lijf had het feest ontveerd van de aldoor-vaardige ademen
der bloemen en der boomen. Niemand had het gehoord onder de levende wezens;
maar de innige toorts van haar lichaam deed alle ijlten branden van de aangestoken
aromen. Zij had de wereld tot ééne oneindige roos ontloken. - Maar zij, zij schudde
nijdig het hoofd en 't woud van heur haren. Zij huilde mauwend:
‘Wee!’....
En Adam wist: hij kende de nieuwe verbijstering van Eva: de verbijstering om
den Geur. Zijn hoofd was geworden plots eene klok, de holte van eene oneindige
klok; van eene wijd-uitzettende, eene vér tot in onbegrijpelijke diepten uitreikende
stolp, een hemel-groote, rond-bolle stolp van blinkend en uiterst-gevoelig git. Dáarin
rolden in verstommenden vaart dofgloeiende kogels, klooten van zwart vuur, en hun
wielende kreitsen kruisten elkander. Telkens en telkens kwamen zij de randen te
raken der stolp; één tik maar, één knip als van een plotsen nagel, doch heel de
oneindige stolp trilde en rilde ervan, heel de klok werd ontzettende ontroering. De
ledige ruimte van glinsterend duister vertroebelde als de woeling van een onweêrs-zee

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

die huilend ontstelt. En waar de duizelige bollen elkander aanbotsten: waar hun doffe
maar donderende schok ontgensterde in paarsfelle bliksems, barstten als 't ware de
wanden in de ijslijkste schreuren, braken zij in gruis-dichte scherveling die zinderde
in duizendvoudige schrilheid.... En Adam kende de nieuwe pijn zijner kinderen, wier
de geuren zouden worden gewekt tot zulk vernietigend genieten.
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Maar de andere stem, deze der rijpere ervaring van de Gode-wetende:
‘Loon voor welke verdienste, o mijn God, is de geur ons der aarde en de geur van
de sterkende zee en haar zouten! Prijs van welke arbeid de wassende roos die zoeter
groet dan de bemoedigende zonne; winst van welk werk de lavende dronk der
bloesems van den lindeboom! Zie, ik geef alle moeite voor de nóg te rijke belooning
van een lelie in den avond; en zijn de dagen arm, o mijn God, en de nachten: heb ik
den geur niet van mijn eigen zweet die mij verzekert dat ik volbracht heb mijn plicht?
Gij hebt mij geleerd, mijn God, dat de onvruchtbaarheid geen geuren zal kennen,
maar dat de onschuld is de geurlooze knop die ontluiken zal in 't geweld der heerlijkste
reuken. Hij bewijst zijne weelde, hij die geene vergelding vraagt voor zij ne daden
dan de schamele en edele offerande van een óp-rankenden wazem. Maar nog rijker
is hij in zijne armoe, deze die geene geuren wil, dan na ze te hebben verdiend bij zijn
brein en zijn handen.. Laat de aarde geuren, God, de zee geuren en de hemelen om
de kinderen van Eva; want, o, mijn God, mijn God, ik heb Eva geroken’.
En 't was of Adam omwademd stond van wijdende heiligheid. Eva, gerezen aan
hare ellebogen, Eva, wekster der wereld-geuren, brandde hem tegen als rijkste gave
van God. Hij wilde haar niet aanraken: hij vreesde te schenden de toover der roken,
hij vreesde dat zij-zelf zou worden reeuwsch als het wijfje der dieren. Zij zat, de
pijnlijke, als opperste onder de bloemen: haar geur omwalmde den schroom van zijn
dankend verlangen....
- Toen weêr, toen weêr:
‘Wee!’....
Eva verroerde. Zij had zich geheven geheel; ze was gezonken op de rozige bollen
harer knieën, en Adam bemerkte de groenende indieping boven-aan hare kuiten. Zij
aarzelde, maar ze zonk nu op de vlakheid van hare handen, en hare handen werden
rood en krachtig, die haar steunden, en hare armen werden recht en krachtig als de
stam der ratelende populieren. En Adam ontgloeide aan zijne wangen en aan den
slag zijner slapen, als hij den inbuigenden kom zag en schale van haren bleeken leest,
daar hare leest verdeelen ging alwaar de sterke dijen opbollen en zwaar staan van
uitdijënde spieren. Lager zonk zij: de wade haakte uít aan haar beenen, en Adam
ontwaarde de ontstellende zoelte en zoetheid der huid, waar, hoog boven de dubbele
kuiten, gaat slingeren de blauwheid van twee aderen. En eene groote bewogenheid
zou Adam doordeinen; - als weêr door de hemelen sneed, en sneed als een kouter
door de aarde:
‘Wee!’
Want Eva was gevallen nu gansch aan de vlakte des bodems. Van nijdige tanden
had zij gebeten den bodem, en haar razende hoofd had gerukt aan den rusch. Zij rukte
en zij beet; zij maalde en zij af. Maar van de eerste slokken ging zij over de aarde
als de gluipende slang, en rolde ten rugge, en drukte weêr de warmte des buiks aan
den bodem.
‘Wee!’
En Adam bezat de bevroeding van ook dit haar eerste Smaak-ervaren. - Zijn
ingewand, doorwroet van kokende wriemelingen, was als den krater geworden waar
al de woelende ertsen die gloeiend vloeien en borrelen als dikke pap-fonteinen,
ontmoeten de kille storting, de kletsende beklatering van sneeuw-lawinen. Zijn buik
was de holte van een berg, een gapende geeuw in bazalten ophoopingen, waar solfer
ziedde en 't geklots van rotsen en snijdende metalen. Er was een duw van boven naar
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onder, als onder de eigene vuist van God. Er was een duw van onderen naar boven
als waar 't de weêrspannigheid aan God van vele opstandige schepselen. Zuren
schoten ten monde hem, en 't was of ze wilde verpesten de zuivere hemelen. Scheuten
doorvliemden zijn zijde, en naar elke schouder schoot hem een priem. Ging hij ter
aarde stuiken?: een vampyr zoog aan de holte onder zijn ribben. Wilde
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zijn schrik, wilde de schrik die zijn hoofd kwam vollen met lood, hem jagen ten
vlucht? zijn groote gezwollen voeten waren van lood, en blauw als de donder.... En
Adam ging vloeken om de geslachten, die wrochten zouden om zulke voedselen.
Maar reeds zong de man in hem, die van voedsel de geneuchten kende en de
schoonheid:
‘Zalig is hij, die mag blinken ter zonne, en zijne oogen blinken. Want hij heeft
aan spijze voldaan zijne maag, en zijne oogen zijn blinkend. Zie: zijne armen zijn
vloeiend van de olie die veerig maakt zijne spieren en lichter zijn werk dan de
sprongen der heldere hinde. Blank is zijn borst, en rustig, die nimmer zal hoesten
van ziekte. Los is zijn buik die draagt de belofte van blijde geslachten. Maar zijne
beenen zijn schooner dan goud en harder dan hoornen der stieren. Zie, zij liggen
gedeeld als een bondel van sterke knuppelen, en de gespannenheid hunner huid is
het sterkste weefsel der zon. Hun knie is de knots die de rotsen vermurwd; hunne
scheen is scherp als het mes der bijtende krokodillen. Merk 't gezicht van den man
die gegeten heeft en gedronken: zijn baard kent alleen het beven nog van zijn lach;
zijne tanden zijn blanker dan alle tanden. Zie zijne voeten; zijne voeten binden als
pezen van bogens hun willige gewrichten. Dáarmee zal hij treden ter vrouwe; hij
heeft gegeten, hij heeft gedronken; op zijne nadering wacht de geboorte der
schitterende kinderen....’
- Aldus naderde in Adam zijne eindelijke bestemming. En hij naderde Eva.
Haar weeën waren gekoeld thans, maar brandden in wrok. Nóg lag zij op haar
buik als de minste dieren, de kruipende. Maar haar hoofd had zij gerecht, en met de
achterdocht van ontwakend betrouwen bezag zij de lucht, bezag zij de zon, bezag
zij de onnoozele kruiden. Zij wendde hare ooren: een merel floot, en zij wilde niet
meer verschrikken. Zij zocht om haar heen naar een geur die haar kwellend
bedwelmde, maar dien zij zócht. In weifelen had zij een halmpje geplukt, dat zij
zoog: de zuurte ervan vervulde haar met pijnlijke onzekerheden; maar zij heeft het
niet van zich afgeworpen....
- Brommend nu van bloed kwam Adam haar te naderen. De dag was aan het
brandend middag-uur. Hij naderde haar op zijn voeten, die zweefden gelijk, van
verlangen en van verwachten, alover het zachte gras dat stond onroerend en
ruischeloos. Zij hoorde hem niet. Waar ze hem nooit had gezien, kwam zijn groote
zwarte schaduw plots over haar liggen.
Haar adem stokte, en zóó werd zij gewaar dat zij een adem had. Zij voelde zich
vergrauwd aan haar rug, daar ze lag, en zag de grauwte reiken óver haar, en haar
hoofd omringen met een grooten halos van zwartheid. Zij wist, dat dit was een ándere
macht, dan die haar tot hier had gekweld in haar lichaam, maar eene macht die
dwingender was, en die níet zou wijken. Een schrik, heftiger dan zij ooit had gekend,
voer door haar leden, was een snoer om hare keel. Weêr wilde zij roepen. Maar zij
kón niet roepen.
Toen heeft Adam zich gebukt over haar, en zijne gewrichten zongen. Hij heeft
haar opgetild onder de okselen van hare armen, en de kitteling zijner bloed-heete
vingeren heeft haar door-reden als een vurige vlieg. Hij heeft haar gerecht op haar
voeten en haar naar zich toegekeerd. Zij stonden aan elkander, en zij waren twee
zuilen van vuur, en zíj was van wit vuur, maar híj was van donker vuur. Zij reikte
niet aan zijne schouderen. Maar zijne vuist heeft haar hoofd gerecht, dat het hem zag
in het aangezicht. En haar hoofd is bleek en star geworden, maar zij heeft niet dúrven
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roepen. En hij, Adam, hij heeft geblikt, eene lange wijle, in hare angst-vergrootende
oogen; en zoowaar: hij zag zijn brandend aangezicht gelijk aan dat van God....
Dan heeft hij haar gepraamd in zijne armen, en de bruiloft is ingegaan. En nu heeft
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Eva voor het eerst in alle werkelijkheid en naar haren lijve geleden. Maar gillen wílde
zij niet meer; ze heeft zich gedwongen tot den eersten glimlach; en, waar knarsten
hare tanden van pijn, moest zij zich tot dezen glimlach haast niet dwingen....
- En, als Adam ontzwellen voelden de bloed-kloppende aderen aan zijn vuur-rooden
hals; als hij zijne armen ontknellen ging en zijne borst voelde ontknellen, toen heeft
hij gehijgd; maar hij voelde in zich eene onmetelijke vreugde, en zijn trots zou God
uitdagen.
Maar Eva was gezonken op hare knieën. Niets had zij begrepen; maar zij bad. En
Adam lei zijne hand op haar schouder, en hij bleef recht staan. En heel de ontzaglijke
zon was om hem.
Maar ook zíjne lippen, zijne bewuste lippen van Man gingen bidden het eerste
gebed, spraken den eersten dank tot God. En de laatste woorden van zijn gebed
luidden in vreezend geprevel:
‘O Mijn Vader, geef mijne kinderen de vreugd van hun vader, maar laat hen,
nietwaar, en voor alle zekerheid, eerst lijden de smarten van Eva’....

