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[Deel LI]
Inhoud van Deel LI.
AQUATINT TOT AUTOTYPIE, DE
TOONPROCEDÉS (VAN), door Dr.
N.G. VAN HUFFEL, met 12 illustratiën

Bladz.
169

BASELEER (RICHARD), door ARY
DELEN, met portret en 12 andere
illustratiën

1

BOULEVARD-ORGEL, door RINKE
TOLMAN

236

CALLOT (JACQUES), door ATY
BRUNT, met 8 illustratiën

433

DE BLOEDDRUPPEL, door P.A. VAN
MOERKERKEN

149

DE PAUW, door H.J.V.D.M.

394

DE VAART, Sonnetten, door HÉLÈNE
SWARTH

367

DE VERRASSING VAN HET FORT,
door FRITS HOPMAN

63

DE VERWENSCHTE THUISKOMST, 308, 384
door GERARD VAN DEN HOEK
DETERMINEEREN VAN OUDE
HOLLANDSCHE SCHILDERIJEN
(HET), door Dr. W. MARTIN, II, met 9
illustratiën

329

EILANDENRIJK VAN KONING
105, 199
MINOS (HET), door G. VAN HOORN, met
25 illustratiën
ENGELSCHE CARICATURISTEN EN 28, 357
ILLUSTRATORS (OUDERE), door
CORNELIS VETH, III en IV, Thomas
Rowlandson (1756-1827), met 23
illustratiën
FRANSCHE
117
OORLOGSILLUSTRATIES IN DE
JAREN ZEVENTIG,
EENENZEVENTIG, door GERARD VAN
DEN HOEK, met 5 illustratiën
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GOZZOLI (BENOZZO), door Dr. G.I.
HOOGEWERFF, met 21 illustratiën

89, 184

KRONIEK

75, 156, 237, 316, 395, 475

LAUNO FRANCESCO FU PIETRO,
door C.A.B. v. HERWERDEN

467

LE NAÏN IN HET MUSEUM
BOYMANS (EEN), door JO
ZWARTENDIJK, met 4 illustratiën

21

LIEFDE'S SPELEN, door J. DE LEEUW 291
MADRIGAL, door W. BECH

74

MANET (EDOUARD), door KASPER
NIEHAUS, met 22 illustratiën

249, 339

MARIANNE'S ENGAGEMENT, door
FENNA DE MEYIER

222

MARTJE VROOM, door J.M.
GOEDHART-BECKER

47, 131, 211, 293, 371, 453

MOEDERLEED, door A.H.
LOEFF-BOKMA

146

MUZIEK IN DE SCHILDERKUNST 442
(HET VERZICHTBAREN VAN), door
G.H. MARIUS, met 3 illustratiën
NACHTLIEDJE, door J. V. ROSSEM

315

SONNETTEN van WILLEM DE MÉRODE 446
TWEE JEUGDIGE MOEDERS IN DEN 271
GOEDEN OUDEN TIJD, door Jhr. Mr.
W A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, met
2 illustratiën
UIT ‘HET GELAAT DES DICHTERS’, 125
door KAREL VAN DE WOESTIJNE
VELDE (HET THEATER VAN HENRY 424
VAN DE), door MAX EISLER, met 7
illustratiën
VERMINKTE BOOMEN, Sonnetten,
door HÉLÈNE SWARTH

369

VERZEN, door HERMAN MIDDENDORP 44
VOLENDAM ALS ‘SKETCHING
GROUND’ door OTTO VAN
TUSSENBROEK, met 19 illustratiën

275

ZIJL (L.), door R.W.P. DE VRIES Jr., met 409
portret en 17 andere illustratiën naar
werken van den Meester
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III

Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
74

BECH (W.)

MADRIGAL

BEELAERTS VAN
BLOKLAND (Jhr. Mr.
W.A.)

TWEE JEUGDIGE MOEDERS 271

BRUNT (ATY)

JACQUES CALLOT

433

DELEN (ARY)

RICHARD BASELEER

1

EISLER (MAX)

HET THEATER VAN HENRY 424
VAN DE VELDE

GOEDHART-BECKER
(J.M.)

MARTJE VROOM

47, 131, 211, 293, 371 453

HERWERDEN (C.A.B.
VAN)

LAUNO FRANCESCO FU
PIETRO

467

HOEK (GERARD VAN
DEN)

DE VERWENSCHTE

308, 384

HOEK (GERARD VAN
DEN)

FRANSCHE

IN DEN GOEDEN OUDEN
TIJD

THUISKOMST

117

OORLOGSILLUSTRATIES IN
DE JAREN ZEVENTIG,
EENENZEVENTIG

HOOGEWERFF (Dr. G.I.) BENOZZO GOZZOLI

89, 184

HOORN (G. VAN)

HET EILANDENRIJK VAN
KONING MINOS

105, 199

HOPMAN (FRITS)

DE VERRASSING VAN HET 63
FORT

HUFFEL (DR. N.G. VAN) VAN AQUATINT TOT
AUTOTYPIE, DE

169

TOONPROCEDÉS

LEEUW (J. DE)

LIEFDE'S SPELEN

291

LOEFF-BOKMA (A.H.)

MOEDERLEED

146

M. (H.J.V.D.)

DE PAUW

394

MARIUS (G.H.)

HET VERZICHTBARE DER

442

MUZIEK IN DE
SCHILDERKUNST

MARTIN (Dr. W.)

HET DETERMINEEREN VAN 329
OUDE HOLLANDSCHE
SCHILDERIJEN

MÉRODE (WILLEM DE) SONNETTEN

446
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MEYIER (FENNA DE)

MARIANNE'S ENGAGEMENT 222

MIDDENDORP
(HERMAN)

VERZEN

44

MOERKERKEN (P.H.
VAN)

DE BLOEDDRUPPEL

149

NIEHAUS (KASPER)

EDOUARD MANET

249, 339

ROSSEM (J. VAN)

NACHTLIEDJE

315

SWARTH (HÉLÈNE)

DE VAART

367

SWARTH (HÉLÈNE)

VERMINKTE BOOMEN

369

TOLMAN (RINKE)

BOULEVARD-ORGEL

236

TUSSENBROEK (OTTO VOLENDAM ALS
VAN)
‘SKETCHING GROUND’

275

VETH (CORNELIS)

OUDERE ENGELSCHE
28, 357
CARICATURISTEN EN
ILLUSTRATORS, III EN IV,
THOMAS ROWLANDSON

VRIES JR. (R.W.P. DE)

L. ZIJL

409

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

UIT ‘HET GELAAT DES
DICHTERS’

125

ZWARTENDIJK (JO)

EEN LE NAÏN IN HET
MUSEUM BOYMANS

21
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IV

Inhoud van de kroniek.
Bladz.
AARDEWERK (GENOEGLIJK), door 82
R.W.P. JR., met 2 illustratiën
ALETRINO (ARNOLD) † 1858-1916, 159
door H.R.
ARCHITECTUUR-TENTOONSTELLING, 86
door R.W.P. JR., met 1 illustratie
BAZEL'S (K.P.C. DE)
406
TENTOONSTELLING VAN
BOUWKUNSTIG-, DECORATIEF- EN
MEUBELWERK, TE ROTTERDAM,
DEN HAAG EN HAARLEM, door JOH.
G.R., met 1 illustratie
BENNER (JOHAN P.C.) BIJ VAN
GOGH, door C.V.

408

BOEKBESPREKING, door H.R., R.W.P. 75, 160, 237, 316, 395, 475
JR. en C.V., met 5 illustratiën
COOL (NAGELATEN WERKEN VAN 244
THOMAS), door C.V., met portret en 1
andere illustratie
DEGOUVE DE NUNCQUES
483
(WILLIAM), IN DEN
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.O.
DEUTMAN (TENTOONSTELLING
FRANS), ARTI, door C.V., met portret
en 1 andere illustratie

165

DIEDENHOVEN (WALTER VAN) †,
door C.V., met 1 illustratie

87

DIER IN DE BEELDENDE KUNST
(HET), door C.V.

404

ENGELSCHE PRENTEN (OUDE), door 83
C.V.
GESTEL (LEO), BIJ UNGER EN VAN 323
MENS TE ROTTERDAM, door A.O.,
met 2 illustratiën
GESTEL (LEO): DE VLUCHT UIT
BELGIË, STEDELIJK MUSEUM
AMSTERDAM, door C.V.

326
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GRAFISCHE TENTOONSTELLING
TE AMSTERDAM, door R.W.P. JR.

405

HEM (P. VAN DER) IN
EISENLOEFFELS KUNSTHANDEL,
door C.V., met 1 illustratie

403

HOEK (GERARD VAN DEN) †, door
H.R.

243

HOLLANDSCHE
KUNSTENAARSKRING, door C.V.

327

KALENDER QUELLINUS-SCHOOL, 328
door R.W.P. JR.
KUNSTCONGRES (HET TWEEDE
ALGEMEEN), EEN LATE
NABETRACHTING, door H.R.

156

KUNST VOOR DEN LEEK, door
R.W.P. JR., met 1 illustratie

161

LARY (TE DORDRECHT BIJ
163
ROLAND), door A.O., met portret en 2
andere illustratiën
LEUSDEN (WILLEM VAN), door R... 484
T, met 2 illustratiën
MARC (FRANZ) †, door C.V., met 1
illustratie

322

MIRANDA (A. DE), door C.V., met 1
illustratie

403

OORLOGSPRENTKUNST, door C.V.

84

SLUIJTERS (TENTOONSTELLING
245
JAN), LARENSCHE KUNSTHANDEL,
door C.V., met portret en 1 andere
illustratie
ST.-LUCAS-TENTOONSTELLING
(VIJFENTWINTIGSTE
JAARLIJKSCHE), door C.V.

487

WITTENBERG (JAN), D.
ROGGEVEEN, GEORGE VAN
RAEMDONCK, door C.V.

168

WOUTERS (RIK), IN HET STEDELIJK 247
MUSEUM, door C.V., met 1 illustratie
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Buiten-tekstplaten.

DE REEDE VAN ANTWERPEN,
OORSPRONKELIJKE ETS, DOOR RICHARD
BASELEER

Tegenover bladz.
1

BENOZZO GOZZOLI, DE STOET DER 89
H. DRIEKONINGEN, KAPEL DER
MEDICI TE FLORENCE
EEN DER ALLEREERSTE
169
AQUATINTEN, DOOR L'ABBÉ DE SAINT
NON
‘NANA’, NAAR DE SCHILDERIJ VAN
EDOUARD MANET

249

FRANS HALS, DRINKENDE JONGEN, 329
NAAR DE SCHILDERIJ IN HET MUSEUM TE
SCHWERIN
VICTORIA REGINA, BRONZEN RELIEF 409
DOOR L. ZIJL, IN DE ‘MELCHIOR TREUB’
VAN DE NED. PAKETVAART
MAATSCHAPPIJ
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Richard Baseleer, door Ary Delen.
Voor Mevrouw en den Heer Dr. J.W.H. Leuring.