'n Decennium, (fragmenten van een roman)
door Frank Imm. van Steenen.
V.
De Vrijdag van de afspraak was Eckstein al op vóór de dag aanbrak; hij had weinig
geslapen en kon het niet langer in bed houden. Sarah was wakker geworden, had met
enig verwijt in haar stem gevraagd of hij nu al opstond en hij had korzelig gepraat
van zaken en uit-moeten. Zijn vrouw had gezwegen met een vluchtig-bedroefde
uitdrukking in haar goede ogen; maar Maurice had het niet gezien.
Rusteloos doorliep hij het stille, noch gesloten huis en de kille grijsheid in de
kamers hinderde hem. Toen om zeven uur de meid beneden kwam, liet hij haar thee
zetten, dronk er twee kopjes van en vertrok.
Waar hij omdoolde tot het tijd was naar de villa te gaan, wist hij niet. Aan Sanne,
die hem open deed, vroeg hij als gewoonlik eerst naar burgemeester en als hij vernam,
dat deze ‘op sikkeretrie’ was, informeerde hij of hij mevrouw dan even kon spreken.
Sanne muilde de gang door, kwam even later terug ‘of meneir mer binne-kwam’.
Suze stond rechtop, haar handen op de rug ineengestrengeld uit angst, dat zij ze
hem anders beide toe zou steken. Even bleven zij roerloos tegenover elkaar, zij
kleurend en met gebogen hoofd, hij half-verlegen half-onderzoekend. Zich herstellend
strekte hij zijn hand uit, groette gewoon, zoals hij meende.
‘Dag....’, fluisterde Suze.
Hij wist niet precies wat haar houding betekende: schaamte voor zich-zelf over
het gebeurde of verlegenheid voor hèm. Zijn hand tastte naar de brief in zijn
binnenzak.
‘Ik heb u wat te zeggen....’, begon hij.
‘Hier niet....?’ smeekte Suze, terwijl er plotseling leven in haar kwam en zij hem
vol aanzag, haar grote ogen vol verlangen, zodat geen twijfel bleef. Zij had zijn hand
gevat en trok hem met haar sidderende vingers zachtjes de gang in. Voorzichtig en
zwijgend, plechtig haast, klommen zij naar boven.
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Daar, in de kleine kamer, die door het raam was volgelopen met een uitbundig licht,
dat, weerkaatst, roomwit hun tegenkwam, en waar de lucht nog vol dreef van de
herinnering, werd Suze weer plotseling verlegen. Zij liet zijn hand los en wendde
haar hoofd af.
Hij zocht weer naar de brief, begon, aarzelend: ‘was u.... bent u.... bóós....?’
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Suzes antwoord was een blik van zulk een onmeetbare verbazing, dat een vlaag van
geluk door zijn ziel woei.
‘En.... uw.... màn....?’ vroeg hij noch, voor zekerheid.
‘Herzberg?’ zei Suze op een toon of ze niet begreep hoe die iets met de gebeurtenis
kon te maken hebben. En Maurice had, een seconde, een visioen van een vriendelike
zorgende vrouw, die éven-zuchtend naar de klok keek - maar het was al weer weg,
want daar vóór hem stond een rank sidderend kind, dat haar heil of onheil van zijn
gezicht las. Zijn hand liet de brief los, die weer in zijn zak gleed en hij zag haar aan.
Suze voelde of er gouden pijlen uit zijn zwarte ogen in de hare schoten, gouden
pijlen, die met hun fijne punten haar ziel roerden, wat een siddering gaf van zalige
pijn.... Zij wankelde naar zijn uitgebreide armen en leunde met gesloten ogen haar
hoofd tegen zijn schouder. ‘Ik heb je lief.... ik heb je lief’, zong zijn mond aan haar
oor.
‘Mijn God’, ademde zij.
Hij kuste, voorzichtig of zij sliep, haar haren; maar toen woei hem haar adem tegen
uit de even-gespleten lippen en vond zijn mond de hare tot ze zonken, zonken in een
eindeloze goddelike diepte....
‘Hoe oud ben je eigenlijk?’ vraagde Maurice, zijn hoofd opheffend uit de schoot van
Suze, aan wier voeten hij nu op de witte grond zat.
‘Eén en twintig’.
‘Mijn God, welk een kind; hoe kon ik zoveel jaren op de wereld leven zonder jou!’
‘En hoe kon ik twintig jaar ongeboren blijven, terwijl jij er was’, glimlachte Suze.
Hij sprong onstuimig op, hief haar in zijn armen en nam haar op zijn knieën.
‘Mijn kind, o mijn lief, lief kind’, kuste hij haar ogen, ‘we moeten al die jaren
inhalen, al die tijd dat ik er was zonder jou. Hoe kon een Lot zo iets doen, zo iets
slechts’.
‘Nee, 't was goed, 't was goed’, murmelde Suze, zijn wang overal kussend. ‘Anders
hadt je mij niet liefgehad’.
‘O jou! altijd - altijd. En jij mij méér, want dan waren we tegelijk jong’.
‘Jongens van twintig’, haalde Suze minachtend haar schouders op. ‘Kinderen. En
ik ben blij om’ - zij zocht in zijn bruin haar een verkleurend draadje - ‘om dìt’.
‘Hou je dan van mijn ouderdom?’
‘Je bent niet oud. Je bent jonger dan ik en je bent een man, o - een grote, sterke
man - och God, míjn man....’ en ze sloot haar ogen om het geluk van dat woord te
dragen.
Hij kuste zachtjes haar oogleden weer open en noemde haar naam: ‘Susanne,
Susanne. O, wat is je naam heerlik om te zeggen. Het is Hebreeuws, weet je? Het
beduidt lelie of roos. Jou geur is van een roos en je blankte van een lelie’.
‘Nee, nee’, schudde Suze heftig haar hoofd, ‘dat moet je niet zeggen’. En met
angstige ogen hem aanziend: ‘ik ben zóveel zwarter dan een lelie’.
‘Werkelik?’ glimlachte Maurice ongelovig en kuste de roze toppen van haar
vingers.
Suze voelde het als een zonde, dat hij haar liefhad en hoogachtte zonder haar
gebreken te kennen, die haar nu talrijk en vergroot voorkwamen.
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‘Wat doe je dan zoal voor slechts?’ vraagde hij spottend en dadelik, resoluut
verwerpend en haar vaster aan zich drukkend: ‘o, zeg toch niet, dat jij slecht bent,
mijn kleine witte engel’.
‘Ik ben nooit lief voor anderen; als je me dan zag, zou je me koel en nors vinden’.
‘Dat is goed, voor anderen hoef je niet lief te zijn’, meende Maurice egoïst.
‘En o nog duizend andere dingen’.
‘Ik schenk er je tienduizend voor evenveel kussen’.
Suze glimlachte droevig en zocht beschaamd zijn kin. ‘O jij, jij begrijpt het niet,
jij bent zo verschrikkelik goed’.
Hij trok haar hoofd omlaag om in haar
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ogen te zien en smeekte: ‘zeg het nog eens, nog eens!’
‘Jij bent zo verschrikkelik goed’, herhaalde Suze en haar lippen trilden door de
gloed van zijn ogen.
‘Later, later moet je mij alles vertellen en ik jou, dan kan je oordelen en nu moet
ik je zien - zien - zien’, en hij legde haar voorzichtig op de divan, boog knielend over
haar heen, haar hoofd betastend of ze een schoon beeld was.
‘Ik begrijp niet, dat ik je al zo lang heb gezien en dat ik je nooit in mijn armen heb
genomen’, schudde hij zelf-verbaasd zijn hoofd, ‘zou je erg boos geweest zijn?’
‘Ik -? ik snàkte naar je handen en je mond en ik stierf van angst, dat je mijn
verlangen zou merken’.
‘O, o, ik zal je duizendmaal je verlangen teruggeven. God - ik had je al de eerste
keer - die allereerste keer - weet je nog, toen ik je niet kende en je zo bleek was in
je oranje jurkje - toen had ik je al moeten kussen en in mijn armen meenemen’.
Suze kleurde bij de herinnering; met beschaamd gezonken oogleden vertelde ze:
‘toen, o, toen was ik gek. Dacht je niet vreselik slecht van me? Maar zó ben ik niet,
werkelik zó niet’, en ze rees op om het hem dringend te zeggen, ‘maar toen was het
de zomer en het feest en.... en.... o je armen, die mij over de wei droegen....’
‘Ik had je de wereld dóór moeten dragen....’
‘O stil - stil, dat zou tè goddelik zijn’.
‘Je was dadelik iets biezonders voor me. Want nooit had een onbekende en een
klein meisje nog wel - zoals ik dacht - mij zó op 't randje van de verleiding gebracht’.
‘Deed ik?’ glimlachte Suze gelukkig.
‘Aan 't hek - weet je niet - toen de muziek ophield en alles zo donker was, alléén
een oranje lampion en jou oranje japonnetje en je ogen zo groot en je lippen zo....
zo.... toen heb ik je bijna gekust.. en ik had het moeten doen, hè?’
‘Ja, ja’, knikte ze lachend en gaf hem haar lippen ter vergoeding van de verloren
kus. ‘Toen je later bij ons kwam, was ik zo vreselik bang voor je, dat je me zou
verachten’.
‘Ja - en toen was ze heel netjes en koud mevrouw Herzberg, hè en deed ze al haar
best om me aan te kijken met ogen van ijs, maar ik heb het tòch gezien’.
‘En ik dacht zo zeker, dat je me niet herkende’.
‘Hoe zou ik jou niet herkend hebben! - Ik had toen zo'n meelij, dat je zo alleen
was en je trok me door je wisselvallig humeur. Hemel, wat was ik woedend’ - hij
balde nòch zijn vuist - ‘toen dat beroerde servies compleet was en ik voor 't moment
niet wist hoe je op te zoeken!’
‘Ik was gek toen je weg waart en ik zwoer, dat je terug zou keren; maar dan dacht
ik weer dat jij voor zo'n kind niet zou komen’.
‘Maar ik kwam terug’.
‘Ja....’
‘Ik had een onzinnige uitvlucht, waar 't licht aan alle kanten dóórviel....’
‘Héérlik was dat’, fluisterde ze en lei haar hoofd tegen zijn wang. ‘Het was zó
verrukkelik te weten, dat je een klein beetje óók hadt verlangd. Maar ik was bang,
doodsbang telkens, dat je het van mij zou merken’,
‘Ik wist het - achteraf tenminste en onbewust haast; want ik meende eerst, dat ik
verwaand was en het me verbeeldde. En als jij niet zo'n klein kindje zonder
mensenkennis geweest was, hadt je mij allang kunnen ontdekken vóór ik 't zelf wist.
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‘Het kan haast niet’, mompelde Suze; ‘o Maurice, vertel me toch iets, waaròm en
wàt je liefhebt van me, dat ik het kan vatten en niet hoef te denken, dat alles maar
waan is. Ik kàn het niet begrijpen....’
‘Zeg me eer wat jij mij liefhebt, een jong rijk Christenmevrouwtje, jij, en ik - een
oud man, een Jóód.... Hoe kan je werkelik houden van een die jullie haten, een Jood,
een Jood?’
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‘Een Jood.... ja.... een Jood’. En nooit had Maurice dit woord, dat hij schier in alle
nuances in zijn leven had gehoord, op deze wijze als een gedempte juichkreet horen
uitzuchten. Hij zocht haar ogen: die waren klein van teerheid en geluk, en zijn eigen
ogen verdrinkend in de hare, mompelde hij: ‘o Suze, Suze - hoe dànk ik je’.
Het was een duizelende zomerochtend. De hemel had die heerlike bleek-blauwe
kleur, die engelenogen moeten hebben en de zon sloeg zijn gillende stralen op de in
een dauw-bad verfriste aarde aan spetters.
Over het grasperk, voor de villa, wemelden al dol de insecten dooreen. Bijen,
hommels en staalblauw- of goudgroen-glanzende torren dreven of dansten in de
geurige lucht en vlinders, veel vlinders vladderden over de bloemperken. Voorname
pauwogen klepvleugelden langzaam van viool tot viool en bleven soms lang roerloos
met gesloten wieken op één zo'n fluwelen kroon, als was hun leven met het
bloeme-leventje vergroeid. Maar 't meest waren de koolwitjes, die geen waardigheid
hadden op te houden en overmoedig ronddolden, dwaze spelletjes spelend met de
vlammende vuurpijlen en de trotse paarse riddersporen.
Suze stond, alleen, voor de opengeslagen tuindeuren in de huiskamer en haar ogen
glimlachten tegen de bleke lucht. Zij droeg een wit-batisten empire-japonnetje,
veellijkend op een baby-jurk en haar meer dan ooit een meisje, haast een kind,
makend.
Zij doolde de tuin in, haar half naakte armen bengelend langs haar slank lijfje en
in haar ogen een overmoedige lach. De hemel riep: hij komt! de zon schreeuwde: hij
komt! en de bloemen, de vlinders en bijen, alles geurde, wiekte en zoemde: hij komt!
Zij bewoog haar vingers om er de zije lucht tussen te voelen, die lucht, die langs haar
armen vloeide, langs haar haren, haar oren en die zacht, zacht murmelde: hij komt.
Zij slenterde weer terug naar de tuindeuren, vanwaar ze op de weg kon zien; ze vond
er, vlak bij, haar witte katje - jong baby-poesje van moeder Gardine - in een
pruimeboom zitten, angstig miauwend, daar het, onervaren, een te dunne tak was
opgeklauterd en nu heftig heen-en-weer wiebelde om evenwicht te bewaren. Suze
strekte haar armen naar het diertje, kon het net grijpen en zette het, spelerig, op haar
hoofd. De pootjes nagelden in haar haren en het katje deed moeite los te raken; maar
toen het niet lukte nestelde het zich wijsgeerig-tevreden spinnend in Suzes kapsel
en begon, vooroverbuigend, liefkozend Suzes voorhoofd te schrapen met het spits-roze
tongetje. Balancerend met haar hoofd ging Suze de kamer in en trachtte, voor de
spiegel, zich van haar wollig lastje te bevrijden. Na veel pijnlike trekjes en nijdige
miauwtjes kreeg ze het gedaan; maar haar kapsel zag er treurig uit. Ze kon het zo
niet laten. Och, nog tijd genoeg! en zingend, handen-klappend als een blij kind, liep
ze naar boven.
Toen haar haren los waren, trof Suze-zelve haar meisjes-achtig uitzien zo en ze
kreeg plotseling lust zich te kappen als toen ze nog school ging. Ze moest het doen,
het zou hem verrassen! In haar rommella zocht ze twee licht-blauwe linten en bond
er een boven, een achter. ‘Wat lief’, ontviel haar, zich-zelf in de spiegel bekijkend
en toen, lachend, vermaande ze: ‘houd je mond, ijdeltuit’. Een wals fluitend ging ze
de trap af.
Ze kon niet stilstaan van haar onrustige verwachting en daar het in de tuin al te
warm werd, bleef ze maar drentelen in de noch koele huiskamer, telkens door de
glazen deur naar de weg speurend.
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Even over tienen zag ze, nog vèr-vaag, een fietser. Zou hij het zijn? O, waarom had
ze geen toneelkijker, dat ze niet zolang in onzekerheid hoefde te zijn! Fiets toch hard,
hàrd, dat ik je gauw kan herkennen!
Toen ze wist, dat hij het was, ging ze rondom de tafel dansen; want wuiven mocht
ze niet - voor mogelike toeschouwers - en als ze in de deuropening bleef, zou ze
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met allebei haar armen groeten vooruitzenden.
Wat reed hij woest, zag ze nu door het raam, en zijn zwenking om binnen het
tuinhek te komen was zó wild-scherp, dat zij even haar handen tegen haar hart drukte
uit angst, dat hij ging vallen. Maar daar suisden de wielen al over het zand en hoorde
ze hem van het zadel springen. Hollend, om hem voor te zijn, kwam ze in de vestibule
en opende juist de voordeur, toen hij zijn hand naar de belknop strekte. Zij maakte
een diepe révérence en groette zo deftig mogelik: ‘welkom in mijn nederig huis, heer
Eckstein’.
Hij lachte en aangestoken door de overmoed die in haar ogen wemelde, vroeg hij,
op haar kapsel wijzend: ‘dag kleine baby, is moeder thuis!’
‘Jawel, kom maar mee’, en Suze trok hem oneerbiedig aan een knoop van zijn jas
in de vestibule. Toen ze de deur gesloten had, boog ze haar arm om zijn hals en
sleurde hem mee de gang door, de trap op naar haar kamer, waar ze hem in een
fauteuiltje voor het hoog-opgeschoven raam duwde. Zijn hoed afnemend gooide ze
die op de divan, knielde toen met deemoedig gezicht voor hem neer, nederig vragend
‘wat haar heer en meester te gebieden had’.
Maar hij antwoordde niet, bleef haar lachend aanzien en zij lachte nu ook in zijn
goud-lichtende ogen. Toen werd ze zich het gekke bewust van zo om niets te lachen
en dat was weer reden voor nog meer tot ze schaterend op de grond viel en hij
jongjoelend in zijn stoel schokte. Ze kon hem niet aanzien of ze begon weer te
proesten in haar hinnikende geitjeslach.
Eindelik, zich-sterk-beheersend om niet uit te barsten, vroeg ze Zijne Hoogheid
zich te verwaardigen een woordje te spreken.
O jawel, dat wou hij wel.... ‘Baby mag op ooms schoot klimmen’, en hij strekte
zijn hand uit om haar te helpen opstaan.
‘Zeer vereerd, natuurlik’, lachte ze weer, een goed plaatsje zoekend op zijn knie.
Toen keek ze hem ondeugend-vragend aan.
‘Geen kwestie van’, schudde Maurice, ‘ooms geven babies geen kussen’.
‘Maar babies ooms wel’, en Suze kuste hem voorzichtig op zijn mond.
‘Ondeugd.... als 't weer gebeurt’, gromde hij dreigend, zijn arm om haar lijfje
sluitend en haar dichterbij halend.
‘Zal 't nooit meer doen’, beloofde ze, haar vinger aan haar pruilend lipje brengend.
‘Is baby bedroefd? Zal oom het afzoenen?’
‘Nee’, schudde zij.
‘Ja’.
‘Nee’.
‘Ik zeg van wèl’.
‘Ik zeg van niet’.
‘Ik doe 't’.
‘Je doet 't niet’.
‘Zal je 's zien’.
‘Geen kwestie van’.
‘Tòch’.
‘Tòch niet’. Maar zij kwam zo tartend dicht met haar gezichtje bij zijn mond, dat
haar tegenstand eer een verlokking bleek.
‘Tòch niet - tòch niet’, hoonde hij, haar overal kussend waar hij kon.
‘'t Recht van de sterkste’, zuchtte zij tragies toen hij haar even losliet.
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‘Arme ver.... zoende onschuld’.
‘Je zult me nog opeten’.
‘Ik wilde het, dan had ik je altijd bij me’,
Toen moesten ze weer allebei lachen en speelden met elkaars gezicht, ogen en
lippen.
Zij streelde heftig zijn hoofd en, ernstig nu, verklaarde zij: ‘weet je, als ik eenmaal
je haren onder mijn vingers voel, kan ik er niet meer van los bijna, moet ik ze al
wilder strelen. Het prikkelt zo prettig en je hebt zulk vreemd mooi haar, het geurt
en.... en het is helemaal zo biezonder, heel anders.... dan.... dan....’
‘Dan wat?’
‘Dan niets’.
‘Jawel’.
‘Nu - dan gewóón haar’.
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‘Wie heeft er ook gewóón haar?’ minachtte hij.
‘Ik’.
‘Wàt zeg je daar, stoutert? Wat zeg je over baby's mooie haar? Ja - laten we daar
eens over praten’.
Zij stak haar tong uit als teken van verachting over haar eigen hoofdtooi. Maar hij
trachtte het roze puntje te grijpen: ‘goed over je tong dan ook’.
‘Och, flauwert’.
‘Wat eerbiediger tegenover je oom’.
‘Zó dan?’ vroeg ze, aan zijn oor trekkend, maar ineens, door de lucht die door het
open raam binnenvloeide of door de aanraking van zijn hoofd? voelde ze haar scherts
smelten en vleide ze, heel zacht, terwijl ze haar hoofd tegen zijn wang leunde: ‘Caro
mio’.
‘Wat zei je?’ vroeg hij met onschuldig gezicht, in veinzing niet verstaan te hebben,
opdat zij het nog ééns zou zeggen. Maar zij doorzag hem en spotte weer: ‘dat je zo'n
nare man bent’.
‘Och ja, die moeten er ook zijn’, gaf hij berustend terug; maar haar hoofd in zijn
handen nemend en haar ogen indringend met zijn goud-blik prevelde hij zijn antwoord:
‘chara.... mia....’. Zijn hand gleed van haar hoofd langs haar haren, die hij in zijn
vingers nam. ‘Lieve mooie haren’, zei hij ze liefkozend kussend.
‘O - ik moet 't weer òp doen’, schrok ze angstig naar het klokje en toen naar den
weg kijkend.
‘Pas kwart voor elf - time enough, my baby’, troostte bij, maar stond ook met haar
op.
‘Ga je dan vast naar beneden, terwijl ik me kap?’
‘Ja.... Of nee, mag ik 't zien?’ vroeg hij gretig.
Zij kleurde; ‘ik moet op de slaapkamer zijn’.
‘Mag ik het zien?’ hield hij koppig vol.
‘Kom dan maar’.
Zij ging hem voor naar haar slaapkamer, begon dadelik, zonder omzien, aan haar
kapsel, driftig borstelend en aan weerbarstige haren rukkend.
Maurice was in de deur blijven staan; hij keek maar even naar Suze; toen werden
zijn blikken tegen zijn wil naar de kamer-dingen getrokken: de dubbele wastafel háár helft kenbaar aan een celluloïd haarzak en een speldenkussen aan het behang
erboven geprikt -, de tafel, waarop een bijbel, een lamp en een paar hatelike
overhemdsknoopjes, en.... èn.... het lit-jumeau, twee smalle pitch-pine ledikanten
door twee precies-eendere spreien bedekt. Aan zijn kant stonden onder de bedrand
twee grote wijd-uitgelopen vilten pantoffels met neergetrapte hielen. Dus sliep Suze
in het andere bed: dromend streelde zijn ogen het relief van kussen en dekens.
Maar hièr Herzberg! O, waarom had hij mee gewild, waarom zichzelf dit
aangedaan? Hij had niet eens op Suze gelet, die al bijna klaar was zoals hij nu zag.
Zij borg haar kam en borstel in haar kapdoos en keerde zich naar hem om weg te
gaan.
‘Wat is er - wat heb je?’ vroeg ze, verschrikt door zijn lijkbleek gezicht.
‘Niets - niets’, weerde hij zwak en keek zijns ondanks naar de pantoffels en het
bed.
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‘O....’, begreep Suze kleurend zijn blik en drong hem haastig mee naar beneden.
In de huiskamer sloeg ze haar armen om hem heen, kuste - op haar tenen staand troostend zijn ogen: ‘mijn lieve.... màn’.
Hij drukte haar vast aan zich, maar hield zijn ogen neer en stamelde in een snik:
‘Suze....’
Ecksteins hartstocht-bleke gezicht kon Suze niet vergeten; zij zag het overal en in
de nacht droomde zij ervan, huiverendheerlik. Zij was half-beangst voor wat de
toekomst nu ging brengen en half gerustgesteld, dat ook hij, die haar eerst vergeestelikt
had toegeschenen, in de liefde zijn sterkte

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

458
verloor; zoodat zij zich zelve niet meer zó diep hoefde te verachten.
Maurice was Dinsdags gekomen en ze hadden aldoor over hun ‘verhouding’
gesproken. Eckstein was bedroefd geweest, zoals Suze hem nog nooit zag en wat in
haar met een treurnis reageerde.
Hij was zoveel ouder en wijzer, zei hij, hij moest weten of het slecht was wat hij
deed. En God! hij wist het niet. Wel voelde hij - als hij zich op een ruimer dan
maatschappelijk standpunt stelde - dat niet slecht kon zijn wat hem zo lichaamslicht
maakte en de wereld om hem zo grenzeloos vermooide; wijsgerig gesproken kon het
óók geen zonde zijn, omdat er dan geen goed en kwaad bestond. Trouwens, zelfs de
klein-menselike conventionele moraal kon het niet veroordelen, omdat liefhebben
niet iets was, waar je wil wat mee te maken had, maar een gebeurtenis in je ziel. En
al zou hij ophouden Suze te bezoeken, zou hij daarmee niet ophouden Suze lief te
hebben. Je daden op zich-zelf waren nooit slecht; ze werden dit eerst - maatschappelijk
gesproken - door hun gevolgen. En hier zag hij geen gevolgen of wilde ze niet zien;
want aan Sarah's eenzaamheid dacht hij niet. En ook al brak hij elke uiterlike omgang
met Suze, zou hij nooit het rag-fijne weefsel kunnen verscheuren, dat hun zielen
verbond om de draden ervan naar Sarah's ziel te spannen.
In ieder geval - hoe lang bij ook zelf redeneerde en hoe ook het oordeel der mensen
mocht zijn - het bleek machtiger dan zijn verstand. Want het was de liefde, de liefde,
die hij in zijn lang leven nog niet kende. Wel had hij het gemeend; maar wat hij
ervoor had gehouden bleek met dit wáre slechts het laagste gemeen te hebben, terwijl
juist het essentieële, dat wat verhief en vergoddelikte, eraan ontbrak.
Suze zweeg maar en luisterde. Hoe kon zij ook een mening hebben, waar haar
man, haar sterke wijze man, geen middel tot ontwarring wist? Er bleef nu als enige
verontschuldiging de liefde en dat het niet anders kon. Dat was excuus en reden
tegelijk.
Zij had al die tijd een mededeling op haar lippen gehad; maar juist tussen deze
gesprekken en na haar kort-geleden bekentenis durfde ze niets zeggen. En toch moest
hij het weten. Zo hij het later hoorde zou hij boos zijn, begreep ze. En zelve wilde
zij ook zo gaarne dat hij het wist! Al toen ze aan de deur waren en hij haar nog voor
't laatst zijn hand gaf, zei ze, langs hem heen kijkend: ‘Herzberg gaat Zaterdag uit’.
Ze voelde hoe Maurice een schok kreeg en schuw keek ze naar zijn verbleekt gezicht.
‘Zaterdag.... mòrgen?’ vroeg hij zachtjes en met bevende lippen.
Suze knikte.
Hij kneep haar hand haast pijnlijk in zijn vingers en bracht zijn hoofd dicht bij het
hare: ‘Ik.... kom.... in de tuin’, fluisterde hij en na een ontmoeting van hun ogen,
waarin ze elkanders verlangen èn schaamte zagen, rende hij het tuinpad af.
In het Oosten laag aan de bleke hemel hing roderig-geel de maan als een oranje
lampion. De huizen, die men overdag vanuit de villa-tuin kon zien, lagen verdoken
tussen de avondlik-zwarte bomen; alleen aan de ingang van het dorp was een nederig
woninkje, met één raam, zichtbaar. De torenspits leek gebed in het massale iepenloof
en de molen, op zijn heuvel, stak zijn stille wieken zwart tegen de lichte lucht. De
nevel, eerst alleen aan de horizon, was onmerkbaar dichterbij gekropen. De bomen
in de verte waren grijzig verdoft en in de weien lagen de vaag-omtrokken bulterige
lichamen van slapende koeien. De wilgen, die het weiland achter het huis begrensden,
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stonden nog zwart, omdat de nevel hen nog niet had gevangen. Maar de wilgen langs
de buitenrand van het dorp, die men van de villa uit door de maan beschenen zag,
hadden grijsgroene pluimige kronen.
Al vroeg in de avond had Suze de meid
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naar bed gezonden en was zelf in de tuin gegaan. Ze droom-liep tussen de donkerende
bomen, telkens herzeggend dat ze hem hièr zou wachten.
Als een moede wandelaar, zó langzaam, schreed ze met peinzende ogen over de
bleekgele paden, die zwart werden tussen de struiken. Naderend het slapende priëel,
aan het einde van de tuin, schoof ze voorzichtig de over de grond slierende
kamperfoelie-ranken uiteen en sloop naar binnen, waar ze zich zachtjes in een lage
tuinstoel vallen liet.
Er hing een zware geur van kamperfoelie en zoete vlier, die in hoge struiken achter
het priëel geelde. Boven het dak kletterden zachtjes de peul-trosjes van een fijn-lovige
acacia en vlak ernaast parelde een berkranke witte popel met zijn draaiende
vaandelende blaadjes een liedje als van regendroppels, die in een vijver vallen.
De geuren drongen in Suze door en onbewust nam ze de avondgeluiden in zich
op. Het was niet meer de Suze van alle-dag, die hier in het priëel zat, niet meer de
Suze, die verstandig kon denken en logies redeneren: ze was een deel geworden van
de zomeravond. Zij voelde zich als drijvend op het lauwe water van een
geurig-gebalsemd bad en haar lichaam was als een van deze kamperfoelie-bloemen,
die overdag de zon en de lucht indrinken om in de avond wolken wierook los te laten.
Ze dacht niet meer bewust; alleen was er in haar een vaag weten, dat het alles zo
moest gebeuren en dat zij wachtte op het geluk, dat haar geheel in deze Juli-nacht
zou oplossen. Toen hoorde ze het geluid van snel-draaiende fietse-wielen op de weg
en even later krachtige hoewel verzachte voetstappen op het tuinrand. Bij het priëel
stak Maurice zijn hoofd door de dichte blaren en vroeg, gedempt, of ze daar was.
Maar zij strekte al haar armen naar hem op en trok hem naar zich toe, zodat hij,
knielend op de vochte grond, haar gezicht met zijn lippen liefkoosde.
Achteloos schoof hij zijn hoed achterover tot die over de grond hoepelde en achter
in het priëel bleef liggen. Toen bukte hij zijn hoofd en lei het in haar schoot. Suze
liet haar vingers in zijn haren spelen, maar hij trok haar handen eruit weg naar zijn
mond. Haar vingers kuste hij en haar polsen, en - haar wijde mouwen òp-slaand haar armen tot aan de schouders. Háár warme lippen waren op zijn haar, zijn
voorhoofd en vooral, vooral op zijn ogen. En in de lauwe geuren-zware lucht vielen
gestamelde woorden als klein-klotsende steentjes in water.
Hun armen omstrengelden elkaars hoofd, elkaars armen, elkaars lijf, zij voelden
niet of ze zaten, stonden of lagen en wisten niet waar háár mond eindigde en zijn
lippen begonnen. Het priëel werd een geurig liefde-tempeltje, dat zij moesten wijden.
Want het was geen brandende, schrijnende begeerte, zoals er is midden op een
zonnedag of in een broeiige winterkamer, maar een bijna-weemoedige hartstocht,
die zeide, dat dit moèst gebeuren, daar het niet anders kòn. Die stille, bijna ongeweten
weemoed maakte hun geluk tot een niet-meer menselik, tot een godengeluk of een
goddelike extase.
In het opperste moment van zaligheid woei er een zachte kreet, gedempt door het
dichte kamperfoelie-loover, van Suzes lippen de tuin in en zacht maar duidelik en
overtuigend, als had hij de oplossing van hun nevelige gedachten in deze éne seconde
doorzien, stamelde Maurice: het-is-niet-slecht. En toen ze, vermoeid, met gesloten
ogen in elkanders armen voortdroomden, murmelde hij: ‘het is goed’. Suze herhaalde
als een zangerige echo: ‘goed’.
De oranje maan klom de hemel in en de nevel verdichtte. In het priëel waren twee
mensen, wier lijven waren geworden tot godenlijven en wier monden woorden
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spraken, die even goed het geruis konden zijn van de grote beuk bij het hek of het
zilverig zingen van de populier.
De maan daalde en de hemel werd lichter.
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Toen in het Oosten de eerste geel-roze vlammetjes uitsloegen, verliet Eckstein,
wankelend en bedwelmd en met oversluierde ogen als één, die in zijn droom bij de
Goden was, de slapende tuin, die opdook uit de al verijlende nevel.
Suze bleef nog in het priëel tot de vroege zon haar deed begrijpen, dat het dag
was. Loom en met dromende ogen schreed ze naar het huis, waar het plotseling tot
haar doordrong, dat ze haar bed moest beslapen voor Sanne.
Langzaam ontkleedde ze zich, maar ze wies zich niet en liet haar haren
ongeborsteld, Want het water kon de indruk van zijn vingers en het merk van zijn
lippen afwissen..
Ze sliep - tot laat in de dag.
Tijdens Nico's korte afwezigheid kwam Eckstein iedere dag, soms meer dan eens,
's morgens of 's middags en elke avond. Het was koeler geworden, ze waren niet
meer in de tuin, maar boven in hun ‘eigen’ kamer.
Ze waren beiden geen mensen meer, maar engelen, gelukzalige, reine,
goddelik-goede engelen. Al hun woorden waren mooi; hun gelaat, hun handen, heel
hun wezen was in een verheerlikende glans gedrenkt, zij stráálden het geluk uit.
Geen van beiden verlangden een twede Julinacht als daarbuiten in het priëel, want
hogers dan dat was er niet en zij voelden of ze door herhaling hun zuivere gedachtenis
zouden bezoedelen.
Zij zaten maar stil naast elkander; ieder woord van de een was een gouden druppel
voor de ander om in zijn herinneringsbeker te bewaren. Zij konden elkander nu alles
zeggen, de geheimste roerselen van hun ziel kwamen bloot; gedachten, wier bestaan
zij zichzelve nooit bekend hadden, verlangens en fantasieën, te diep-geheimvol en
te subtiel haast om met woorden aan te raken, alles kwam ongebroken en helder van
hun lippen. En zonder aarzeling proefden zij het vertelde, begrepen het zonder vragen
en zonder verwondering. Het was of hun zielen in elkander vastgroeiden en zij kregen
sensaties, die het karakter van de ander eigen waren.
Dit alles was mogelik geworden door die Julinacht. Nooit te voren hadden zij het
bestaan van zulk een supreme overgave vermoed. Want niet hadden hun lichamen
zich elkander gegéven, maar waren door hun zielen elkaar gebóden en in die
vereeniging hunner lijven hadden hun zielen capaciteiten uitgewisseld.
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In den boomgaard (Naar eene schilderij ‘Prima Vera’ van Botticelli).
Door Jan J. Zeldenthuis
Danst in den boomgaard nu,
De blauwe bloemen vallen
Wel honderd duizendtallen
In schoonen bloei voor U.
Danst in den boomgaard nu,
De zoele winden streelen,
Der nachtegalen keelen
Gaan op in zang, voor U.
Weet gij waarom, waarom
De lucht zoo blauw, zoo goud is?
Sneeuwbloei aan 't bottend hout is?
't Is alles: ‘Lente kom!’
Danst in den boomgaard nu,
Voorbij is ruige winter,
Met stormen en gesplinter,
En alles wacht op U.
Danst in den boomgaard nu,
Ons lied zal voor U zingen;
Der eng'len scharen gingen
Bazuinend luid naar U!....
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Aan de Zuiderzee,
door Jan J. Zeldenthuis
Aan kleine zee, die 't land gevangen houdt
Met dijke' en duinen bracht ik U de dagen
Toen wij tezaêm der wereld schoonheid zagen,
Waar boven bosch en vloed de hemel blauwt.
Achter het zacht-bewogen beukenhout
Viel er het water met een schuchter klagen,
Scheen elke golf het vreemde wee te dragen,
Dat ook den oceaan maakt wreed en koud.
Of toen de weemoed al de vreugden brak,
Elk onbewust zag 't einde van die tochten
Naar 't perelmoer en fijn-weerspieg'lend vlak,
Ik weet het niet, maar beide onze oogen zochten
Iets dat er nièt was, tot de blik werd strak,
Iets dat wij samen nimmer vinden mochten.
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Vroege avonden
door M.H. Werkman.
De herfst viel dit jaar vroeg in, met slagregens en najaarswind, die in vlagen over de
velden neerstreek. Daarna kwamen dagen van stilte en bruine bladeren in den mist.
Toen de jonge professor Dirks dien namiddag de deur van zijn studeerkamer achter
zich sloot, overviel hem de kilte van den herfst met een rilling. Haastig liep hij op
het openstaande venster toe, en sloot het. Dan bleef hij, de hand nog aan den grendel,
staan, uitziende over het land. Hij was na het college nog even op de bibliotheek
aangeloopen, om iets na te slaan en met enkele boeken onder den arm naar huis
gewandeld, zijn kleine villa, even buiten de stad. Toen hij, zijn hoed en jas in de
gang latende, de kamer binnen kwam, bemerkte hij in het vochtig kille vertrek, dat
hij te haastig geloopen had.
De laatste dagen had hij dit meer aan zich gemerkt, dat overhaaste en rustelooze.
Sedert zijn jeugd had hij gehouden van het najaar, het seizoen van bezonken kracht,
van de frissche, tot werken prikkelende atmosfeer der vroege herfstdagen. Na den
altijd met zorg verwachten zomer van broeiende hitte en afmattende lusteloosheid
kwam steeds weldadig de verkoeling van den herfst.
Dat hij vandaag zich wat bezorgd gevoelde voor zijn gezondheid, kon het eerste
aankondigen zijn van een vroeg naderenden ouderdom, evenals de enkele grijze
haren, die aan zijn slapen zichtbaar werden. Kon men zoo ongemerkt de grens
overgaan en plotseling tot het inzicht komen, oud te zijn geworden? En hij was nog
maar enkele jaren meer dan dertig, al telden er verscheidene van dubbel. Toegevende
aan een vermoeidheid, die hij zich niet verklaren kon, liet hij zich neer in den stoel
voor het venster, en bleef er zitten uitzien. Deze nevelige herfstdagen hadden hem
altijd droomerig gestemd. Maar vroeger werkte zijn verbeelding naar voren, den tijd
tegemoet, wanneer bereikt zou worden, wat hij meende, te mogen verwachten. Nu,
nu hij verder gekomen was, dan hij ooit gehoopt had, en algemeen gold voor een
begunstigde van het lot, die, nauwelijks dertig, het hoogste bereikte, nu voelde hij
zich als een jong-oud man, met den iets gebogen, zorgvuldigen gang van wie
voorzichtigheid geleerd heeft, en die begint, zich bezig te houden met de dingen van
vroeger.
Hij zag zich weer als het jonge schoolmeestertje op een dorp, ergens midden in
de hei, in een tijd van studie en geduld, van moed en hoop, en van honger. De honger
en de ontzegging waren altijd de trouwe begeleiders geweest, die dreven tot arbeid
en studie. Van dat dorpje, waar hij de eerste kennis opdeed van de planten en van
den aardbodem, en waar hij met bijeengespaarde lesgelden en hulp van den dominee
studeerde voor het staatsexamen, kwam hij op de academie. Hier herinnerde hij zich
van, hoe hij met zijn arbeidslust en zijn ontbering leefde te midden van de weelde
en de feesten der anderen. Verbitterd hadden die jaren hem niet, doch hij was er
nadenkend geworden. Ten slotte maakte een studiebeurs het einde aan de zorgen en
kon hij zijn studie besluiten met een promotie cum laude. Zijn proefschrift over de
voorhistorische planten trok reeds eenige aandacht. Een paar jaren als leeraar in een
kleine plaats, waar men hem voor zonderling en stug hield en links liet liggen,
volgden, en dan eenige in een stad, waar hij zorg met zijn leerlingen had. Een
uitvoeriger werk over de aardlagen en het botanische leven der voorhistorische
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tijdperken vestigde voorgoed de aandacht op hem, zoodat een onverwacht sterfgeval
hem den leerstoel aan een academie verschafte.
Daarmee was hij reeds ver het eens gehoopte doel voorbijgekomen, en leefde in
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de genoten achting en aanzien voor het eerst op, zoodat hij in ernst begon te denken,
dat hij nog eens als andere menschen gelukkig zou kunnen worden. Tot dien tijd had
hij weinig gelegenheid gehad, in gezelschap te komen, terwijl de bezwaren van zijn
geringe maatschappelijkheid en de financieele verplichtingen tegenover een zieke
moeder hem terughielden. Alleen gebleven na het sterven zijner moeder, met om
zich de koele zorg van een huishoudster, die hij betaalde, begon hij voor het eerst
klaar en duidelijk het gemis te gevoelen en zich af te vragen, of het niet nog mogelijk
zou zijn, het intieme geluk van eenvoudige menschen te vinden.
Deze mogelijkheid was hem dezen zomer bereikbaar verschenen, tijdens de weken,
die hij doorgebracht had in pension in een kleine badplaats aan de Noordzee. Het
was een wat apart familiepension, waar alleen menschen van zekere uitzondering
vertoefden, die het elkaar aanbevalen. Hier ontmoette hij het eerste meisje, dat hem
sedert een mislukte liefde in de dorpsjaren interesseerde. Ze was veel jonger dan
Dirks, hoogstens even over de twintig, de dochter van een bekend staatsman, een
Haagsch meisje van voltooide opvoeding en voorname beschaving. Haar
gemakkelijkheid van bewegen en zekerheid van optreden deden Dirks het verschil
van meer dan tien jaar gaarne vergeten. Ook hoopte hij, dat men hem niet ouder zou
schatten, dan hij werkelijk was, en rekende, dat zijn modieuze verzorgde kleeding
hem enkele jaren jonger maakte. En dan had hij zich ook niet zoo moe gevoeld als
anders, en dit moest op zijn uiterlijk terugwerken.
In het kleine pension, waar men van alle logés in groote trekken het leven kende,
wist men, dat de jonge professor Dirks van heel eenvoudige afkomst was, en enkelen
wisten te spreken over zijn volharding en talent, de hoogachting, die zijn wetenschap
genoot en de waardeering tot in het buitenland. In die kleine wereld verschafte hem
de mogelijkheid, dat zijn naam nog eens verbonden zou worden aan een
buitenlandsche academie en belangrijke onderzoekingen, genoeg aanzien, om deze
menschen uit regeerings- en patriciersfamilies hem te doen behandelen met
onderscheiding.
In de kleine wereld van het pension, waar de dames zijn vermoeid en nadenkend
uiterlijk interessant vonden, had Dirks dadelijk sterk den indruk in zich opgenomen
van dit jonge Haagsche dametje, dat zich gevleid gevoelde door de uitwerking, die
haar aanwezigheid op dezen jongen geleerde maakte. Zij kwam in zijn leven als het
princesje der sprookjes, blond en rank, met den ernstigen glimlach van een diep
innerlijk, en zij nam hem wel geheel voor zich in.
Van haar kant was het misschien in het eerst niet meer dan nieuwsgierigheid naar
het leven van deze in de eenzaamheid gegroeide persoonlijkheid, die meestal gesloten
was, en van wien anderen met eerbied en tegemoetkoming spraken. En zeker was
het ook achting geweest voor den man, die een alleenstaanden naam had weten te
maken, die haar bewogen had, het gezelschap van dezen vreemde te zoeken, die zoo
geheel anders was dan de jonge mannen, die zij in haar Haagsche omgeving zag.
Uit tafel- en thee-uur-gesprekjes op de veranda ontstonden afspraakjes voor een
wandeling in het duin, waarbij ze zich interesseerde voor zijn planten en zijn vertellen
ven ontstaan, ontwikkeling en uitsterven van de soorten in de natuur in den loop van
tijden. Haar ontzag voor zijn werken en succes was oprecht genoeg, om hem gelukkig
te maken, en tegelijk met de vreugde over de belangstelling van een onbevoegde,
welke hem aangenamer was dan het meest bevoegde oordeel, kwam in dezen
vereenzaamde de gedachte omhoog, dat er een geluk bestaat, dat voor ieder mensch
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te bereiken is, wanneer hem de gelegenheid geboden wordt. Op zijn wandelingen
naast deze bekoorlijke heel jonge vrouw gevoelde hij voor het eerst, wat zij op hem
hadden voor
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gehad, wier leven effen en gemakkelijk is gemaakt.