I.

RICHARD BASELEER IN ZIJN ATELIER.

Herlevend is in mij, met al de innigheid van druilerigen regentijd, op dezen grijzen,
kouwelijken herfstavond, een dergelijk moment, waarvan ik gaarne, als zijnde van
beteekenis in eigen leven, de ongeschonden en onverflauwbare herinnering bewaar.
Het is de lang voorbije tijd, - nu meer dan twaalf volle jaren geleden reeds -, van
schoon, maar niet dadelijk geapprecieerd geluk, tijd die zich in mijn memorie belicht
in zijn verscheidenheid van onbesuisde, zorgelooze en rustelooze vrijheid,
onbekommerde en onbewust-vreugdige joel, van heftig, zenuwgespannen verlangen,
van hoog opklaterende geestdrift, van oneerbiedige, onberekende felheid, van
duizenden holderdebolder opwoelende gevoelens.
Dien avond dan, werd ik binnengeleid in een midden, vreemdsoortig alleszins, en
zeker van aard om een diepen, blijvenden indruk achter te laten.
Het was het einde van den tijd door Vermeylen ‘schrikkelijk en schoon’ genoemd,
het einde der 19de eeuw, die stierf in een laatsten snik, in een mateloos smachten
om wat eenheid. Het was na den wrangen tijd van zieken twijfel en ontgoochelden
spot. In eigen wantrouwen gedoken, wrokten de intellectueelen om de desillusie van
hun onbereikbaar maar eens schoonstralend ideaal, dat hen gelokt had door het vleiend
gezang over een schitterenden toekomstdroom, dien zij echter als een vluchtig
fatamorgana zagen wijken, en die hen deed stranden op de dorre klippen van het
scepticisme.
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Het was de tijd die volgde op die van het excentrieke, dat voor nieuw moest gelden
in de kunst. De onrust had gedreven naar het ongebreidelde, dat in zake kunst de
opstand was tegen het gevestigde. Een overgangstijdperk, kort van duur slechts, naar
een periode van meer vredige bewustheid, het oogenblik waarop men zich, na de
razernij der afbraak, gereed maakte tot opbouwenden arbeid.
Men wilde Vlaanderen schooner maken! Die leidende gedachte, - die het ontstaan
was van een tijdschrift als Va n N u e n S t r a k s , dat op de vernieuwing der
gedachten, zoowel op artistiek als op sociaal gebied, van den allergrootsten invloed
bleek - zou, al kon zij dan ook niet tot die verwezenlijking komen die men voor haar
droomde, dan toch dit eene niet te onderschatten gevolg hebben, dat zij samen zou
brengen de zielen en de geesten, die meenden genoeg krachten te bezitten om tot die
vernieuwing het hunne bij te dragen.
De behoefte deed zich gevoelen om schouder aan schouder te staan, en in een
gedurige communie der gedachten eigen geest en gemoed te verrijken en te verdiepen.
Daardoor ontstond een heusche beweging, die te Antwerpen haar brandpunt had in
de ‘Kapel’, - men schrijft sindsdien haar naam met een hoofdletter, en het woord
kreeg een fiere strijdlustige beteekenis.
In een van die nog talrijke, door liefhebbers van oude, verweerde, pittoreske
schoonheid zeer gezochte godshuizen of ‘hofkens’ (zooals Antwerpen er nog heel
wat bewaren mocht) en wel in een van de allermooiste, n.l. het zoogenaamde godshuis
Lantschoote op de Falconrui, hadden, toen sinds geruimen tijd reeds, eenige van die
menschen, die hier te Antwerpen den strijd hadden aangebonden voor de artistieke
zoowel als voor de sociale hervorming, die zij droomden, de ruime,
geheimzinnig-stemmige kapel gered uit de handen van ertshandelaars (die ze tot
magazijn hadden ontwijd), ze met goeden smaak weer opgeknapt, en ingericht tot
een eigenaardige vergaderplaats en voordrachtzaal.

OCHTEND OP DE SCHELDE.

In die Kapel dan was het, dat de ‘jongeren’ (ook alweer een sindsdien
gestereotypeerd woord!) wekelijks bijeen kwamen: schilders, dichters, novellisten,
musici, sociologen, ideologen en idealisten, philosophen en dilletanti, en ook, - hoe
kon het anders? - dwepers en leegloopers. Ook werklieden, eenvoudigen, die men
trachtte het bewustzijn van hun menschelijke eigenwaarde te schenken, en die door
den omgang met meer ontwikkelden het middel kwamen zoeken om zich te verheffen
boven den sleur van hun dagelijksch zwoegen.
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Er hadden regelmatig openbare avonden plaats. Af en toe ontvingen degenen die
te Antwerpen aangeschreven stonden als zich interesseerende voor kunst en
wetenschap, sierlijk gelithografeerde uitnoodigingen (met een teekening van Richard
Baseleer, een voorstelling van den prachtigen, in Renaissance-stijl gebouwden ingang
van het godshuis), voor voordrachten, lezingen en concerten: in de haast heilige stilte,
bij het dis-
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crete licht van knetterende waskaarsen in koperen blakers aan den wand, reciteerde
er Emile Verhaeren zijn F o r c e s T u m u l t u e u s e s ; Stijn Streuvels las er zijn
O o g s t ; August Vermeylen sprak er over de Renaissance; Elisée Reclus, Domela
Nieuwenhuis, Frederik van Eeden gaven er sociologische voordrachten; Lodewijk
Mortelmans richtte er concerten in; Mac Leod gaf er een cursus over We d e r k e e r i g
D i e n s t b e t o o n .... De Antwerpsche intellectueele ‘upper ten’ (zonder ‘thousand’)
waren de habitués van die meestal superieure geestelijke festijnen, en op die manier
ging van die belanglooze werking van eenige menschen een invloed uit, welke zich
slechts eenige jaren later ten volle zou doen gevoelen. Wie de ziel van die beweging
was, durf ik ternauwernood, om zijn nederigheid niet te kwetsen, met name noemen.
Het was een man, die sindsdien niet opgehouden heeft zijn practisch doorzicht, zijn
bijna geniaal organisatorstalent, gesteund door een verfijnden en beproefden smaak,
ten dienste te stellen van de kunstbeweging te Antwerpen. Een man, wien alle
Antwerpsche (en ook wel eenige andere) kunstenaars van talent dankbaarheid
verschuldigd zijn. Laat ik u zijn naam slechts toefluisteren, maar gelieve hem te
onthouden: hij heet Frans Franck.

SCHELPENVISSCHERS, EIGENDOM VAN MR. LOUIS FRANCK.

Behalve op die openbare kunstavonden vergaderde men in de kapel iedere week.
Het was op een van die bijeenkomsten, dat ik Richard Baseleer ontmoeten mocht.
Ik kwam er voor 't eerst, ingeleid door een jong dichter, wien ik mijn geestdriftige
bewondering voor zijn verzen had te kennen gegeven, en die mij uit dankbaarheid
introduceerde, binnenbracht door de monumentale poort, langs den somberen gang,
waarin de dubbele deur der Kapel in uitgaf. Eens de op hare hengsels kriepende deur
achter mij dicht, had ik het gevoel als van de wereld te zijn afgesloten, en ik stond
er knipoogend in het halve duister, tusschen de hooge donkerroode muren, waarin
de breede ogivale vensters daarboven als zwarte gaten waren. Vóor het altaar, waar
het Christusbeeld vervangen was door een groote teekening, - een vrouw met
hangende haren tegen een onheilspellenden achtergrond van vlammen en rook -,
stond met de piano de lange tafel, vol boeken, dagbladen, tijdschriften, L e s Te m p s
N o u v e a u x , Va n N u e n S t r a k s , L e C o u r r i e r E u r o p é e n , L a S o c i é t é
N o u v e l l e ; een petroleumlamp met groen porceleinen scherm belichtte alleen de
handen, en liet de mij overigens toch geheel vreemde gelaten, met het bovenste van
de kapel in zeer geheimzinnig duister. Voor dit gesloten gezelschap hield Baseleer,
dien voor mij zeer gedenkwaardigen avond, een causerietje over niets minder dan....
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Grieksche beschaving. Vaag doezelden aan de wanden de brokkelige vormen van
de afgietsels der friezen van het Parthenon....
Ofschoon ik toen natuurlijk naar hem opkeek, als naar een wonder van geleerdheid,
is mij toch sindsdien de indruk bijgebleven van een man, die zijn innerlijk
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teer gemoed verfijnd had tot ontvankelijkheid voor alle schoon. En die eerste
impressie, die mij nooit verlaten heeft, is door latere kennismaking met den mensch
en met zijn werk, nog bevestigd geworden.
Allereerst door zijn eerste tentoonstelling in de Kapel zelve. Deze ook was voor
mij van zeer groote beteekenis. Ingelijfd als ik nu was, nauw eenige maanden, in het
korps dergenen, die aan de vernieuwde schoonheid van Vlaanderen, - terecht of ten
onrechte -, meenden te mogen en te kunnen meewerken, was deze picturale arbeid
een der eerste, waartoe ik als met schroomvalligen eerbied, bevreemd nog wel ten
deele, maar heel zeker, met een zij het dan ook wellicht onbewust medegevoel
naderde, een openbaring, een vreugd-vizioen. Instinctmatig werd ik aangetrokken
tot die uitingen van een diepvoelende, oprecht zichzelf verklarende kunstenaarsziel,
die in zuivervreugdige kleurpoëma's ongerept uitstortte de veelvuldige emoties, die
zij had ondergaan voor de simpele, grootsche pracht van water, land en lucht.
Nu ik dit alles terugdenk, en vóor mijn oogen de herinnering opwek van dit voor
mij zeer ontroerend oogenblik, nu geef ik mij rekenschap van de waarde dier kleine,
bijna schamele tentoonstelling, in het eenzame, oude kapelleken, met den naakten,
verschgeschuurden, helrooden tichelvloer, die enkele doeken en pastels, daar tegen
de amarantkleurige, ruwgeverfde muren, alleen voor mij, in dien klaren
Zondagochtend, in de innige stilte van het duttende godshuis..
Nog te midden van een tijd waarin een tot opstand veerdige, uit warsheid van de
in regelmaat levende bourgeoisie, zich door ziekelijkheid en wanstaltigheid
overprikkelende generatie, het excentrieke in de kunst als de opperste schoonheid
huldigde, was deze arbeid, in een periode dat Baseleer reeds, schoon nog in een vagen
schemer, zag wat hij van zijn werk maken wilde, de eerste poging, de eerste stap tot
een ideaal dat hem begeerlijk scheen, het eerste trachten naar de verwezenlijking
van wat hij ten slotte als zijn levensdroom gekozen had.
Het was stil en eenvoudig, het was een stamelende klank, het was als 't eerste
roepen van een opgetogen kind. Maar het hield in zich reeds al de schoonheid van
een ontroerde menschenziel. Het was groot alreeds, het was aandoenlijk. En ik kan,
nu ik deze regelen schrijf, vóor mijn verbeelding niet wegkrijgen het schoone vizioen
van kleine, klare booten, haar zeilen vol van zon en zomerpracht, heendrijvend als
een schoon droombeeld in de glorie van tintelende ochtendnevels, of wiegelend als
een vredige gedachte van stil geluk in de purperen rust van koninklijke avonden....
Het is wel mogelijk dat ik overdrijf. Het is mogelijk dat ik dit alles schooner na-zie
dan het werkelijk geweest is, (‘geweest’ want het eerste werk van
Baseleer-Scheldedichter is helaas, op een paar uitzonderingen na, allemaal
overschilderd of vernietigd). Maar hoe het ook zij, dit is gewis, dat de eerste
tentoonstelling welke de schilder van zijn werk hield in de Kapel, wel degelijk de
bepaalde openbaring was van een talent, dat geheel op eigen wijze, en volgens de
trillingen van het eigen receptief gemoed, de schoonheid van de streek der
Beneden-Schelde zou uitzingen, zooals wij het nooit tevoren in eigen land hadden
mogen vernemen. En dat daardoor onze reeds in zoo heerlijke verscheidenheid
opbloeiende moderne Vlaamsche schilderkunst een kunstenaar van beteekenis rijker
werd, dit ook aanzie ik als onbetwistbaar.
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II.
De loopbaan te volgen van een artist als Baseleer schijnt mij belangrijk, omdat zij
eens te meer bewijst dat voor het vormen en tot ontluiking brengen van een
temperament waarin gevoel en smaak in essentie aanwezig zijn, ten slotte niet veel
meer noodig zijn dan een vaste wil en een taai doorzettingsvermogen. Deze twee
dingen hebben
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ook Baseleer geholpen in het bereiken van zijn doel, en al heel spoedig, althans te
gepasten tijde, is hij gaan inzien dat alle academische schoolschheid, professorale
tucht, met heel haar aanhang van sleur en gewoonte, voor een jong kunstenaar uit
den booze zijn.