Hoe geheel anders dan vorige zomers was deze zomer geweest. Hoe had hij de
groote symphonie gehoord van het wijde zeegeruisch en de blauwe luchten. Voor
het eerst in zijn eenzame leven werd hij gelukkig in het klare bewustzijn van de
werkelijkheid van elken dag, dien hij mocht doorbrengen in deze omgeving en in de
nabijheid van deze heel jonge vrouw, wier leven zoo geheel anders gericht was
geweest als het zijne, maar die toch in de diepte van haar innerlijk zooveel gelijk
verfijnds had als hijzelve.
Als melodieën uit de groote symphonie bleven sommige dagen in zijn herinnering
achter, die hij als kostbaarheden aannam en bewaarde. Wanneer hij des morgens
wakker lag en de zon zag buiten de zonneschermen, dan overdacht hij de kleine
gebeurtenissen, gesprekken en woorden van den dag, die gisteren was, en leefde in
verwachting de ontmoetingen van den nieuwen dag tegemoet.
Een morgen had hij haar uitgeteekend, zooals ze zat op de houten verandatrap,
een grooten zonnehoed op het blonde, gewelfde haar, een figuurtje van ranke lijnen,
de oogen neer naar het boek op haar handen, Les Solitudes van Sully Prudhomme,
dat hij haar te lezen had gegeven. Te voren had hij weinig neiging gevoeld tot
literatuur en verzen vooral, maar op dit werkje was zijn aandacht gericht geworden
bij de opneming van Poincaré in de Academie Française, waarbij deze bewonderde
wiskundige, der gewoonte getrouw, een rede uitgesproken had over hem, wiens zetel
hij ging innemen, den zachtzinnigen dichter. En hij had er verwantschap in gevoeld
in deze verzen, met zijn eigen innerlijk, waar heel diep ook het besef bestond, dat
het niet mogelijk is, dat twee menschenwezens elkaar in hun diepste wezen kunnen
naderen. Toch waren deze bewustwordingen van grenzen steeds overstemd door het
vreugdevolle vertrouwen in de macht van toewijding en overgave.
Een anderen dag waren ze samen heel ver naar het noorden gewandeld, over het
vochtig-vaste strand, en bij het zoeken in de duinen afgedwaald. Bij het missen van
een stap langs een helling bezeerde zij haar voet, zoodat het loopen pijn deed. Den
langen weg terug had hij haar gesteund, terwijl zij op hem leunde met vertrouwende
hulpbehoevendheid.
Tegenover alle toespelingen der andere gasten, die hun omgang met vriendelijke
belangstelling zagen. toonde zij onveranderlijk dezelfde kalme gerustheid van haar
in evenwicht opgegroeid leven. Er was voorzeker bij haar geen gedachte aan flirt
opgekomen. Het stond voor haar nu eenmaal vast, dat men met een man als hij niet
flirtte, zooals met de jonge mannen van de tennisbaan. Zijn ernst vond bij haar altijd
volle waardeering en zijn grappen, wat naïf gepoogd soms en onhandig, werden door
haar begrepen en aanvaard met den glimlach, waarin misschien ook wat ironie lag,
die vriendelijke en licht te dragen ironie, die hij ook van zichzelf duldde.
En een avond in de schemering, opgeklaard na een donkeren dag van regen, vertelde
Dirks aan het meisje van zijn leven, van zijn willen en werken. Hij sprak van de
onthouding en ontbering van zijn dorpstijd, toen hij de hei in dwaalde en de eerste
vondsten deed. En hij vertelde van zijn studie en den nutteloos opgeofferden tijd aan
het opnemen van een voorraad kennis, die nu eenmaal voorgeschreven was, en die
hem soms tot aan het wanhopen had gebracht. Zijn eenzaamheid vertelde hij, op het
dorp, de misverstane intellectueel van dien microcosmos van het dorpsleven, en de
terughouding der boerenmeisjes. In de academiestad was het in andere verhoudingen
hetzelfde geweest, zijn weinige maatschappelijkheid en de terughouding der anderen.
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Later in de steden, waar hij als leeraar gewerkt had, was hem meer tegemoetkoming
getoond, maar zijn gevoeligheid was nog gewond van de reserve van vroeger, en te
veel had hij geweten, dat men niet hem zocht
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voor de mogelijkheid van een huwelijk, maar zijn positie, zijn toekomst.
Dien avond werd ze heel stil en verzonken en haar woorden waren niet in den
gewonen toon van gerustheid. Er was, toen ze hem alleen liet, een klank in haar stem,
die vreemd was aan haar vroegere gesprekken.
Kort er na vertrok zij en keerde ook hij weer in zijn academiestad terug. Toen
kwamen haar briefjes, kleine blaadjes, beschreven met haar net, regelmatig schrift
van een zorgvuldige meisjeshand, een beetje verzorgd schrift en wat verzorgde zinnen,
maar verwonderlijk zacht en aangenaam waren hem de gekozen woorden, gebruikt
voor dingen van allen dag. En uit de stemming van gevoeligheid en verlangen naar
wat vriendelijkheid en belangstelling schreef hij telkens terug, uitingen van zijn
eenvoudige gevoel in simpele woorden.
De dagen gingen voorbij, gelijkelijk gedempt van stemming, met nevelige morgens
en avonden, terwijl den roerloozen dag lang het gelende loover der boomen van
tinten wisselde in den bleekeren zonneschijn. Eenige dagen telkens tusschen brief
en antwoord, ditmaal wat langer dan te voren. Een vage vrees woelde nu enkele
dagen reeds in hem, dat haar altijd zorgvuldige briefjes niets meer te zeggen hadden
dan belangstelling en vriendelijkheid van het jonge meisje tegenover den man, voor
wien ze eerbied gevoelde. En meer dan dezen zomer gevoelde hij zich den laatsten
tijd moe en oud, op steeds grooteren afstand van haar jeugd.
In gedachten en mijmering verzonken vond hem zijn huishoudster, die een brief
bracht. Het was donker in de kamer. Dirks stak de gaslamp aan, en bezag het adres.
Het was haar hand. Hij scheurde de envelop open en begon het briefje te lezen. Na
een oogenblik zonk de hand met het briefje neer, en Dirks bleef starende een oogenblik
staan. Toen ging hij naar het loketkastje, waarin hij haar andere briefjes bewaarde
en sloot dit er bij. In weinige vriendelijke woorden vertelde ze hem, dat ze zich
verloven ging, met een mijnheer zoo of zoo, vermoedelijk van de tennisclub. Ze
wilde het hem als haar vertrouwden vriend van dezen zomer vooraf zeggen. Dat ze
zich heel gelukkig gevoelde, was overal te lezen uit wat er niet stond geschreven.
Van uit de stemming van diepe moedeloosheid en plotselinge veroudering schreef
Dirks haar een brief van gelukwensch, waarin hij haar zijn groote vreugde betuigde
over het geluk, dat zij vooral verdiende.
Daarna bleef de jonge professor Dirks stil, terwijl het gas suisde en de ruiten,
waarvoor de gordijnen nog steeds niet neergelaten waren, zwarte plekken teekenden
in de wanden. Buiten was het beginnen te regenen. De droppen tikten tegen het eene
zijvenster. En in dezen vroegen herfstavond zag hij een oogenblik zijn eigen leven
verbeeld, een vroege avond, troosteloos van stilte en vereenzaming en triest als de
regen tegen de ruiten.
Nu zou hij weer als vroeger de stille, gesloten geleerde moeten zijn. Hij streek
zich langs het voorhoofd en door de haren. Hij gevoelde zich veel ouder en wat moe,
geen meester meer over het leven, dat hem nu ging meenemen, waarheen het wilde.
Misschien zou hij zijn zusters raad volgen en de stille Lien Veld tot zijn vrouw
vragen, die onopgemerkt als een huishoudster langs zijn leven zou leven. Misschien
ook zou hij alleen blijven, al naar het komen wilde. Buiten begon het te waaien. De
wind dreef enkele bladeren ritselend langs het venster.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Cyriel Buysse, Zomerleven. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1915.
De opmerking is, geloof ik, al herhaaldelijk gemaakt, en zij kan dan ook moeielijk
achterwege blijven, bij de bespreking van dit vóór den oorlog geschreven (en in een
tijdschrift gepubliceerd) dagboek: het maakt een gemengden, en zeker niet den
gewenschten indruk, te lezen, nú, van Buijsse's heerlijk rustig zomerverblijf op zijn
Molenberg in Vlaanderen, van zijn overgegeven meeleven met de natuur en zijn
onbezorgd genot van haar schoonheid, zijn genot ook vooral van landelijke stilte en
veilige vree. Zeer jammer is het, dat ook dit bóekje niet meer vóór den oorlog kon
worden uitgegeven, het zou dan zeker méér, en zuiverder, gewaardeerd geworden
zijn. Ja, men zou het zich, gedurende Augustus en September 1914, de dagen der
verschrikking, en opnieuw in den afgeloopen zomer, met weemoedige liefde hebben
herinnerd. Men ware er aan blijven terugdenken als aan een genotvol bezoek gebracht
in een schoon land en aan een vreedzaam gelukkig man, kort voordat aan dat land
door woeste oorlogsoverweldiging een gruwelijke ramp werd bereid. Doch wie deze
dagboekbladen nu pas leest, nadat de gedachte-associatie: oorlog, verwoesting,
ellende, onafscheidelijk is geworden van het woord België, het begrip Vlaanderen,
die zal wel àl zijn best moeten doen om zich voor te blijven houden, dat zij minstens
twee jaar geleden geschreven zijn, om er, met het litterair genot, niets dan dien stillen
weemoed van te ondervinden, want vergeet hij dat een oogenblik, dan zal een zekere
wrokkigheid (hoe onbillijk ook!) moeilijk zijn te overwinnen, tegen iemand die nu
nog durft gewagen, en zoo vreugdevol, van een in heerlijk-rustig, en
kinderlijk-egoïstisch genot doorgebrachten zomer.... in Vlaanderen!
Buijsse heeft het ons daarenboven niet gemakkelijk gemaakt, bij de lezing van
zijn boekje den oorlog te vergeten. Al op bladzij 5, op den datum 25 Maart, komen
wij dit tegen:
‘Grijs. Alles kil en dof-grijs, als gisteren. 't Is geen weer om uit te gaan; 't is een
weer om couranten te lezen.
Laten we dan beginnen met 't interessantste: het sportnieuws.
Vo e t b a l .
Een groote, internationale wedstrijd heeft plaats gehad en de vertegenwoordigers
van een heel klein land hebben de vertegenwoordigers van een heel groot en machtig
land geslagen. De verslaggever van mijn courant noemt het een historische
gebeurtenis. Hij heeft menschen gezien die vreugdetranen schreiden; anderen, die
van ontroering een flauwte nabij waren.
Bravo! Bravo! Heerlijk! Ik ben heelemaal verzoend met mijn courant, die mij
anders zooveel saaie kost te slikken geeft. Maar ik lees verder in het blad en al gauw
komt de gewone ontstemming.
Ik lees van een kleine, nietige mogendheid, die, desnoods met kracht van wapenen,
haar heilige, traditioneele, nationale rechten, tegen de aanslagen eener zeer sterke,
groote mogendheid zal verdedigen!
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Die onzin ergert mij alweer geweldig. Welke sombere bruten, welke volslagen
imbecielen, welke definitieve crétins en idioten zijn er dan wel aan het bestuur van
dat kleine land om, in deze eeuw van beschaving en vooruitgang, nog zulke
stommiteiten te durven verkondigen: Waarom vragen ze niet meteen een conferentie
van diplomaten in 't Vredespaleis of een congres op Meerenberg?
Komaan, heeren, wees nu toch verstandig en leert voetbal spelen: Vijf ministers
als “forwards”, drie als “half-backs”, twee
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als “backs” en uw koning in de “goal”. Als “referee” de minister van Sport en
Toerisme. Heusch: het sportterrein is nog het eenig strijdperk, waar een kleine natie
haar “heilige, traditioneele, nationale rechten” tegen de aanvallen eener groote
mogendheid met kans op zegevieren kan verdedigen’.
Zie, wanneer dit was geschreven door Frans Coenen in den Nieuwen
Amsterdammer, ik zou het gemakkelijk herkennen als ironie, spot, bitterheid, en het
is ook zeer goed mogelijk dat Buijsse het zóó gelezen wil hebben, maar duidelijk is
dat niet en ik-voor-mij ben er nog zoo zeker niet van. Dat over het sportnieuws als
het ‘interessantste’ in de courant en wat dan volgt over den voetbal-wedstrijd doet
wel sterk aan voor-de-mal-houderij denken, maar.... Buijsse i s een sportsman. Ik
twijfel.... En dan vraag ik, waarom deze pagina in dit boekje? Ik weet wel, dat zij
precies is overgedrukt uit Groot-Nederland van Maart 1914 - toen niemand nog aan
oorlog dacht! - maar was dat nu wel zoo noodig geweest, dat overdrukken? Hechtte
Buijsse zooveel aan dit dagboekblad, ook ná den duitschen inval in zijn vaderland?
Vond hij juist deze pagina zoo welgeslaagd, zoo mooi, of zoo geestig? Ik niet! En,
in een boekje uitgegeven na Augustus 1914, vind ik haar onaangenaam om te lezen.
Men heeft het Stijn Streuvels zoo kwalijk genomen, dat hij de regeering van zijn
land critiseerde, nu reeds, en welwillende woorden over had voor sommige duitsche
individuen. Me dunkt, hier staat nog heel wat anders! Dat met de kleine, nietige
mogendheid, waarvan in mijn citaat sprake was, natuurlijk België niet bedoeld kan
worden, doet niets ter zake. Ook België, in vergelijking met Duitschland, ís een
kleine, nietige mogendheid.
Geschreven, allicht, in 1913, en gepubliceerd in Maart 1914, waren deze volzinnen
van Buijsse zeer begrijpelijk, misschien wel plausibel, maar waarom liet hij ze
overdrukken en verschijnen in 1915, zonder zelfs een enkel woord (een voorwoord
of nawoord b.v.) ter aanduiding van zijn tegenwoordig standpunt. Zijn meening erin
uitgesproken, wanneer zij niet ironisch moet worden opgevat, is toch te heftig gezegd
om veel indruk te maken. Wie zich zoo opwindt, zou, zonder opgewondenheid,
misschien wel heel anders spreken....
Overigens heb ik van vele bladzijden in dit kleine dagboekje dankbaar genoten. Niet
zoo zeer van de natuurbeschrijvingen, hoe geestdriftig die soms ook zijn. Buijsse is
daar niet heelemaal de man voor. Ondanks zijn voorliefde voor het landelijk leven
is hij een te stadsch en te wereldsch heer om het te beschrijven met al zijn nuances,
zooals een echte plattelandsbewoner, die goed schrijft, zooals b.v. Streuvels dat kan.
Buijsse's termen voor de natuur zijn tamelijk banaal-lyrisch, hij ziet de nuances niet,
hij schrijft er misschien wel te schielijk over, n.l. voor hij zich volkomen ingeleefd
heeft Daar tegenover: wat een geestige kerel toch, en welk een uitnemend verteller!
Als hij iets vertelt is alles dadelijk geheel in orde en luisteren wij geboeid. En ook
wanneer het er alleen om te doen is, treffende of vermakelijke opmerkingen te maken.
Zoo iets als dit b.v.:
‘18 April. Wind in de stad! Buiten, als het waait, stroomt een lange, forsch-gezonde
adem door de lucht. Je kunt hem mee of tegen hebben; hij kan hinderlijk of prettig
wezen; maar je weet ten minste wat je er aan hebt: hij is niet verraderlijk. In de stad
duwt hij je nu eens voort, houdt je een oogenblik daarna weer tegen, rukt om een
hoek je hoed af, slaat om een tweeden hoek stof en vuil papier in je gezicht, blaast
op uit den grond, valt op je neer van de daken. Nooit heb je rust, nooit kan je hem
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een seconde vertrouwen; hij is als een grijnzende plaaggeest, die overal en nergens
is en je voortdurend bestookt en achtervolgt. Ik haat den wind in de stad als een
boosaardige kracht, die niets dan kwaads en nooit iets goeds of nuttigs verricht’.
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Ook dit vind ik aardig (het werd op 20 April geschreven):
‘Zij is mij lief, de stille, weemoedsvolle maan; haast liever dan de zon. Zij komt,
zij gaat, verdwijnt en keert terug, steeds onverwacht en anders. Telkens brengt zij
een verrassing, omdat men haar niet elken dag geregeld en gelijkvormig kan
verwachten. Wanneer zij in rust is vergeet men haar. Doch nauwelijks schijnt haar
eerste, fijne zilversikkeltje weer aan het donkerblauw uitspansel, of men voelt haar
oude, trouwe liefde, die o n s niet vergeten heeft’.
Een allergenoeglijkst, fijn-humoristisch verhaaltje is dat van Fontje, het jongentje
dat dagelijks melk brengt bij Buijsse, daarvoor een klein fooitje krijgt, maar dit op
een goeden dag weigert. Waarom? Men weet het niet. Tot het dienstmeisje er achter
komt. 't Is omdat Fontje zoo graag eens in die mooie automobiel zou willen meerijden,
en het ‘recht’ daartoe verdienen wil! Is 't anders niet? Natuurlijk mag hij nu dadelijk
mee. Meniere Buijsse verwacht daar zelfs een uitbundig plezier van. Maar mis, hoor!
(bl. 84): ‘Zet ou moar op ou gemak, manneken, leun maor tegen 't kussen, drong ik
aan. En dat deed hij ook even, doch dadelijk weer schoof hij naar voren en bleef daar
stok-stijfjes zitten op het randje, de oogjes star-gepriemd op de dreunende motorkap.
Door geen enkel woord uitte hij wat in hem omging’. Teleurgesteld komt Buijsse
thuis en vertelt aan zijn dienstmeisje, dat het tochtje met Fontje hem geen succes is
gebleken. ‘Maar meniere toch! roept het meisje met van verbazing in elkaar geslagen
handen en op een toon vol verontwaardiging en blaam.’ En nu volgt: ‘17 Mei. Ik heb
mij totaal vergist: Fontje is daareven met de melk aangekomen en heeft tegen het
meisje gejubeld van geluk over het auto-tochtje. Het meisje heeft hem beknord:
“meniere peist da ge 't nie giestig gevonden 'n hêt!” waarop Fontje geantwoord heeft
dat hij het ongelooflijk “giestig” heeft gevonden, maar het mij niet heeft durven
zeggen.
Heeft hij weere zijn drijnkgeld aangenomen?
Neen hij, meniere, hij es kompleet zot! Hij is rechte naor de schole toegeleupen
om aan d'ander jongens over den automobiel te goan vertellen!’
Zou men mij nu vragen of ik zulke bladzijden op gelijke hoogte stel met Buijsse's
beste werk - zijn ‘Ezelken’, zijn ‘Bolleken’, zijn ‘Jeugd’ - of ik ze vind: goede
litteratuur, dan zou ik daar niet gaarne volmondig ja op antwoorden. Goede litteratuur
vind ik ze niet bepaald, ik vind ze eigenlijk niet meer dan betere journalistiek, maar
dat was hier ook immers de bedoeling? Een dagboek is de oervorm van een ‘journal’.
Deze dingetjes zijn ‘de jour en jour’ geschreven. Zóó moeten ze dus ook gelezen
worden, en zoo zijn ze zeer genietbaar. Ik voel dat ik onbescheiden word, maar ik
kan toch niet laten u tot slot nog één citaatje te geven. Het vertoont Buijsse op zijn
leukst, het is zeer typeerend. Fijn geestig, leuk, langs-z'n-neus-weg geestig:
‘10 Augustus. Uitgegleden, gevallen en voet verzwikt. En moet gemasseerd worden.
Ik heb de keuze tusschen een masseur en een masseuse. Ik verkies de masseuse.
Het geeft den druk-bewegelijke wel een gevoel van zalige rust als hij voor een
poos tot stilzitten gedwongen wordt. 't Is werkelijk een luxe, maar een nogal pijnlijke
luxe, want het is toch af en toe een kleine foltering.
Maar een man moet zich flink houden tegenover een vrouw. En de fyzieke pijn,
door een vrouwehand veroorzaakt, heeft ook iets heel eigenaardigs. 't Is als 't ware
de revanche van de zwakke vrouw over den sterken man. Je lijdt, je bent kwaad en
toch moet je lachen omdat je, sterke man, door een vrouwehand zoo overwonnen en
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gemarteld wordt. En als het minder pijnlijk wordt dan zie je weer de vrouw in de
masseuse: een slanke gestalte, die niet zonder sierlijkheid vóór je gebogen zit; een
hoofd, netjes gekapt, met aardig springend blond
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haar, en wangen, warm-roze van de inspanning, die in een fijn profil-perdu door
lange wimpers overschaduwd worden.
De pijn is minder scherp, terwijl je dat alles zoo'n beetje analyseert’.
Al schrijvende erover, ben ik gaan merken, dat ik dit zeer echte boekje toch
eigenlijk een beter hart toedraag, dan ik zelf wel meende. Des te meer jammer van
die eene bladzij.... voor mijn gevoel ten minste!
H.R.