VLAAMSCHE STRAND.

Voor wie er belang kan in stellen, - en misschien is het weten dat Baseleer nog
betrekkelijk jong is, en derhalve zijn werk tot nu toe geen gesloten eenheid is zonder
vervolg, wel van een zeker belang, - weze gezegd dat hij geboren werd in 1867. Ik
voeg er gaarne bij dat hij Antwerpenaar is, en aan de haven in het oude gedeelte der
Scheldestad zijn jeugd doormaakte, want ook deze bizonderheden zijn - zooals uit
verdere karakteristiek blijken zal - niet zonder beteekenis.
Zijn vader was een lithograaf, de beoefenaar dus van een ambacht, dat niet zelden
tot kunst verfijnt, en dat te dien tijde, evenmin als nu, niet vele geroepenen, laat staan
uitverkorenen, kende. De lithograveerkunst bleef ten onzent in handen alleen van
eenige zeldzame ingewijden, en nog koester ik de hoop dat eenmaal Baseleer zal
toegeven aan de aanvechtingen, die hij reeds dikwijls heeft gevoeld, en dat hij er ten
slotte toe besluiten zal, de technisch-lithografische vakkennissen, die hij tijdens zijn
jeugd in het vaderhuis mocht opdoen, aan te wenden tot het brengen van een nieuwe
uiting in zijn kunst.
Het was aanvankelijk de droom van Baseleer's vader, dat zijn zoon decorateur zou
worden. Dit was althans, volgens 's mans practische begrippen, een ambacht,
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- of een kunst -, die het bestaan verzekeren kon. Maar de lust tot schilderen ontwaakte
bij den zoon voor goed, toen hij aan de Academie van Antwerpen zijn eerste opleiding
ontving in de ‘bloemenklas’, bij den schilder Eugeen Joors, die zich, benevens een
niet heelemaal onverdienstelijk stillevenschilder, ook als een goed leeraar toonde.
Deze trachtte ten minste nooit de jonge ontluikende talenten te verknoeien, door hun
de doodende wetten van den verachterden sleur op te leggen. Er heerschte overigens
te dien tijde een zelfs nu geheel ongekende geest van vrijheid aan de Academie,
waarover Karel Verlat toen als bestuurder regeerde. Dat Verlat, - die een verbazende
technische bekwaamheid bezat, een eigenschap die men dezen schilder van groot
theatraal opgevatte onderwerpen, uit eenvoudige rechtvaardigheid moet toegeven een goed bestuurder was en tevens als leeraar niet zelden met tact en doorzicht te
werk ging, dit heeft zelfs Vincent van Gogh in een zijner brieven bekend. Trouwens
het feit dat te dien tijde de Antwerpsche Academie een wereldberoemdheid bezat,
dat jonge buitenlandsche kunstenaars uit Engeland, Amerika, Duitschland en
Nederland er kwamen studeeren, - ten tijde van Baseleer waren er uit Holland o.a.
van Gogh, Briët en Deutman -, en dat er toenmaals heel wat krachten van beteekenis
tot ontluiking kwamen, pleit wel in het voordeel van Verlat's onderwijs.
Of de Academie toen aan een soort ideaal beantwoordde? Neen, want afgezien
nog van het feit, dat het onderricht in zake kunst wel zelden zoo vrij zal zijn, dat
jonge talenten er zich onbelemmerd zullen kunnen in ontwikkelen, waren er toen,
behalve Verlat en een paar degelijke leeraars, ook andere, tot het leeraarschap
gekomen, de hemel weet hoe, en ze zijn er helaas nog. Ze zijn zelfs sindsdien zoo
talrijk geworden dat de oude kunstschool hare beroemdheid er stilaan begint bij in
te schieten.
Dit zag Baseleer nog tijdig in, dat hij den invloed dier heeren zorgvuldig ontwijken
moest. Na met Victor Hageman de laatste leerling van Verlat te zijn geweest, en na
zich al dien tijd toch maar steeds te hebben gedragen als een die het academisch
onderwijs niet al te zeer au sérieux nam, en zich dan ook gereed maakte om er zich
bij de eerste de beste gelegenheid van te bevrijden, verliet hij de Academie al heel
vroeg, zonder zelfs zooals de meeste jonge schilders, de noodzakelijkheid in te zien,
van nog eerst eenige jaren op het Hooger Instituut te gaan werken, onder de
versuffende leiding van een of anderen op stokpaardjes rijdenden professor.
Van dit oogenblik af is voor Baseleer de strijd begonnen, vooreerst nog tegen het
vaderlijke idée fixe, dat er hem toe bracht, in dienst van een ondernemer van
decoratiewerken, met spons en zeemvel de grauwe muren van Antwerpsche
huisgangen en trapzalen te moeten wasschen, en hem vervolgens, toen hij in een
gelukkige opwelling van drift, deze ustensiliën gooide waar ze vliegen wilden, naar
Parijs verplaatste, waar hij het ongeveer vier of vijf maanden uithield. Hoe het
avontuur daar afliep.... laten we de geschiedenis daaromtrent stom laten, en ik vermeld
het feit dan ook maar alleen, omdat het Baseleer's vader ten slotte overtuigde, dat er
uit zijn zoon geen decorateur te maken viel, en hem eindelijk deed berusten in de
noodzakelijkheid den jongen maar vrij te laten begaan.
Zoo werd het beslist dat Baseleer zou schilderen. Waarschijnlijk door het voorbeeld
van den toen terecht zeer vereerden Door Verstraete, voelde hij zich aanvankelijk
aangetrokken tot het landschap met figuren. Het was de theorie van den tijd, dat men
groote doeken maalde in open lucht, en er hangt hier te Antwerpen ergens een
schilderij, van niet geringe afmetingen, waarop blauw-blauwe kindertjes, met
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blauwblauwe voorschootjes aan, voor een blauwblauw watertje staan, - een schilderij
dat meen ik, het eerste werk van Baseleer is.
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Het vertoont, voor zoover ik denk te weten, - want het doek hangt ergens in het
weinig aanlokkelijk interieur van een apotheker -, invloed van Verstraete.

AVOND, AQUAREL.

Die invloed zou nochtans niet van langen duur zijn. Want weldra werd hij
vervangen door dien van Adrien Heymans, die toen een groot deel van het jaar leefde
en werkte in het Kempische dorp Wechelderzande, te dien tijde een soort Laren,
waar men o.a. benevens tal van jonge schilders, de goedige figuur van Jaak Rosseels,
den stichter der zgn. school van Dendermonde, ontmoeten kon. Ook de toen nog
schilderende Henry van de Velde was er geen onbekende.
Daar heeft Baseleer - toen ongeveer 23 jaar oud - een tijdlang gewerkt; het was
daar ook dat hij van Heymans den kostbaarsten raad kreeg, welke hij eerst later in
al zijn diepte zou beseffen, en die hem later ook hielp toen hij zich zelf ten slotte
gevonden had. Wanneer men als landschapschilder het karakter van een streek met
het daarbij hoorende volk wil interpreteeren, dan moet men, - aldus Heymans -,
beginnen met er in te leven en het te doorgronden met studie. Die stelregel, waaraan
Baseleer zich later ook gehouden heeft, verklaart veel in zijn later leven en werk, en
ik kom er dan ook dadelijk op terug.
Die aanvangsperiode, tijdens dewelke hij talrijke studies maakte van graanschoven
op oogstlanden, en van stoeiende boerenkinderen in open lucht, en die besloten werd
met een kort verblijf te Calmpthout, in gezelschap van Evert Larock, duurde zoowat
5 of 6 jaar. Het was een periode van zoeken, een moeilijke tijd van materieele
worsteling, die voor een temperament als dit van Baseleer, gesteund door een
bewonderenswaardigen wil, en een koppig doorzettingsvermogen, ten slotte met een
volkomen overwinning moest bekroond worden. Dat het te dien tijde, en ook nog
lang naderhand, Baseleer niet altijd vóor den wind ging, mogen we allicht
veronderstellen, omdat er van hem uit dien tijd nog decoratief-industrieel werk bestaat,
verbeeld je, friezen voor kinderkamers, hem door zijn vriend Franck besteld.
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Maar omstreeks 1896 landt hij aan te Doel, het kleine picturale dorpje aan de
Beneden-Schelde, het oude, kleurige haventje, waar visschers en schippers in
meerderheid, de landbouwers in minderheid zijn; het dorp dat vlak tegen den dijk
gelegen, zijn hooge houten pier tot in de grauwe Schelde strekt, en aan den anderen
kant, zich langs de zachte glooiing nedervlijt tot in den malschen, vlakken polder.
De uren zijn er traag, maar alleen opdat men er des te beter genieten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