Just Havelaar, Vincent van Gogh, geïllustreerd, (Handboekjes Elck 't
Beste, onder leiding van L. Simons), Amsterdam, Maatij voor Goede en
Goedkoope Lectuur, zonder jaartal.
Een zeer geestdriftig boekje over Van Gogh. En zeer innig tegelijk; zoo warm, met
zulk een ‘entrain’, en zoo futtig geschreven als wij dat van Havelaar gewoon zijn.
Dit goedkoope uitgaafje zal weer menigeen tot de erkenning van Vincents groote
persoonlijkheid brengen.
En, ik zou haast zeggen: afgezien van Vincent, wat een stoutmoedige en fijne
dingen staan er in dit kleine boekje, wat een doorleefde en juiste opmerkingen. Ik
ben zoo vrij er hier een paar te citeeren.
Havelaar vergelijkt de 19e eeuwsche hollandsche schilderkunst met de 17e
eeuwsche en zegt dan: ‘Wat nu was er geworden van die ruime levensliefde en van
die eenheid tusschen de deelen der samenleving, tusschen den mensch en zijn
omgeving, tusschen heel het volk en zijne kunstenaars? - Het oude Holland was
herleefd, maar 't was een land van koeien en molens geworden.... of althans van 't
licht en de atmosfeer. (“Ik schilder geen k o e i e n , ik schilder de z o n ” zei de
vee-schilder Maris). De kunstenaar leefde niet meer het leven van zijn volk geestelijk
mee’.
Wordt niet deze laatste opmerking van steeds méér kanten gehoord? En is dit niet
méér dan kritiek, n.l. tevens een uiting van verlangen naar breeder, sociale kunst?
Het gaat komen, het komt al van alle zijden! De kunstenaars gaan zich weer deel van
de samenleving voelen. De ivoren torens hebben afgedaan!
Mooi is ook dit:
(blz. 27). ‘Wie tusschen zich en zijn omgeving disharmonie voelt en zijn
teleurstelling daarover in bitterheid uit kan klagen, - die ervaart tenminste reeds een
soort geestes-bevrijding, een verlossing haast; maar wie in zijn ziel die omgeving
genegen blijft en toch maar zelden van zijn zachte gevoelens kan doen blijken, wie
berouw voelt over elk te heftig woord dat hem ontviel, die lijdt meer dan de anderen
ooit vermoeden’.
En dit:
(bl. 38). ‘Niet de kommer en de nood zijn van een groot man belangrijk, maar de
wijze, waarop hij die d o o r s t o n d . Niet dat Vincent armoede, miskenning, ziekte
en levensvereenzaming had te lijden, is aangrijpend, maar dat hij zijn zwaren
bestaansstrijd met zoo'n prachtigen eenvoud en moed doorworstelde, dat hij in alles
gewetensvol bleef, dat hij altijd het bijkomstige als bijkomstig bleef begrijpen, dat
hij altijd zijn bitterheid overwon, dat hij altijd de liefde en 't levensgeloof behield
van zijn edelmoedig hart, dat hij altijd vergaf wie hem vijandig waren, dat hij altijd
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trachtte te begrijpen en nooit zich zelf beklaagde, dat hij - door alles heen - de
sereniteit van ziel bewaarde, waaruit die mannelijke opgewektheid voortkwam, die
zoo ontroeren kon daar zij zoo groot is’.
Waarlijk, dit is een boekje om te lezen en óver te lezen, en dat niet alleen om
Vincent van Gogh, maar ook om Just Havelaar.
H.R.

Dr. J.D. Bierens de Haan, Goethe's Faust, (Handboekjes Elck 't Beste,
onder leiding van L. Simons), Amsterdam, Maatij voor Goede en Goedk.
Lectuur, zonder jaartal.
Dr. J.D. Beerens de Haan, Dante's Mystische Reis, Amsterdam, S.L. van
Looy, 1914.
De woorden waarmee ik mijn aankondiging van Havelaar's Vincent van Gogh
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besloot zijn, mutatis mutandis, ook op de hierboven genoemde boekjes toepasselijk;
ook deze leze men, ook al kent men Faust en de Divina Comedia van buiten, om
Bierens de Haan. Er zijn trouwens meer punten van overeenkomst tusschen de beide
hollandsche schrijvers wier laatsten arbeid ik hier voor me heb. Beiden zijn zij
liefdevol en geestdriftig, beiden hebben zij iets van den ijverenden prediker, maar
toch méér van den geïnspireerden kunstenaar. De heer Bierens de Haan is ouder,
harmonischer; hij is ook meer filosoof. Maar de jonger, onstuimiger Havelaar sleept
u dan ook meer mede, of drijft u voort.
Het boekje over Goethe's Faust is overigens wel precies wat de heer Simons voor
zijn serie verlangd zal hebben: een zeer helder, duidelijk en eenvoudig, een echt
volksboekje. Dat over Dante is fijnere kost. Het geeft ook nieuwe inzichten en - als
ik mij niet bedrieg - een nieuwe opvatting van Dante's geheele oeuvre. Ik acht het
niet mijn taak daarop hier verder in te gaan. Een kort exposé zou trouwens vrijwel
onmogelijk zijn, Men leze dus, men leze, men verrijke zich, en geniete. Niet het
minst van Bierens de Haan's eenvoudig-klaren stijl, beheerscht, maar nooit
doodgewerkt, altijd aansprekend, frisch en krachtig - 't is als hoorde men de levende
stem.
Wel beiden echte, vólle menschen, deze heeren Havelaar en Bierens de Haan.
Tijdgenooten om trotsch op te zijn - al staan ze misschien niet op het keuzelijstje
van den Nieuwen Groene!
H.R.

M.H. van Campen, Over Literatuur, Critisch en Didactisch (Nederlandsche
Bibliotheek, onder leiding van L. Simons), Amsterdam, Maatij voor Goede
en Goedkoope Lectuur, zonder jaartal.
En ziehier nog een ander echt en vól mensch, M.H. van Campen, een geestdriftige,
ook hij, een schoonheidzoeker en denker over schoonheid en kunst. En ook weer een
weinig een prediker, didactisch aangelegd, gaarne en goed doceerend, nooit
‘schoolmeesterlijk’.
Ik lees hem altijd met innig genoegen, ofschoon hij mij weleens ongeduldig maakt.
Hij kan n.l. zoo afdwalen, zich laten gaan op zijpaden, door toevallige wendingen
van zijn stijl voor hem geopend. Hij is een voortreflijk stilist, maar, ofschoon
eenvoudig van hart, zoo verzot op stijl, dat hij - als een verliefde jongen - zich nu en
dan door zijn aangebedene op den kop laat zitten. Nu en dan, zeg ik hoor! Meestal
is hijzelf de heerscher, en dat hoort ook zoo, niet waar?... tenminste - laat ik
voorzichtig zijn - waar het geen aangebeden vrouwen, maar aangebeden stilistische
fraaiigheden betreft.
Kijk, als ik nu Van Campen was, dan zou ik zeker nog een heele of halve pagina
op deze vergelijking, van stijl met vrouwtjes, doorgaan, er misschien aardige dingen
over zeggen, maar u tevens lichtelijk ongeduldig maken, want gij zijt dit stukje gaan
lezen, niet om een stilistisch rondedansje met mij te maken, maar om te weten wat
ik te zeggen heb over M.H. van Campen en zijn boekje over Litteratuur.
Nu, als ik dit heele boekje eens met u doorging, bladzij na bladzij, critiek na critiek,
zou ik er heel wat over te zeggen vinden. Maar, de opmerking is al meer gemaakt
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(o.a. door mij): critiek op critiek - men kan ten slotte wel aan den gang blijven en
wij hebben ook betere dingen te doen. Ieder moet zijn zegje maar hebben. En als dat
zegje goed gezegd wordt, en als dan tevens hij die 't zegt een mensch is als van
Campen, dan is het prachtig, dan doet hij ons genieten. Maar er is ook dan eigenlijk
niet méér reden, instemming met zijn beweringen te betuigen of daartegen te
protesteeren, niet méér dan waar het de beweringen van een romanpersoon of van
een dramafiguur geldt.
In dit boekje komt één passage voor, die ik hier even wil afschrijven. Van Campen
heeft het over de absoluut noodzakelijke concentratie van den artiest en zegt dan:
‘Doet een kunstenaar dit willekeurig:
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zich-zelf sluiten voor al wat niet is het doorvoelen van den eigen, diepsten aard van
een wezen of ding? Neen, dat is hem aangeboren, hij moèt dit doen. Het is hem
aangeboren alles te vergeten voor dit eene, terwijl hij aanschouwt en herschept. Een
opperst concentratie-vermogen van het denk-voelen wordt hier vereischt. Zoo ergens,
dan is hier het woord waar: “Niemand kan twee heeren dienen”. Geen mensch kan
schrijven om den roem, geen om het geld, g e e n o m t e h e r v o r m e n (Ik spatieer,
H.R.), en tegelijkertijd een kunstwerk scheppen. Alleen, wanneer hij op het objectief
aanschouwen van den diepsten, eigen aard van een wezen of ding zijn geheele
denk-voelen concentreert, kan hij 't’.
Wie zoo schrijft is een diep overtuigde. Hij heeft geen ‘meeningen’, hij wéét. Maar
dit is het weten van den geloovige, niet van den wetenschappelijke. Ja zelfs niet
geheel van den ‘objectieven’ opmerker. Want die constateert.... dat wel degelijk
sommige boeken, geschreven om te hervormen, kunstwerken zijn geworden.
H.R.