8
zou van de onuitputtelijke diversiteit der natuur, die hier alle slaperige eentonigheid
uitsluit. Langs de landzijde, hier achter den dijk, die oprijst uit de droge, ruizelende
schorren, en waar de wandeling door koppige, lompe koeien wel eens onveilig wordt
gemaakt, strekt zich de wijde polder uit, het zware, grootsche land, waar de ploeg
moeizaam trekt door de vettige, zwarte aarde. Men loopt den dijk op, laat de stappen
klinken over de planken van de pier, waaronder het water tegen de groenbemoste
palen klotst, schuimend over de gitten trossels minuscule mosseltjes, en daar stroomt,
breed en majestueus, de Schelde, kalmer en statiger dan tusschen de granieten muren
der Antwerpsche kaden. Aan den overkant loopt de smaragdgroene band van den
tegenovergestelden dijk, even onderbroken door een eenzaam rijtje kortgestuikte
knotwilgen. Om den hoek, is nog eventjes zichtbaar, grijze schim in een wazigen
nevel, de inmaterieele spits van den Antwerpschen kathedraaltoren.
Gansch het jaar door, stoomt en zeilt hier alles voorbij, wat van de zee komt naar
de haven, en wat weer heenvaart naar den Oceaan. De logge transatlantiekers met
hun opgestapelde tusschendekken, hun sirenengebrul en hun donkere gulpen rook;
de rijen van lange, loome rijnkassen, die met haar sidderend wimpeltje aan den
nutteloozen mast, zich nonchalant laten togen door een kleine, zwarte, vinnige
sleepboot; de dobberende vloten van verweerde, bronsgroene en bruine
mosselhengsten, kotters en tjalken, die haar roestige of ivoorgele zeilen bol zetten
in het tintelende morgenlicht. Of op een mooien zomerschen Zondagochtend, dat de
lucht vol is van gulden zonnegewemel, komen tot hier de feestelijke vloten van
aristocratische, blanke yachten, motorkano's en plezierbooten, overvloedig bevlagd
en bewimpeld, een weeklang in snelheid en sierlijkheid kampend om de zilveren
schalen van de Antwerpsche ‘Royal Yacht Club’.
En de avonden zijn hier van een bizondere stemming. Wijl over den stroom alles
in rust ligt, de diepblauwe nachthemel doorpriemd wordt door de baaklichten, en
alleen onhoorbaar een zeilboot, met schommelend licht aan den mast, spookachtig
langzaam door de stilte zweeft, komen vaagdoezelende geruchten van de geweldige
haven tot hier gewaaid, waar ze sterven gaan over de vlakten van polder en stroom.
Beneden den dijk op een paar lage banken, rooken zwijgzaam de oude visschers hun
avondpijp, wijl ravottende knapen om hen heen joelen als jonge, levensdartele honden.
Neen, nooit is het leven hier eentonig. Zelfs bij melancholisch-stille
Zondagnamiddagen, als wanneer het in de stad, tusschen de zwijgend gesloten, witte
huizengevels, in verlaten kamers, zoo nijpend droef kan zijn van bijna angstige
lusteloosheid, blijft het hier in het Scheldedorp, na het uur dat men, het stevige
noenmaal in den koelen lommertuin genoten, lui-warm henenstapt doorheen de lage,
antiek overboogde deur van het oude Vlaandersche gasthof, van een stille gezelligheid,
die drijft tot gemoedelijke praatjes met de pijpenrookende en pruimende schippers,
die in hun zondagsche trui, leunend over de aanlegbrug, de trage, scherende vlucht
volgen van de schreeuwende meeuwen om de grijsgroene dukdalven, of droomend
kringetjes in het kalme water spuwen....
Dit alles heeft Baseleer met verteedering gezien. De eigen schoonheid van dit land,
met zijn stroom, zijn wisselenden hemel, zijn eenvoudige menschen, sprak tot zijn
fijnaangelegd gemoed van stemmingslyricus, en toen hij in 1896 voor het eerst als
kunstenaar tegenover deze natuur kwam te staan, begreep hij dat hij hier zijn
levenswerk maken zou.
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Toch heeft hij een oogenblik besluiteloos gestaan, toen die pracht zich voor hem
openbaarde. Het was wel eens, - en ge zult me begrijpen, gij die de Schelde kent, overweldigend voor het nog betrekkelijk jonge talent dat Baseleer toen was. Maar
het is
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op dit oogenblik dat hij den raad van Heymans begreep: ‘begin met er in te leven en
het te doorgronden met studie’. Hij heeft er in geleefd, en gedurende langen tijd niets
dan studies gemaakt. En zoo is langzamerhand de synthese gekomen, die op al die
analyse volgen moest. Maar dit pas later..

NA DEN STORM.

Want temidden van zijn begeestering voor de schoonheid van het
Schelde-en-polderland, wist Baseleer nooit te vergeten dat er in de kunst van vroegere
tijden voor hem diepzinnige, leerzame voorbeelden waren. Dat hij die vooral is gaan
zoeken bij schilders, die evenals hij, doordrongen waren geweest van de wazige
schoonheid van water en lucht, dus bij de oudere Hollanders, - dit spreekt immers
tot zijn voordeel; het is een bewijs, behalve van zijn goeden smaak, ook van de
zekerheid waarmee hij zijn einddoel betrachtte. Want voor hem die de ziel van de
vlakke polderstreek, van den Scheldestroom, van het wakke, drassige land onder een
neveligen wolkenhemel, in een gedurig met vocht gedrenkte atmosfeer, benaderen
wou, waren er immers geen betere meesters dan degenen, die kolorist geboren werden
onder den meer aan tonen dan aan kleuren rijken hemel van Holland. En ik herinner
hier het woord van den Franschen impressionist, J.F. Raffaëlli: ‘les pays de plaines
sont plus favorables à la peinture que les pays de montagnes’.
De Hollandsche musea hebben voor Baseleer steeds een groote aantrekkingskracht
gehad, en ik herinner me zijn nooit verflauwde geestdrift voor zekere
waterlandschapjes van den gevoeligen van Goyen, ‘le poète des eaux tristes et des
ciels éternelle-
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ment voilés’, die geloof ik wel van alle oude Hollanders het meest invloed on
Baseleer's kunst heeft uitgeoefend. En hier komt dan bizonder goed te pas nog een
andere uitspraak van Raffaëlli, die me trof bij lezing van zijn critisch zeer interessant
boek M e s P r o m e n a d e s a u M u s é e d u L o u v r e : ‘van Goyen, en possession
d'une simple manière, ébauche d'un seul ton terreux ou gris, et accentue de quelques
nuances simples. Cela lui donne de souples effets singulièrement larges et aériens’.
Er is meer dan één schilderij van Baseleer waarop deze woorden van een zelfde
treffende toepassing zouden zijn.
Maar de kennismaking met het Haagsche Mesdag-museum en de Amsterdamsche
Drucker-collectie, zal ook wel ongetwijfeld een decisief moment zijn geweest in zijn
evolutie van water- en luchtschilder. En het kon bezwaarlijk ook anders. De traditie
der oudere Hollanders was immers, na een omweg te hebben gemaakt door Barbizon,
in de Haagsche school teruggekeerd, om er in Jacob Maris weer met eigen nationale
kracht herop te bloeien. In den modernen Hollandschen meester moest Baseleer
derhalve zijn grooten geestverwant bewonderen.
Toch heeft men - naar ik meen - wel eens te veel nadruk gelegd op den invloed
dien Maris op het werk van Baseleer zou hebben uitgeoefend. Dat die invloed, altijd
in den besten zin gesproken, er is, zal wel niemand, ook Baseleer zelf allerminst,
willen ontkennen. Maar die is nooit zoo overwegend geweest, zoo onontkombaar
drukkend, dat Baseleer hem niet zou hebben kunnen interpreteeren. En het is immers
eene zoo rotsvaste waarheid dat een ‘personnalité tout d'une pièce’ eigenlijk niet
bestaat, dat ik het ook overbodig vindt hier verder op in te gaan, of mij te wagen aan
een onvruchtbare vergelijking van den Hollander Maris en den Vlaming Baseleer,
die beiden door rasaffiniteiten en door analogen werkkring, noodzakelijkerwijze
gelijkenissen moeten vertoonen.
Voor het overige zijn er geen invloeden van beteekenis in zijn ontwikkeling te
bespeuren. Door geene van de talrijke moderne stroomingen, impressionisme,
luminisme of symbolisme, heeft Baseleer zich ooit werkelijk laten influenceeren.
Hij heeft van die leeringen en voorbeelden die hem gezond genoeg bleken, het zijne
genomen, en is verder met hoopvol betrouwen zijn eigen wegen gegaan.
Er zijn geen kronkelingen en geen plotse wendingen in zijn evolutielijn. We staan
nergens voór een groote verrassing. Alles schakelt zich logisch in elkander, en we
zien Baseleer's talent zich met een volkomen zekerheid bij iedere nieuwe uiting meer
en meer ontwikkelen. We volgen zijn streven naar de volkomenheid, zijn staag
doorgevoerden, koppig volgehouden strijd tot het overwinnen der stoffelijke
moeilijkheden. Bij iedere nieuwe tentoonstelling, - en er is haast geen jaar
voorbijgegaan, zonder ons telkens van hem een nieuwen oogst van schoonheid te
brengen -, konden we vaststellen dat hij de technische bezwaren iedere maal iets
meer had onderworpen. Nu is sinds jaren de techniek voor hem ‘ein überwundenes
Punkt’ geworden, en sinds jaren geeft Baseleer zonder ophouden, als een eerlijk en
gewetensvol arbeider, in een eenvoudige plichtsbetrachting, de tot kunst
gekristallizeerde uiting zijner emotie, emotie die men steeds herkent als zijnde die
van een fijn-gestemd dichter, en die den mee-begrijpenden, den mee-voelenden noopt
tot bewonderend liefhebben van den man, die zoo teer te zingen vermocht....
Ik sprak van Baseleer's evolutie als van een effen stijgende lijn, die zonder
omwegen op een vast doel zou uitloopen. Er is nochtans één.... afwijking (nu ik het
woord hier neerschrijf, lijkt het me te sterk, maar ik vind er geen ander). En zij is
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deze: Baseleer heeft zich niet streng gehouden aan de interpretatie van het vlakke
land der Beneden-Schelde, het land dat, zooals ik zei, in zijn bijna weemoedige
monochromie
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het duidelijkst spreken moest tot zijn lyrisch gestemd gemoed. Hij is - en als volbloed
Antwerpenaar was hij ook daarin alweer geheel logisch -, een tijdlang begaan geweest
om de grootsche, episch-geweldige pracht der Antwerpsche haven.

STRANDWERKEN.

Hij is daarin, natuurlijk, niet de eenige geweest. Er kan te Antwerpen geen enkele
tentoonstelling worden gehouden, ze weze dan slecht, middelmatig of goed, of er
komt allicht minstens één werk voor, van den een of anderen die het poogt een
impressie te geven van de reede of van de dokken, van bedrijf aan schepen en kaden,
van kleurige, rustige binnenschuiten, of zwaarzwarte, rookende stoomers, van grijze,
grillig-monsterachtige kranen en tot brekens-toe beladen wagens, van rubeniaansche
reuzenpaarden, bonkige als uit brons gegoten sjouwers, en plastisch-schoone,
spaansch-donkere zakkennaaisters en koffieboonraapsters. Dit thema is van een
onuitputtelijke rijkheid, en talrijk zijn degenen, die er in de mate van hun aanleg, de
ontvankelijkheid van hun temperament, of de kleurgevoeligheid van hun oog, getracht
hebben daaruit een blijvende schoonheid te distilleeren. Is er een occulte invloed van
die havenschoonheid op de ontwikkeling van den schilder? ‘Le port, patrie du peintre’,
schreef Octave Mirbeau in L a 6 2 8 - E 8, zijn niet zelden verrukkelijk dagboek van
een auto-reis door België en Holland:
‘Je suis convaincu qu'un grand port, quel qu'il soit, où qu'il soit, est, par excellence,
un lieu d'élection pour la naissance, la formation, l'éducation d'une âme d'artiste. Un
artiste qui est né dans un port, qui y a vécu son enfance et sa première jeunesse, parmi
la variété, l'imprévu, l'enseignement sans cesse renouvelé de ses spectacles, est,
forcément, en avance, sur celui qui naquit au fond des terres, dans un village de
silence et de sommeil, ou dans l'étouffante obscurité d'un faubourg de la ville. Son
imagination, surexcitée par tout
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ce qui passe et se passe autour de lui, s'éveille plus tót. Son cerveau travaille
davantage, et plus vite, et sans trop de luttes.... Il s'habitue à voir, et voyant, à
comprendre. Sa pensée, qui n'est pas bornée par un mur, “le mur de la maison Meyer”,
ou par un coteau, est libre de vagabonder, à travers l'espace, comme ces jolies
mouettes qui hantent le vaste ciel, et qui n'ont d'autre limite à leurs désirs, que la
fatigue de leurs ailes.. Il englobe dans un regard plus de choses d'ici et de là-bas, plus
de visages d'ici et de là-bas, plus de vie universelle. A son insu, et comme
mécaniquement, le mouvement des barques sur la mer, de la mer contre les jetées,
le rythme de la houle, l'entrée des navires dans les bassins, l'oscillation des mâts
pressés que relie la courbe molle des cordages, les voiles qui fuient, qui dansent, qui
volent, les volutes des fumées, toutes les silhouettes des quais grouillants, lui
enseignent mieux qu'un professeur, l'élégance, la souplesse, la diversité infinie de la
forme. Sans le savoir, il emmagasine des sensations multiples qui ne s'effaceront
plus, qu'il retrouvera plus tard, et dont il fera vivre un visage, un torse de femme,
l'ondulation d'une jupe, la flexion d'une hanche, le balancement d'une branche.... Car
il y a de tout cela dans un port.... Il y a de tout et il y a tout, dans un port’.

HET DROOGDOK.

Men vergeve mij dit al te lange citaat, maar de woorden van Mirbeau zijn zoo
treffend toepasselijk op Antwerpen, dat ik er niet toe besluiten kan ze onvolledig
weer te geven. Want Antwerpen, zeer complexe eenheid, stad van een zeer bizonder
en niet dadelijk door vreemden te doorpeilen karakter, is inderdaad ‘le lieu d'élection,
pour la naissance, la formation, l'éducation d'une âme d'artiste’. Zou ik vermetel
genoeg zijn om er aan te denken de psyche te schetsen van die wonderbare stad, en
aldus het op zichzelf volledige werk te herhalen dat Edmond de Bruyn, in zijn
L o u a n g e d e l a v i l l e d ' A n v e r s *), met liefde en diepgaand begrijpen, tot een
bijna uniek meesterstukje verwezenlijkte? 't Ware nutteloos en buitenissig.
Men leze het en begrijpe Antwerpen, aldus langs hare schoonste zijde, weze het
dan ook tevens in haar bewuste zelfgenoegzaamheid, een bij nadere beschouwing
*) Vertaald door A.H. Cornette, L o f v a n A n t w e r p e n , Janssens, Antwerpen 1914.
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slechts uiterlijk van alle andere nuancen verschillende schakeering der
nationaal-Vlaamsche gezondheid naar lichaam en naar geest.
Maar wat de Bruyn niet gezegd heeft, of althans niet voldoende, is de vruchtbaar-
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heid van Antwerpen op kunstgebied, een weelderigheid die haar de speciale, in
ronkende, officieele toespraken met voorliefde gebruikte epithete bezorgde van
‘métropole des arts’, eeretitel die men op oogenblikken van ergernis en zwartgalligen
wrok, wel eens omzet tot het minder lovende ‘nécropole des arts’. Hoe Antwerpen,
naar gelang men haar als artistiek milieu beschouwt, beide titels verdient, zal ik
trachten u te doen begrijpen.

ANTWERPEN.

Indien het waar is, wat Mirbeau beweert, dat nl. alle havens in het algemeen een
gunstig proefveld zijn voor de ontwikkeling van kunstenaars, dan is het ook waar
dat Antwerpen in het bizonder, van deze wet een schitterend voorbeeld is. Ik ken
geen haven pittoresker dan Antwerpen. Zij geeft een indruk van fiere zelfbewuste
kracht, van kalme zekerheid, van rustige schoonheid, indruk door geen enkele andere
haven gewekt, en wars van zenuwachtige overhaasting, in koelheid alleen begaan
om eigen grootheid, wacht zij een toekomst, die zij zonder eenige ongerustheid, rijk
en schitterend weet. Is het haar zeer bizondere ligging die haar zoo eigen maakt? In
tegenstelling met havens als b.v. Rotterdam en Londen, die als zware, donker-logge
monsters schrijlings over haren stroom zitten, ligt Antwerpen languit langs den boord
harer Schelde, waarheen zij wendt den schoonsten kant van haar gelaat. Haar hart
ligt hier vlak bij den stroom, waar 't klopt van warmgezond leven, terwijl vlak daar
tegenover, in het wijdsche open verschiet der Vlaandersche beemden en akkers,
onder den breedgekoepelden hemel van het Waasland, niets haar uitzicht belemmert.
Een eenig voorbeeld, geloof ik, van een groote stad, waar men, staande bij het
centrum, waar heel het leven samendringt, toch den blik kan laten wijlen over de
rust van een klaar landschap.
Antwerpen!.... en om dit beeld staan dichtgeschaard figuren van
schoonheid-brengers. Ik zie er den kalm-grootschen S j o u w e r van Constantin
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Meunier, als een symbool van door lijden verpuurde menschelijkheid. Ik hoor er de
verteederde stem van den om nederig bedrijf opgetogen Max Elskamp:
Puis la mer monte,
et vaisseaux, nefs, barques, bateaux,
ohé! ho!
aux mâts les voiles, les drapeaux,
car la mer monte;
et bonne race,
houlques, otters, botters, pinasses,
ohé! ho!
le pilote a mis son chapeau,
passez la passe.
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Puis la mer monte,
et les femmes à leurs fuseaux,
ohé! ho!
les maris reviendront tantôt,
feu! les fourneaux;
mais la mer monte,
et chalands au quai, bricks à l'eau,
ohé! ho!
toutes les lumières en haut,
car la nuit tombe.

Ik luister er naar 't verhaal van den nu eens meewarigen, dan weer oolijk-spottenden
verteller Lode Baekelmans, en 't leeft om mij een bonte wereld van zorgelooze
matrooskens, lonkende deernen, filozofisch-aangelegde zonnekloppers, tragisch-dwaze
tronies van misdeelden en armoezaaiers.
De stoïeke mizerie van Poolsche emigranten, of de groezelige pracht van
verkleumde Hindoe's, worden er op de doeken van een Victor Hageman tot een
tragiek van exotische, aangrijpende schoonheid.
En van achter de breede vensters van zijn hoog atelier, volgt Baseleer's geamuseerde
blik het krioelend, ratelend, stampend en dampend bedrijf op de kaden, daar beneden
hem, of de statige reize der booten op den stroom. Ofwel tuurt zijn oog naar den
tragen gang der wolken over den schoonen, eeuwig-wisselenden hemel, en over de
weiden waarvan het smaragd stilaan verijlt in het grijze gesmoor der Beneden-Schelde.
En 't is al winste. Want morgen herleeft zijn mijmering op het doek, vereeuwigd
tot ‘a thing of beauty’.