La Revue de Hollande, littéraire, artistique, documentaire, nos 1, 2, 3 en
4 (Juillet à Octobre '15), La Haye, Plaats 24 (A.W. Sythoff, Leyde, éditeur).
De bedoeling van dit zeer smaakvol en royaal uitgegeven tijdschrift schijnt wel
voornamelijk te zijn, belangstelling voor nederlandsche kunst en kultuur te wekken
in de fransch sprekende landen. Een verrassende en loffelijke bedoeling voorwaar!
Verrassend vooral omdat wij, Nederlanders, met zulke belangstelling nu juist niet
verwend zijn. De groote omringende landen, met hun rijke scharen van eigen
schrijvers, eigen kunstenaars op ieder gebied, plachten zich tot nog toe maar weinig
te laten gelegen zijn, althans aan onze litteratuur! En kijk nu eens in deze eerste vier
nummers van de Revue de Hollande. Een voortreffelijk artikel van Dirk Coster:
Introduction à l'étude de la littérature néerlandaise, het begin eener vertaling van Van
Schendels ‘Zwerver Verliefd’, (Le Vagabond amoureux), van Borels ‘Laatste
Incarnatie’, van een der beste vertellingen van Augusta de Wit, van een gedicht van
Boutens. En een kroniek van onzen landgenoot P. Valkhoff, den schrijver der
fransch-heldere artikelen over Anatole France in den Gids.
De ‘Revue de Hollande’ heeft natuurlijk nog meer bedoelingen, doch deze treden
nog niet alle zoo duidelijk aan den dag. In haar voorwoord laat de redactie zich louter
negatief uit over 't geen haar tijdschrift wil: ‘La Revue de Hollande ne veut pas être
une publication éphémère. Ce ne sera pas non plus une feuille de propagande, moins
encore de polémique. Et si, dans les graves circonstances qui nous traversons, une
part est laissée au commentaire des évènements, c'est que ces évènements inquiètent
et occupent toutes les intelligences. C'est l'actualité tangible et implacable, et tout
comme un journal d'informations, une revue doit en tenir compte. Nous préférons à
un programme plein de promesses, des réalisations immédiates ou prochaines; à une
imposante profession de foi, le sentiment de notre entière indépendance’.
Uitstekend, wij wachten gaarne af, erkennend dat de ‘réalisations immédiates’ in
deze eerste nrs de uitgave al volkomen wettigen. Immers welk fransch tijdschrift zou
bereid geweest zijn de voor mij opgesomde bijdragen te plaatsen? En er zijn er meer
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zoo. Inderdaad, beter dan alle beloften, is het onmiddellijk bewijzen van bestaansrecht
door voortreffelijkheid van inhoud.
Wat het uiterlijk betreft ken ik geen in Frankrijk gedrukte revue die met deze
fransch-hollandsche kan wedijveren.
Een hartelijke gelukwensch dus aan den ‘redacteur-en-chef’ G.S. de Solpray en
zijn medewerkers. De hollandsche litteratuur heeft zóóveel aan de fransche te danken,
dat het ons, hollandschen schrijvers, wel zeer veel voldoening geven zou, als ook in
omgekeerde richting eenige erkenning en dankbaarheid ontstond.
H.R.
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Aug. le Gras. †
Wederom is aan de Gooische schildersbent een harer beste leden ontvallen. Hadden
wij Deutman te betreuren, verliezen wij in Hart Nibbrig 'n zeer persoonlijk kunstenaar,
met Aug. Le Gras is een schilder heengegaan, die èn door zijn werk èn door zijn
persoonlijkheid zeker langen tijd een ledige plaats zal achterlaten, en niet licht
vergeten worden.
Hij was een merkwaardige figuur, buitengewoon lang, bij voorkeur gekleed in een
fluweelen buis, met flambard op het hoofd, een pijp of sigaar in den mond, een ietwat
bruinachtige huidkleur, een gang als een zeeman, breede joviale gebaren, zoo was
het type van Le Gras. Hij had iets bohémienachtigs, in den goeden zin van 't woord;
hij was een mensch die zich weinig om vormen bekommerde, maar meer zijn gevoel
liet spreken, met zijn hart te rade ging. Hij was, zoo hoorden wij het bij zijn begrafenis
aanduiden, een oermensch, iemand tot wien de conventionaliteit nog niet was
doorgedrongen, en wat de m e n s c h kenmerkte, dat vinden wij tot op zekere hoogte
ook in zijn w e r k weer terug.

AUG. LE GRAS.

Zijn werk, en dat is een zeer omvangrijk oeuvre, is het resultaat van jaren harde
en ernstige studie - jaren waarin de beurs niet immer even goed gevuld is en waarin
het dan moeilijk blijft zijn eigen persoonlijkheid te bewaren en niet te vervallen tot
het maken van allemans-gading-schilderijen.
Aanvankelijk werkte hij veel in Artis, schilderde er kameelen, apen,
aquarium-studies, paarden, honden, tot de gelegenheid hem gunstig werd, en hij een
reis naar Tunis en Algiers kon maken. Van toen af was de richting in zijn werk
bepaald, liet de blauwe Afrikaansche lucht hem niet meer los, bleef de heldere zon
van de Sahara hem boeien, en trok hij telkens weer met langere of kortere
tusschenpoozen naar Gardaia, naar Kairouan, naar Tunis om er nieuwe indrukken
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op te doen, om frissche schetsen mede te brengen. En die schetsen, los en vlot, direct
raak, helder en frisch, zij behooren tot zijn beste werken. Daar zit de spontane
weergave der impressie zoo goed, zoo zuiver in. Trouwens Le Gras was een goed
opmerker, die het typeerende der dingen wist vast te houden, en het in zijn
schilderingen accentueerde. De witte daken van moskeeën, de torens der minarets,
afstekende tegen effen blauwe lucht, de sterke scha-
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duwen, dit boeide hem in de oostersche steden, en dit laat hij ons in zijn werk zien.
De krachtige tegenstellingen troffen hem meer dan de fijnheid van toon, de realiteit
meer dan de verbeelding. Hij was geen droomer, die Oostersche fantasieën maakte,
maar een schilder wien het pittoreske der oude steden bekoorde, die stil bleef staan
bij een doorkijkje naar een zonnig binnenplaatsje, die zijn schetsboek voor den dag
haalde, wanneer hij op de markt een aardige figuur van een handelaar of van een
koopman zich zag neerhurken. Hij genoot van hunne houding en kleedij, van hun
gebaren en hun gang. En hoe griefde het hem, toen hij na een aantal jaren in Holland
gebleven te zijn, weer eens in Algerië terugkeerde, dat alles daar in dien tijd
vereuropeescht was.
‘Zoo vond ik’, schreef hij in een zijner reisbrieven, ‘na jaren zoeken, Gardaïa, het
vroeger zoo beminde, terug, maar opgedirkt, alsof een van onze verfraaiingscomité's
hier had huisgehouden. Weg, het naïeve schoone, weg het eerwaardige oude, weg
de toevallige grilligheid van lijn en kleur, die samenwerkend met de zon hier alles
zoo sprookjesachtig mooi maakten. Met nieuwe rechtlijnige deuren, netjes gepleisterde
en gewitte muren, raampjes met jalouzieën, ijzeren balkonnetjes, poortjes die een
zuiveren halven cirkel vormen, stijve symmetrie en eentonig koud wit, bijna overal’.
‘Ik heb Gardaia, Ben Izguen, Bonoura, en Melika, de vier steden zoo dicht bij een
in alle richtingen doorkruist, en altijd weer zag ik den arbeid van liniaal en witkwast,
huis aan huis. Een enkel straatje, een enkel hoekje waar wat overbleef van het vroegere
schoon.
De poorten die toegang geven tot de steden, vroeger zoo mooi oud, met rustieke
steenen banken ter weerszijden waar eenvoudige grijsaards elkaar hun wel en wee
vertelden, weg zijn ze, vervangen door keurige gewitte tongewelven. Alles even stijf
en leelijk en pretentieus, hier en daar versierd met gegoten cementen
Renaissance-ornamenten.

MOSKEE-INGANG.
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Kleine mooie pleintjes zijn nu vol gebouwd met “huizen”, kuben met gaten
waarvoor jalouzietjes en ijzeren balkonnetjes, alles regelrecht van de fabriek.
O, hoe was ik gestemd bij het opzoeken van mijn oude lievelingsplekjes. Weg,
weg, alles voor altijd weg’.
Bewonderde hij het schilderachtige in oude architectuur, niet minder eerbied had
hij voor het werk der grootmeesters in de schilderkunst, en hij had zich dan ook door
dit voorbeeld geleid, een techniek eigen ge-
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maakt, die menigeen hem benijden kon, en die hem uitstekend te stade kwam bij het
schilderen van dieren, van stillevens, van zijn oostersche landschappen en
stadsgezichten. Hij schilderde gemakkelijk en gaaf. En als wij nu terug zien op zijn
schildersloopbaan, op zijn lange reeks van werken, dan zullen zijn oostersche
tafereelen zeker, als zijn meest persoonlijke werk, ons het langst en het best in het
geheugen, en hij voor ons blijven: de hollandsche peintre orientaliste.
R.W.P. JR.

Fraukje Wartena.
Fraukje Wartena heeft in den kunsthandel de Vries te Arnhem een vijftigtal
schilderijen en studies in olieverf en pastel geëxposeerd, als tot een overzicht van
haar levenswerk. En hoe wel zij iemand is, die het eerste zoeken reeds achter zich
heeft, sprak uit deze tentoonstelling toch nog een tasten en grijpen naar alle kanten;
gebrek aan zelfkennis voelde men er in, geen bewustzijn van kwaliteiten, evenmin
een helder inzicht in zwakheden. Fraukje Wartena waagt zich aan hetgeen buiten
haar kracht gaat, inplaats van zich te concentreeren op datgene wat in haar karakter
ligt.

DORPSSTRAATJE.

We vonden hier in hoofdzaak landschappen, groote en kleine; stadsgezichten,
dorpsstraatjes, buitenwijken aan rivieren, steenen bouwwerken, binnenplaatsen,
weiden en duinen en sneeuwgezichten. Arbeiders op het land en in de werkplaats,
Larensche binnenhuizen, ook bloemen en een paar geteekende koppen. En uit al dit
werk sprak gevoel voor kleur, liefde voor een teergrijzen toon, voor blond licht, voor
de gebondenheid van schaduwvlakken, waarin alle kleuren naar één zelfden toon
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gaan, deel uitmaken van één geheel, evenals liefde voor de eenheid van het
al-over-doortintelend licht, een dat blij is, niet heftig, maar zacht en blond en vol
innigheid, vol stemming.
Fraukje Wartena geeft gevoelswerk. Zij treft de juiste noot van dansende
zonnevlekken op een grijzen muur, op lichte kleeren. Zij doet de zon voelen op de
dingen van nabij en den reflex van het vibreerende licht op het in schaduw staande
wit en grijs. En overal, waar zij dit aantreft, wil zij het grijpen. Ook den grijzen toon
van nevel geeft zij goed en fijn weer, als over breede rivieren, waar aan den oever
een rij huizen den horizon afsnijdt. Maar het machtige, het grootsche vermag zij niet
te beelden. Geen zonne-luchten, of zonnige weidsch heid, geen bonkige steenen
gebouwen met groote brokken lucht, geen aandrijvende wolken boven duinen. Haar
aard gaat niet naar deze dingen. Haar werk vraagt de geslotenheid van het intieme,
de verborgenheid, de eenheid van het atmosferische, waar de karakteristiek van de
vormen, noch van de lijnen in de eerste plaats de aandacht vraagt, maar het licht, de
kleur,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 25

476
de stemming, ook de goede verdeeling der vlakken en de schoone verhouding van
licht tot donker hoofdzaak zijn.

WINTERLANDSCHAP.