III.
‘Puisque Dieu tolère des surhommes, il me sera permis d'apprécier Anvers comme
une surville’. Aldus schreef de Antwerpenaar Edmond de Bruyn, en ik, die geen
Antwerpenaar ben, en dus meer objectief kan oordeelen, vergeef hem gaarne deze
wat al te gewaagde overschatting. Men kan, en men moet, Antwerpen, wanneer men
gelegenheid heeft gehad haar in al haar schoonheden te leeren kennen, liefhebben,
omdat zij het leven geeft aan schoonheid. Maar men kan, en men mag, haar ook
haten, omdat zij is het nest van reactie, de poel waar middelmatigheid bovendrijft.
De geest die Antwerpen bezielt tegenover de kunst, ook en vooral tegenover die
welke in haar eigen midden geboren wordt, is eng. Het zal wel waar zijn, dat eveneens
te Brussel, en ook overal elders, waar aan kunst wordt gelaboreerd, reactionnaire
middens zullen bestaan. Maar nergens is de geest van routine, van
het-hekken-aan-den-ouden-stijl-laten, zoo sterk en zoo taai als te Antwerpen. Hij
overheerscht er triomfantelijk het artistiek leven, en het opsommen van de talrijke
pogingen tot herleving, tot verjonging van smaak en inzicht bij het publiek, ware het
relateeren van eene lange lijdensgeschiedenis.
De rijke, protsige ‘metropool der kunsten’ teert op de glorie van Rubens en van
Dijck, en zij is van oordeel dat zij het daar voorloopig mee doen kan. Nieuwlichters
die haar tot aandacht willen dwingen, weert zij af vooreerst door wantrouwen, om
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alsdan, wanneer zij het niet opgeven haar lastig te vallen, te begraven onder
laag-bij-den-grondschen spot en geniepige miskenning.
Iedere Sinjoor wordt geboren met een palet op zijnen buik; 't is een spreekwoord,
oud en derhalve ook afgesleten, waarop allen zich beroepen om gerechtigd te zijn
mee te praten of mee te huilen in het koor dergenen die zich schrap zetten tegen al
wat afbreuk doet aan hun luie esthetiek. Krachtens deze machtspreuk, eigent iedere
Antwerpsche burger zich in deze stad, waar het mercantilisme oppermachtig is, het
recht toe er over de kunst in al hare diverse uitingen een oordeel op na te houden,
dat hij put uit de recensies van een zeer achterlijke en op artistiek gebied bij uitstek
conservatieve pers. En bij Zondagmiddagen, wanneer het publiek van
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café- en kerkgangers er een paar uurtjes voor over kan hebben, loopen de
tentoonstellingszalen op de Meir vol volk, dat met den catalogus in de hand, opdringt
om de doorgaans misselijke producten van een dier talrijke, met veel koopmansaanleg
bevoordeelde kunstfabrikanten, die de kneep weg hebben om den filisterssmaak te
streelen van rijkgeworden herbergiers en zelfvoldane varkensslachters, en de
plantureuze dames van de gegoede burgersklasse te doen kwijlen van genietende
bewondering. De zaaltjes waar men échte kunst vertoont, zijn alleen attracties voor
lachlustigen....

VLISSINGEN.

Daarmee wil niet gezegd zijn dat het publiek van Antwerpen voor kunstemoties
minder vatbaar zou zijn dan dit van om het even welke andere stad. Het bezit
integendeel een ofschoon latenten en braak liggenden, dan toch vruchtbaren en voor
picturale schoonheid gevoeligen ondergrond, en zijn opleiding in zake kunst zou
geen minder dankbaar werk zijn dan dit van de meest cosmopolitische wereldstad.
Maar door een samenhang van omstandigheden, - waarvan wel de voornaamste
zal zijn, dat de conservatieven er de hooge bescherming genieten van
moedwillig-eenzijdige machthebbenden, die, in dit land, waar kunst, helaas, een
regeeringszaak is geworden, meenen dat zij het recht hebben hun gunsten te verleenen
alleen aan diegenen, wier werk niet reikt boven hunne kleine bevattelijkheid -, door
deze en andere omstandigheden dus, zijn de middelmatigen en volslagen talentloozen
er in geslaagd hun massa overwegend te maken op het natuurlijk kleinere aantal
werkelijke kunstenaars.
Zij hebben zich daarenboven, voor den strijd tegen de hen geducht en gestaag
bedreigende vernieuwing, weten te ver-
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schansen in een vesting die den naam draagt van M a a t s c h a p p i j t o t
A a n m o e d i g i n g d e r S c h o o n e K u n s t e n , een vereeniging die beweert te
zijn een rechtstreeksche voortzetting der aloude S t . L u c a s g i l d e , en die bestuurd
wordt door een aantal burgerheeren, die uitmuntend vertegenwoordigen wat
Antwerpen aan versufte oubolligheid bezit.
De reactie tegen de boosaardig bezielde achterlijkheid van deze agglomeratie
onkundigen is niet van recenten datum. De geniepig-onheusche en
opzettelijk-kleineerende behandeling, die jonge vrijmoedig-durvende talenten zich
moesten laten welgevallen bij het inzenden voor de officieele driejaarlijksche salons,
waarvan de zoo weinig aanmoedigende Maatschappij zich nog steeds zeer ten onrechte
het monopolium toeëigent, was oorzaak dat alle kunstenaars van beteekenis zich
langzamerhand van haar hebben afgewend.
Baseleer is althans een van diegenen, die het meest van die officieele miskenning
weten mee te spreken. Zijn schilderijen werden er door de jury zelfs niet eens meer
bekeken, ‘want ze gingen toch terug’. Maar hij stond als dusdanig natuurlijk niet
alleen, en de jongere schilders begonnen zich te verschuilen in kleinere kringen. Zoo
vinden we Baseleer's naam achtereenvolgens in de catalogi van vereenigingen als
A z e i c k K a n en D e D e r t i e n , waar zoowat allen debuteerden die later naam
zouden verwerven, jonge krachten die zich daar begonnen te ontwikkelen.
Ongeveer gelijktijdig vertoonden ook de andere kunsten te Antwerpen een
herleving. De toondichter Lodewijk Mortelmans begon met den uitnemenden tenor
Jef Judels een muziekbeweging, die zich niet bij een eerste poging bepalen zou. En
van uit Brussel en Antwerpen klonken de vrije stemmen der jongere litteratoren, die
zich rond Vermeylen en van Langendonck hadden geschaard, en de
anarchistisch-literaire beweging van Va n N u e n S t r a k s hadden ingeleid.
Te Antwerpen concentreerde zich de beweging, zooals ik in den aanvang van dit
opstel zegde, in de Kapel, van waaruit zij, gesteund door een zoo practisch als
belangloos vernuft als dit van Frans Franck, weldra een hoogere en breedere vlucht
zou nemen. Aldus ontstond de kunstkring E e n i g e n , die ofschoon van kortstondig
bestaan, van beteekenis bleek, doordien er talenten vereenigd waren, als Baseleer,
Victor Hageman, Jakob Smits, Karel Mertens, Eug. van Mieghem, Maurits Niekerk,
Camille Lambert, Edmond van Offel en Walter Vaes. Op een paar uitzonderingen
na, zijn dit degenen die weldra het artistiek leven van Antwerpen een nieuwe kracht
zouden bijzetten. Tot dan toe waren alle pogingen verijdeld geworden door den
reactionairen geest, en het bleek derhalve noodig, wilde men zich eens en voor goed
kunnen verdedigen tegen de belangzuchtige mediocriteit, voor de schare werkelijke
kunstenaars een eigen huis te bouwen, dat rusten zou op stevige, financieele
grondvesten, en van waaruit een invloed kon uitgaan, die wars zou zijn van het tot
heden nog zeer gehuldigde ‘esprit de clocher’. Voor dit reuzenwerk, - want dit was
het in waarheid -, bleek, na al de vele ontgoochelingen die anderen op dit gebied
reeds ontmoedigd hadden, een onverdroten geloof in de toekomst, en een belanglooze
werkkracht noodzakelijk. Beide qualiteiten vereenigde slechts één man, Frans Franck,
die er dan ook in slaagde het enthousiasme aan te blazen bij zijn vrienden de
kunstenaars, en die er - oh, wonder! -, toe kwam, bij de vermogende élite der
Antwerpsche burgerij belangstelling genoeg te wekken, om het nieuwe initiatief in
niet geringe mate te doen steunen. Zoo ontstond K u n s t v a n H e d e n , waardoor
eindelijk de gansche jonge beweging te Antwerpen kon worden overheerscht, terwijl
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tegelijkertijd door de M a a t s c h a p p i j d e r N i e u w e C o n c e r t e n de pogingen
van Lodewijk Mortelmans ten slotte op sterke bazis werden bevestigd.
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Vroeger reeds*) heb ik herhaaldelijk doen uitschijnen dat K u n s t v a n H e d e n , en
dit in betrekkelijk zeer korten tijd (de vereeniging werd gesticht in 1905), ‘zich wist
te ontwikkelen tot het organisme, dat meer dan welk ander er in gelukt is, jaar aan
jaar een treffend overzicht te geven van het allerbeste, dat in de laatste jaren op het
gebied der beeldende kunsten in België werd gepresteerd.... Zeker is het dat de naam
van K u n s t v a n H e d e n zal aangeschreven blijven als hebbende het meest
bijgedragen tot het ontwikkelen van het esthetisch gevoel hier te lande, als hebbende
het eerst het werk doen kennen van eigen en vreemde talenten, waarvan men meestal
ten onzent het bestaan niet eens vermoedde. De invloed die zij heeft uitgeoefend zal
in latere tijden, wanneer men de evolutie der kunstperiode van tegenwoordig op
genoegzamen afstand zal kunnen beschouwen, gelden als een factor van zeer
aanzienlijke beteekenis.... Gedurende de tien jaar van haar bestaan, heeft K u n s t
v a n H e d e n door hare salons en terugblikkende tentoonstellingen, op prachtige
wijze verwezenlijkt het programma dat zij zichzelve, daartoe genoopt door de
dringender wordende eischen eener heusche kunstbeweging, had voorgeschreven,
nl. door middel van zoo representatief mogelijke ensemble's, het meest interessante
moderne kunstwerk van eigen bodem vooral, maar ook van over de grenzen, te
verzamelen, en aldus, zonder daarbij rekening te houden van uiteenloopende
tendenzen, maar steeds zooveel mogelijk werende het werk, dat door gebrek aan
innerlijk levende emotie, den dood in zich droeg, een bewijs te geven van een
werkelijk bloeiend, zeer veelzijdig Belgisch kunstleven. De schilders en beeldhouwers,
die zich hier tot het gezamenlijk toonen van hunnen jaarlijkschen arbeidoogst
vereenigden, behooren tot de allerbeste van deze tijden, en moest het snoode bedrijf
van den kwade er in gelukken, hun de gelegenheid daartoe te ontnemen, door het
verder bestaan van K u n s t v a n H e d e n onmogelijk te maken, dan ware het
voorzeker voor langen tijd met alle waarachtige kunstbeweging te Antwerpen gedaan’.

TRANSATLANTIEKERS.