Pittig en frisch zijn haar kleine buitenstudies, raak opgezet, even maar aangetikt,
goed afgesneden. Gevoelig en malsch geschilderd is haar Oost-Indische kers. In een
sneeuwgezicht, een boerenhuisje op het land, is het blond-lichtende, het teer-blanke,
het vlokkig-volle van sneeuw en in de lucht gloort een rosse wintergloed. Zacht
blauw is de schaduwtoon op de sneeuw. Hierin voelt men den aard van de schilderes:
nooit ‘zwaar’ zijn. Deze schaduwen, zij zijn er bijna niet, zoo teer lichtend, zoo
zacht-zonnig-blauw is hun toon en de anders vaak donker bruine heggen zijn hier
onder de sneeuwdekking van een frisch groene kleur. De reproductie van dit doekje
geeft, wijl zij de kleur mist, de stemming niet weer.
In een grijs binnenhuisje, waar het licht door een klein raam naar binnen schuift
langs potjes en pannetjes op een plank aan den muur, langs een oude Friesche klok,
staat een donker gerokt boerenmeisje tegen een laag donker kastje aan, met den rug
naar den toeschouwer gekeerd. Koket kijkt zij in den spiegel en langs den opgeheven
arm strijkt het schuivende zonlicht een fijn contourlijntje. Op gevoelige wijze en met
liefde is hier de eenheid van de donkere partijen en de eenheid van het licht
geschilderd.
Over het algemeen drukt Fraukje Wartena zich in pastel beter uit dan in olieverf.
Zij is daarin rijper en persoonlijker. Soepel en malsch werkt zij met het broze krijt.
Een groote en een kleine teekening, van een
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‘Cour’ in Noord-Frankrijk uit Villeneuve bij Avignon, (de laatste gedeeltelijk
geaquarelleerd), zijn hiervan het belangrijkst. In beide treft het blonde in de schaduw,
het blonde in het zonlicht, op den muur en op de kleeren van de vrouwen, die onder
een ouden boom lezen en naaien. En het kleurige in de groep treft als bij frissche
bloemen. Mooi donkeren hun hoofden tegen de blonde omgeving. De compositie is
evenwichtig. Intieme rust gaat er van uit. De stemming van het moment is er krachtig
in uitgedrukt. Ongetwijfeld heeft de schilderes zich in deze beide teekeningen geheel
gegeven.
Fraukje Wartena, eene Friesche van geboorte, had haar opleiding aan de
Normaalschool voor teekenonderwijs te Amsterdam onder den heer Huiberts en was
ook leerling van Oldewelt. Aanvankelijk wijdde zij zich in hoofdzaak aan het
onderwijs en kon eerst op rijperen leeftijd zich uitsluitend met de kunst bezig houden.
Het verkrijgen van een zoo lang gewenschte vrijheid, deed haar op de gedwongen
rust de schade inhalen. Na in Rolde en Halen hard gewerkt te hebben, trok zij
achtereenvolgens naar Brugge, Dordt, Nunspeet en den Haag. De laatste twaalf jaren
werkte zij te Laren. Des zomers reisde zij veel en schilderde o.a. in Bretagne,
Normandië en midden-Frankrijk. Sedert kort woont Fraukje Wartena te Bergen, waar
het blonde in de natuur haar zeer aantrekt en van waar wij dus goed werk mogen
verwachten.
A.O.

Rik Wouters.
In het Prentenkabinet exposeert een Belg, Rik Wouters (die hoewel nog jong, als
beeldhouwer al een stuk loopbaan achter zich schijnt te hebben) teekeningen in
kleuren. Het zijn geen aquarellen zooals de Haagsche meesters die maakten en
Breitner en Witsen ook nog, maar gekleurde teekeningen.
Het is alles zeer breed en smakelijk gedaan, soms wellicht iets te overmoedig.
Maar de kunstenaar boetseert in groote lijnen met een waarlijk zeldzame vastheid en dan is er toch ook vooral het vreugdige van het werk dat ons zoo bijzonder en zoo
benijdenswaard voorkomt in dezen tijd van zorgelijke en redekavelende zoekers.
Een zoo onafgebroken reeks opzettelijk-schetsmatig gebleven teekeningen, die de
frischheid, maar ook de haastigheid van krabbels behielden, maakt ons even wel
onrustig; doch als wij een deel er van stuks voor stuks aankijken, treft ons de raakheid
van de lijnen en de pittigheid van de geheele conceptie.
Het is opmerkelijk dat deze het licht en de ruimte minnende schilder met zooveel
voorkeur, of althans zoo zonder het anders te willen of te zoeken, de weinig intieme
aspecten van onze moderne stadswijken afbeeldt en dat zijn karakteristiek zich ook
zeer weinig gelegen laat liggen aan de romantiek van de toch soms zeer ‘pittoreske’
gevallen aan kaden met loodsjes, bouwvalletjes en verlaten uitbouwsels. Zoo geeft
hij ook van het interieur niet het stemmige, gedempte, stille. Hij is een pétillant
uitbeelder van het moderne leven, wiens breed-aanduidende trant den beeldhouwer
nog in herinnering brengt, maar in wiens kleur men toch den ras-schilder herkent.
In zijn forschheid toont deze waarlijk zeer belangrijke schilder geestigheid, zooals
vooral een van die zeer knappe teekeningen van varkens bewijst, en ook enkele
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gevallen van meisjes buiten. De kamers met daarbij een gezicht op de straat zijn
veelvuldig, en typisch voor den lichtlievenden geest van den schilder is het, dat wij
bijna zouden behooren te zeggen: stadsgezichten met een kamer erbij, want niet het
binnenlicht predomineert en laat even het buitenlicht schitteren, maar alles baadt in
de open weelde van het volle daglicht. Een stevig en vreugdig talent, waaraan niet
alle overmoed, maar dan toch elke wrangheid vreemd is.
C.V.
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Le Fauconnier.
Als men het zaaltje van de Mij tot Bevordering van Bouwkunst binnentreedt, waar
Le Fauconnier's laatste werken zijn tentoongesteld, weet men het meteen: het cubisme
heeft wederom een ijverig aanhanger verloren. Heeft men dit pijnlijke feit zonder
verder commentaar vastgesteld, dan merkt men verder op, dat de verf trots de
algemeene stijging der prijzen nog niet te duur schijnt te zijn. Volkomen dezelfde
resultaten konden verkregen zijn met de helft.

ALB. VERWEY, NAAR TEEKENING VAN FAUCONNIER.

Het komt mij voor dat Le Fauconnier een schilder is met fijn kleurgevoel, die
zichzelf geweld aandoet. Een gezicht op daken, met een mooi luchtje en ook mooie
kleuren in de pannen wordt bedorven door het al te cru, te brutaal er op gooien van
de verfkwakken, die van elke pan een goot maken. De schaduwtinten in de gezichten
der Zeeuwsche boerinnen, zijn er zoo hard en gemeen in gezet, dat het niet aan te
zien is. Soms zijn wolken aangeduid als zoo compacte massa's met zulke scherpe
contouren, dat het denkbeeld ‘lucht’ volkomen wordt terzij gesteld. Op de portretstudie
van den dichter Albert Verwey zijn de handen zoo barbaarsch behandeld dat men er
van weg loopt, - toch is in diezelfde studie hier en daar beschaafder toon. In het
geteekende portret (in rood) van den violist zijn kinderachtigheden van teekening
die opzettelijk moeten zijn, en de oogopslag is onecht: de man schijnt te loenschen,
hoewel het schilderij hem een geheel anderen blik toekent, en zijn oogen normaal
afbeeldt. Een paar stillevens, een portret van een man met rooden baard en een groot
schilderij met een vogel in een kooi geven betere kleurcombinatie te zien dan de rest.
Ook in deze echter toont Le Fauconnier zich wel een schilder, maar geen sterk
schilder, en vooral geen sterk teekenaar. Ik begreep meer van zijn reputatie, toen hij
nog cubist was; zou het zijn dat hij, nu hij terugkomt van de leer waarin hij een der
voornaamste verkondigers scheen, als het ware opnieuw moet beginnen? Het portret
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van den man met den bril op de eerste tentoonstelling van den Modernen Kunstkring
(één van die schilderijen, die met de kisten waarin zij zaten, een zoo grappige
vermaardheid hebben gekregen), kwam mij verder, rijper, dieper voor dan iets, dat
hier geëxposeerd is. Ware het zoo, dan is deze moeizame terugkeer tot het
praecubisme niet zonder tragiek, en maakt hij een tentoonstelling belangrijk, die het
op zichzelf nauwelijks zijn zou. Want het werk dat men hier bij elkaar ziet, schijnt
wel niet van een beginner, maar toch van een tobber; er is niets krachtigs aan, noch
in de conceptie, noch in de uitvoering. Wat er verdienstelijk in is en toch hoop geeft,
zijn eenige niet onfijne partijen over de verschillende schilderijen verdeeld. Maar is
het niet curieus, dat onze bijzondere aandacht wordt gevraagd - in dezen tijd, na wat
wij vorige jaren hier hebben gezien van Le Fauconnier den cubist (eerste stadium)
en Le Fauconnier den bijna-futurist (tweede stadium) voor denzelfden als middelmatig
impressionist.
C.V.
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Jan Heyse bij van Gogh.
Een gevoelig teekenaar, die er echter in geslaagd is zich dwang op te leggen. Voor
een paar jaar was er een tentoonstelling van hem, die deed vreezen dat hij geneigd
was zijn ontroering mee te deelen op een wat stereotype, receptmatige wijze. De hier
geëxposeerde schilderijen en teekeningen leeren ons dat die vrees ter zijde gesteld
kan worden.
Het ‘Walchersche meisje’ bijvoorbeeld is fijn en teer, de armen en handjes zijn
met liefde en ik zou willen zeggen: piëteit geteekend, piëteit voor het tengere, broze,
ongerepte van de jeugd. Er is niet de geringste indice van een opzettelijkheid, van
die opzettelijkheid welke hier sentimentaliteit zou zijn. Het is karakteristiek met
voorkeur voor het edele, en zachte, maar het blijft streng, ernstig teekenwerk. De
gedachte, die vroeger bij dergelijk bedoelde, doch niet zoo zuivere werken van den
jongen teekenaar bij ons opkwam, dat er aan de zeeuwsche boerin iets forsch en
blakends is, dat haar altijd aan de lucht blootgestelde armen en haar ruw werk gewone
handen rauwer zijn, verlaat ons hier omdat wij thans gevoelen tegenover een waarheid
te staan. Heyse overtuigt ons in deze en andere teekeningen: hij is een portrettist.
Evenals dit meisje heeft hij de andere figuren, heeft hij de stadsgezichten en
havenaspecten gezien, met in de eerste plaats gevoel voor de schoonheid der lijnen.
Hij is geen stout, geen driest teekenaar, doch een die van het detail houdt, en tevens
tracht het groot geheel te doen spreken, hij gebruikt het preciseerend potlood of etst
met de droge naald; het geheel blijft meestal blond van toon en de accenten zijn
bescheiden.

LEZEND MEISJE (DROOGE NAALD ETS).

Behalve als teekenaar naar de natuur zien wij hem ook als illustrator, met
kalender-bladen en prenten bij een Hollandsch liederboek. Zijn kleuren zijn hier als
zijn teekeningen, bescheiden, en fijn genuanceerd, en de opvatting doet denken aan
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die van Boutel de Monvel (de oudere) in zijn onvolprezen boekversieringen. De
schilder Heyse heeft bij het weergeven van de pracht van het schoone Veere, warmer,
krachtiger gesproken dan de teekenaar, en in een schilderijtje ‘het Veergat’ zien wij
hem het roode licht, dat zich spreidt over de kust, als een sterke kleurtegenstelling
geven met het blauwe water. Het werk is klaar en vol distinctie; als ik aan dit en aan
andere - zooals het ‘portret’ en het ‘naaktfiguurtje’ terugdenk, vermoed ik dat de
gaafheid en puurheid van schildering van sommige primitieven hem meer aantrekt
dan elk impres-
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sionisme. In dien gedachtegang past ook dat de ‘bloeiende peereboom’ mij het minst
bevredigende van de schilderijen voorkomt.
Intusschen heet men een ernstig kunstenaar met zoo fijnen smaak en een zoo
uitgesproken persoonlijkheid gaarne hartelijk welkom.
C.V.

Kalenders.
De December-maand is de maand der kalenders, en de oude bekenden komen dan
ook weer, de trouwe vrienden waar wij nu eenmaal aan gehecht zijn geworden, aan
gewend zijn geraakt, ondanks hunne tekortkomingen.
Zoo is Hoytema's kalender, door de firma Ferwerda en Tieman uitgegeven, er
altijd weer, en al mist hij dan ook wel eens de kracht, de fleurigheid van een vroeger
jaar, toch zouden wij hem niet graag missen. Hoytema is en blijft de habile
dierenteekenaar, de fijngevoeliger kleurenvirtuoos, die op de lithografische steen
met weinig, veel weet te bereiken.
Ook Rueter's kalender is een immer welkome gast; een gast zonder veel pretentie,
die zich meestentijds wel aanpast aan het milieu waar hij verkeert.
Het grijze schild ditmaal met grijs en goud bedrukt met een aardig jongske versierd,
de rood-bruine cijferbladen, zij maken het tot een rustig en prettig ding om tegen
den wand te hangen en naar te zien, een genoegelijk voortbrengsel van toegepaste
kunst.
Een ander kalender in de verte, wat opvatting en indeeling betreft aan die van
Rueter verwant, is van Mej. Polenaar, maar zonder Rueters distinctie, zonder diens
rust.
Het schild is te rommelig, zoodat de dingen waar het bij een kalender op aankomt,
de dagletters en de cijferbladen onder de te groote onrust van wit, groen en goud
daaromheen, verloren raken.
Deze kalender heeft, daarom noemde ik haar aan Rueter's verwant, de opbouw op
een geometrischen grondslag, die behoedt voor artistieke speelschheid, maar bij te
weinig eigene gaven, uitloopt op een pover resultaat, arm aan vinding en vernuft.
R.W.P. JR.

Een mislukte opdracht.
De twee tegeltableaux door het personeel der H.IJ.S.M. bij het 75-jarig bestaan der
maatschappij aan de directie aangeboden, zijn.... een mislukking geweest, en de fout
is alweer dezelfde die immer gemaakt wordt, ze zijn ‘niemand’ opgedragen. Een
firma wordt belast met de uitvoering, een firma die in tegels doet draagt het op aan
een fabriek, waar tegels gebakken en ook geschilderd worden, en de fabriek schildert
en bakt. Niemand is de direct aansprakelijke man die voor het tableau ter
verantwoording kan geroepen worden, en zouden wij de plateelschilder op de fabriek
ook al bij name kennen, hij zou in deze niets hebben in te brengen. Hij schildert wat
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besteld wordt, en kan en mag misschien ook de lastgevers der fabriek niet ongevraagd
van advies dienen. Ik meen dit even voorop te moeten stellen omdat wij de schilder
der tableaux m.i. niet heelemaal aansprakelijk kunnen stellen voor werk dat niet hem
maar de directie der fabriek werd opgedragen. Wat nu de opvatting en uitvoering
van het werk betreft, als compositie is het natuurlijk veel te vol van allerhande
kleinigheden, te rommelig, daargelaten nog de picturale afbeeldingen tusschen de
kwasi-ornamentiek. Het is niet overzichtelijk, het is krummelig, de fout van
ontwerpers, die door veelheid van motieven en motiefjes een ding belangrijk denken
maken, en daardoor de groote opbouw verwaarloozen.
Het is dus als geheel g e e n ding geworden maar.... de fout zit m.i. weer hierin,
dat een dergelijke opdracht gegeven wordt aan een firma en niet aan een kunstenaar,
die competent is en aansprakelijk voor zijn werk.
R.W.P. JR.
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