*) O n z e K u n s t , jaargangen 1912-1913-1914.
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Aan die beweging heeft Baseleer door rusteloozen arbeid een groot aandeel
genomen, en zijn naam blijft, benevens eenige andere, aan dien van K u n s t v a n
H e d e n onafscheidbaar verbonden. Ofschoon de belangen der jongsten er natuurlijk
niet hoefden te worden verdedigd, was hij niettemin een dergenen, die steeds op den
uit kijk was naar nieuwe, belovende talenten, die door frisch werk, jonge kracht aan
de beweging konden bijzetten. De ouderen van dagen, de braaf op pantoffeltjes
peuterende suffers, de steeds in hun financieele belangen erg bedreigde
kunstparasieten, dragen hem juist om die reden geen goed hart toe. Maar om zijn
vele vijanden langs dien kant heeft
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Baseleer zich nooit maar zelfs een oogenblik bekommerd, en rustig heeft hij
voortgewerkt aan hetgeen hem rechtvaardig scheen, niet alleen in K u n s t v a n
H e d e n , maar daarbij nog in het Antwerpsche K u n s t v e r b o n d , dat
langzamerhand, en wel grootendeels door zijn toedoen, een tweede brandpunt is
geworden van de jonge kunstbeweging.
Op de snel na elkaar volgende tentoonstellingen van deze twee vereenigingen, die
harmonisch samenwerken om haar invloed op het publiek geen oogenblik te laten
verflauwen, is er altijd een ruime hoeveelheid werk van Baseleer aanwezig. En de
plaats waar het hangt, is steeds een van die waar men lang genietend verwijlt, en met
voorliefde terugkeert, omdat van dit werk een bizondere bekoring uitgaat, omdat er
uit opklinkt de stem van een plasticusen dichter, die de stemmingen van zijn landschap
gebruikt tot interpretatie van eigen ziels-bewogenheid - omdat wij er steeds
terugvinden, niet de preciese, koud-fotografische weergave van een natuur, maar de
in schoonheidsluister omkleede verbeelding van een verrukking of van een emotie,
van een vreugd of van een smart.

DE GOLFBREKER. AQUAREL,

Om het even of hij op het doek brengt, de lichtende tinteling van een zonnig
kristalijnen ochtend op het van kleur doortrilde watervlak, of de tragisch-sombere
verbolgenheid van dreigend grijze wolken boven de woeligschuimende, witkoppige
golven, of de blauwnevelige rust van een tot mediteerend gemijmer noodenden avond,
steeds lezen we en voelen we het enthousiasme, de bevangenheid, de aandoening,
die den kunstenaar doortrild heeft. Elk schilderij van Baseleer is een gedicht, geen
zwaardreunend epos meestal, maar bij voorkeur een in mineurtonen zingende ode
of een lyrische hymne.
Als schilder van de Antwerpsche haven, van de Beneden-Schelde, van de
Polderoevers, van de Vlaamsche en Hollandsche stranden, heeft hij voorgangers
gehad, en de schoonheid van die landen heeft hij niet ontdekt, maar wel gezien met
den fijnen blik van een teederaangelegd mensch, uitgedrukt met al de liefde van een
dichter, weergegeven met al de kleur-sentimenten van een geboren kolorist.
En dit laatste woord zullen sommigen mij verwijten, zij die niet de echte schoonheid
van Baseleer's werk begrepen, zij die het echte wezen van ‘deze lage landen aan de
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zee’ nooit hebben doorgrond. Men smaalt wel eens op schilderijen van Baseleer,
omdat - zoo zegt men - ze arm zijn aan kleur, grijs en vaal. En ze weten niet, zij die
zoo spreken, dat de luchten hier, van Antwerpen tot aan de Scheldemonding, steeds
eenvoudig, grootsch, monochroom blijven, en zij juist daardoor zoo majestueus
aandoen. Dit heeft Baseleer in zijn werk bereikt, terwijl hij toch steeds uiterst gevoelig
is gebleken voor de meest delicate kleurschakeeringen van het licht.
Want ik ken in onze moderne Vlaamsche schilderkunst geen artist, - hij weze dan
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paysagist of marinist -, die als Baseleer, hemels weet te bouwen, zoo aangrijpend,
zoo groot, zoo vol natuurleven, zoo vol beweeg, zoo doorschijnend, zoo immaterieel.
Een schilderij, als het hier gereproduceerde O c h t e n d o p d e S c h e l d e , is
daarvan wel een treffend bewijs, en alle andere hier afgedrukte foto's geven, dunkt
me, een uitnemenden indruk van de verbazende begrijpende kennis van Baseleer's
talent. Het leven der Schelde-menschen, die kleine, maar door eenvoud grootsche
wereld van nederig bedrijf, die eenheid van schoonen arbeid in een grandioze natuur,
dit heeft Baseleer opgevoerd tot zuivere kunst. Er is een ondergrond van
menschelijkheid in zijn werk, en daardoor staat het verheven boven het gewone
picturale.

VISSCHERSHAVEN AAN DE SCHELDE.

Dit is zoozeer waar, dat de schilderijen, waarin Baseleer deze vizie's heeft
weergegeven, - en als sprekende voorbeelden daarvan breng ik u onder de oogen de
reproducties van doeken als V l a a m s c h e S t r a n d , H e t W r a k ,
S c h e l p e n v i s s c h e r s , V i s s c h e r s h a v e n a a n d e S c h e l d e , Av o n d ,
N a d e n S t o r m , S t r a n d w e r k e n , D e G o l f b r e k e r , - dat deze werken nl.
het meest interessante deel uitmaken van zijn oeuvre. In de klare wijdschheid van
den ochtend gaan de booten als opgetogen de zonne tegemoet, varen met haar
lichtbegoten zeilen als in een waas van poeierig goud. Elders weer gaart na den storm,
een gore strandlooper de overblijfsels van een tragisch wrak, terwijl nog de zware,
grauwe wolken jagen over een winderig-onstuimigen hemel. Op de pier van den
Doel staan dicht bij den rand schippers en vrouwen te kijken naar de pas aangemeerde
boot, waar de knecht de zeilen reeft. En in den paarschen avond, wijl het gele licht
reeds als een ster te pinken begint in den vuurtoren, laat bij den groenen, verweerden
dukdalf, een arme visscher zijn kruisnet in den stillen stroom, en ik denk hier aan
een Puvis de Chavannes, of aan zekere roerend-stemmige akwarel van een Hiroshige.
En wat aangaat het teerpoëtische, zacht gestemde gevoel, staat het hier bedoelde
werk van Baseleer, de zeer mooíe akwarel Av o n d , zeker even hoog als dit van om
het even welken vreemden meester. Juist deze prachtige impressie aanzie ik als de
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meest complete, de meest evenwichtige uitdrukking van Baseleer's temperament.
Dit is een meesterwerk.
Men gelieve mij niet opzettelijk verkeerd te begrijpen.... Als ik zeg dat ik deze
soort werken boven alle andere van Baseleer verkies, wil daarmee niet bedoeld zijn,
dat ik het overige onderschatten zou. Gaarne erken ik de zeer ernstige bedoeling van
des kunstenaars pogen om het impozante geweld der Antwerpsche haven te
synthetizeeren in groot-opgezette doeken, als H e t D r o o g d o k , A n t w e r p e n ,
D e T r a n s a t l a n t i e k e r s , waarin hij, veel meer dan alle anderen, die hetzelfde
overweldigende onderwerp aandurfden, de grootsch-
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heid bereikte die daarbij vereischt wordt. Ik haast me zelfs te releveeren de bizonder
decoratieve kracht die een der hoofdqualiteiten van deze werken is, en die me vroeger
reeds den wensch deed uitspreken, Baseleer eenmaal in de gelegenheid te mogen
zien den aanleg, die hier sporadisch wordt getoond, uit te kunnen werken in grootere,
zuiver decoratieve ensemble's, in fresco's die zich aan zijn manier van zien en van
uitbeelden al bizonder gelukkig zouden aanpassen.
Maar ik houd het er voor dat Baseleer in de allereerste plaats is een schilder van
water en lucht, dat hij als stemmings-lyricus, zooals ik hem in den aanvang van dit
opstel noemde, zijn dankbaarste inspiratie zoeken zal bij de natuur en bij de menschen
der Beneden-Schelde, der vlakke stranden en der licht-golvende blonde duinen. Daar
is deze schilder in zijn waar element, daar heeft hij zich van het begin zijner evolutie
als instinctmatig bij aangepast. En dit gevoelen (dat ik niet voor de eerste maal
uitdruk) is ten slotte zoo waar gebleken, dat Baseleer, in den laatsten tijd zelf
herhaaldelijk het voornemen heeft te kennen gegeven, terug te keeren naar hetgeen
hem van den aanvang af, zoo diep getroffen heeft, en dat hij welhaast waarschijnlijk
Antwerpen verlaten zal om zich voor goed in den Doel te gaan vestigen.
En dit zal dan zonder twijfel de aanvang zijn van een nieuwe periode in Baseleer's
werk, een periode waarin zijn nu tot volle bezonkenheid gerijpt talent ons den grooten
rijken oogst zal brengen, dien wij van zijn krachtig, geduldig-naarstig temperament
nog gerechtigd zijn te verwachten.
‘Quelle patience’, zegt Rodin, ‘quelle opiniâtreté l'art exige! Rien sans le travail!
Il y a bien une disposition, un goût qui vous porte dans tel ou tel sens, seulement, de
ce désir au développement du don, un monde vous sépare’.
Baseleer heeft dien afstand afgelegd. Door een stagen, hardnekkigen arbeid, is hij
er in gelukt doorheen de onstuimigheid der jeugdverlangens, doorheen de dagen van
pijnlijken twijfel aan zichzelf, ten slotte die zekerheid te bereiken, die al het stoffelijke
der kunst beheerschen doet.
Hetgeen hij nu volbracht heeft, zou volstaan, niet alleen om hem van de
vergetelheid te redden, maar tevens om hem een eigen plaats te verzekeren in de
schitterende plejade Belgische kunstenaars van dit oogenblik. Doch wat wij van een
schilder als hij nog mogen verwachten is zoo veel, dat het niet rechtvaardig zou
wezen hier, als besluit, van Baseleer te spreken als van iemand die ‘seine Schuldigkeit
gethan hat’, maar dat men hem integendeel moet beschouwen als een kunstenaar,
die in de artistieke tijdspanne die volgen gaat, een ‘hervorragend’ figuur zal blijven.
Mocht de toekomst voor hem zoo vredig zijn, dat zij hem toelaat ongestoord tot
nut en genieting van den volke, den gemoedsrijkdom, dien hij in zich draagt, uit te
storten in werken van een duurzame waarde.
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Een ‘Le Nain’ in het museum Boymans,
door Jo Zwartendijk.
Hoe een eenvoudig schilderij, wie er voor openstaat, plotseling boeien kan! Boven
in het stille Museum Boymans te Rotterdam, plaats voor rust en contemplatie tusschen
het geraas van de drukke stad, is, wellicht door velen niet genoeg opgemerkt en zèker
niet genoeg bewonderd, een klein doek van Le Nain. 't Is een geschenk van den heer
Adolphe Schloss (Parijs, 1908) en het hangt, weggedrongen bij eenige
weinig-beduidende bloemstukken, een frivolen Greuze en een grooten, strengen
Philippe de Champaigne. Het zaaltje is klein en wel intiem, en 't schilderijtje zelve
is van een zoo groote en stille schoonheid, dat het lijkt of men hier weer eens, na
veel lawaai van reclamekunst, stil mag mediteeren en een rust hervinden, die in veel
nieuwere kunst verloren dreigt te gaan. Hier krijgen wij een gevoel van vrede, zóó,
dat we bekennen: ja, dit is kunst, de kunst die ontroert. Dit is de harmonie van een
mensch, die misschien langs afgronden is gegaan, maar het leven, toen hij dit maakte,
beheerschte en begreep. Dit is de klare, gewonnen rust, die niet verdorren kan. En
peinzende, denken we even aan Manet, aan ‘De Baker’ van Jacob Maris in Boymans,
dan terug-ziend aan Velasquez en Frans Hals. Hoe komt 't, dat onze gedachten
onwillekeurig glijden juist langs déze grooten? Is het een uiterlijke overeenkomst,
hun techniek van zekere, soms forsche en ruige streken, hun manier rustig zonder
overdreven, onnatuurlijke actie, maar toch levend en waardig een figuur zóó op het
doek te zetten, alsof ze poseerde, zonder zich zelve daarvan bewust te wezen?

LE NAIN. PORTRET VAN TWEE MEISJES (MUS. BOYMANS, ROTTERDAM.

Het ware misschien belangwekkend, bij deze in ons geheugen komende namen,
een zekere eenheid èn een verschil uiteen te zetten en zakelijk te bewijzen. Maar dit
ter zijde latende, is er dieper en ver-gaander oorzaak, waarom wij dwalen langs een
reeks van eeuwen schilderkunst en deze namen uit de herinnering oproepen. Ik geloof,
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dat het dit is: juist deze schilders toonen verwantschap, niet zoozeer in het technische,
dan wel omdat zij dit ééne, wat
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het beste is, te samen bezeten hebben: het absoluut zuiver menschelijke, klaar en
onopgesmukt - in zijn reinsten en schoonsten vorm - dat van alle tijden is.
Zeker, wij wèten al deze waarheden wel, maar niet altijd kunnen we ze in ons
bewustzijn zóó helder vatten en uitduiden. En dit doek van Le Nain bewijst het ons
weer onbestrijdbaar. Tusschen de laaiende hartstocht, het zich verbruiken in
uitbundigheid met vorm en kleur, èn de verstarring, de versaaiing in gepeuterd
ploeteren is dit in de schilderkunst het gouden midden, dat we allen herkennen kunnen,
zoo we ons maar overgeven en bezinnen tegelijkertijd.
Beschouwen we het onderwerp van dit schilderij eens nader - en nuchter - dan zou
dit om z'n uiterste simpelheid wellicht onbeduidend te noemen zijn. Het literaire
element ontbreekt, onze gedachten kunnen niet verleid worden tot het weven van
een web vol fantazieën heen om dat, wat het eigenlijke moet zijn bij het beschouwen
van schilderkunst: het geestelijk element erin te zoeken en te benaderen. In
ongemeenen eenvoud hebben we voor ons het portret van twee kindertjes, heel
gewone meisjes, ten voeten uit, in grijs en beige gekleed, met witte schorten aan. In
heur haren fladdert een groote strik, hier en daar geurt een rood kleurtje, de
achtergrond is grijs en stemmig, maar welk een jonge frischheid straalt er tevens uit!
Het oudste kind zit op een soort tabouret, het lange schort valt over haar voeten
heen, de breede mouwen van haar jak geven iets stugs aan het jonge lichaam; - haar
linkerhand ligt plechtig op haar schoot, ze zit daar als een echt 17e eeuwsch prentje,
wat stijfjes, met even-krullende, streng naar achter gekamde haren, een kralen ketting
om het halsje en ze kijkt met groote verwonderde oogen de ruimte in. Haar mondje
is gesloten, de rechterhand houdt, in schaduw slechts schetsmatig aangeduid, de hand
van het naast haar staande kameraadje vast, dat eer staart dan te kijken schijnt. Dit
kind ziet er armelijker en nonchalanter uit met haar losse haren en witten halsdoek.
Hoe prachtig heeft de schilder haar weergegeven. Hoe vrij staat ze daar bij het stijve,
zittende figuurtje! Zoo argeloos en vol van trillend leven. Wij vergeten bij haar het
specifiek 17e eeuwsche. Dit kòn van onzen tijd zijn, zooals dit kind geschilderd is
met haar plompe bruine schoenen. Licht en schaduw, het wit en grijs in doordrenkte
diepe tinten, het is alles wel-overwogen op het doek gezet, en op een manier, die zoo
modern aandoet, zoo zeker en krachtig, dat het schilderij daarom ook, bij ander werk
van de gebroeders Le Nain vergeleken, merkwaardig is. Heelemaal gaaf is 't helaas
niet, hier en daar zijn vlekjes zichtbaar, onder nieuw vernis half verscholen. Maar
dit kan onze bewondering niet schaden! - Ware dit gegeven fotografisch genomen,
het zou ons banaal aandoen, zoetelijk en vervelend. Maar hier op het schilderij is het
mysterie van het geschapene, dat ons boeit, de levende ziel van den kunstenaar.
Bezien we nu eens nader de plaats, die de drie broeders Le Nain (van wier levensloop
we veel te weinig weten: hun naam is er bijna één geworden als van een enkel
schilder) in de Fransche 17e eeuw hebben ingenomen. Er was meer dan de klassieke
Poussin, de droomerige Claude Lorrain, de godvruchtige Champaigne, er is ook méér
geweest dan de glans en de schittering van weelde om het koninklijk hof. Antoine,
Louis en Matthieu Le Nain staan nederig en wat achteraf geschoven in den kring van
kunstenaars, die uit dien tijd voor ons opdoemen, waarvan grootschheid en klatering
wel de meest kenmerkende eigenschappen zijn.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Wat hebben de artisten toen vrij en makkelijk geleefd, opgenomen in een stroom
van genietend leven, vol schoone uiterlijkheid. Zij werkten op bestelling, zij wisten
wàar en hòe hun werk geplaatst zou worden. Men betaalde hen voldoende, men ont-
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ving hen gretig, men verkeerde regelmatig met hen, hun raad had invloed! Er was
in het werken niet zoo uitsluitend een streven naar individueele bevrediging, naar
eigen roem dan wel een vermenging van belangen om dit ééne te bereiken: Frankrijk's
roem en glorie, die van land en koning. Bedoeling en bestemming naderden elkander.
Er was een eenheid. Niet altijd moge naar het àllerhoogste in de kunst gereikt zijn,
toch voelen wij in ons armelijk heden met hunkering, dat dit verleden groot en
schitterend moet geweest zijn, dat het samenwerken van kunstenaars op allerlei
gebied, van schilders, bouwkunstenaars, beeldhouwers, kunstnijveren en musici met
de dichters en kunstzinnigen iets heeft tot stand gebracht dat waard is door ons
bewonderd te worden. Het kapitaal diende de kunst, niet de kunst het kapitaal. Er
was in deze fleurige gemeenschap zonder àl te veel kunstmatigheid zoo veel, wat
voor den artist onontbeerlijk is!

LE NAIN, BOERENMAALTIJD (LOUVRE).

Er was de koning met stralend aureool, die helder en intellectueel begreep, dat in
het doen bloeien van de talenten, die hij om zich heen had weten te scharen, aan
Frankrijk groote geestelijke winst mòest komen. Wij kunnen, het valt niet te
ontkennen, onze bewondering dempen door de keerzijde te bekijken van al dit
schoons. Dan wordt de figuur op Frankrijk's troon wat klein-menschelijker, dan
merken we scherper 's konings ijdelheid en egoïsme,
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begrijpen we, hoe in deze samenleving aan de onderste lagen veel ontbrak, hoe de
boeren, veracht en vertrapt, gebrek hebben moeten lijden onder de zware belastingen.
Maar dit neemt niet weg, dat er voor de kunst een mogelijkheid tot natuurlijken groei
was en dat het goede van de Lodewijk XIII en XIV periode ruimschoots opweegt
tegen de sociale misstanden. Het is waarlijk toen niet zoo'n héél kwade tijd geweest!
Hoe ver ook staat het Frankrijk van de 17e eeuw van onzen eigen gouden tijd, die
het eigen schoon onder zoo heel andere omstandigheden heeft veroverd. Bij ons was
de schilder een individu, die zichzelf worstelend trachtte uit te leven en geen deel
had aan het ingewikkeld bedrijf van een samenwerkende groep, die in Frankrijk stijl
na stijl schiep.
Frankrijk en Holland zijn op dit moment scherpe kontrasten. Hier stond de
kunstenaar alleen, daarginds voelde, wist hij zich een deel van het geheel. De kroon
kocht voortdurend allerlei kunstwerken aan en ontzag geen sommen. Een deel van
de collectie van Lodewijk XIV prijkt nu in het Louvre. Liefhebbers gingen ook
verzamelen, lieten hun hotels en kasteelen versieren. (Wij behoeven om een indruk
te krijgen, slechts een paar oude inventarissen op te slaan).
Inderdaad, begeerenswaard lijkt ons het Frankrijk van toen. We zijn wel eens àl
te zeer geneigd tot vergelijkingen ten eigen gunste, waar het gaat over 17e eeuwsche
kunst, waarbij wij ons dan niet weinig trotsch voelen! Maar wij vergeten te makkelijk,
dat slechts enkelen - de kunstenaars zelf - ons deze glorie ondanks tegenslag en
moeilijkheid hebben nagelaten, terwijl Frankrijk voor de kunst goed, geld en
belangstelling in overdaad heeft gegeven.
En toch, bij onzen lof weten we duidelijk dit ééne, dat in de koorts om met
uiterlijken pracht en praal te versieren, Frankrijk's kunst één waardevolle eigenschap
had ingeboet. Dat was de innigheid, het vermogen innerlijke ontroering te wekken,
het stille naar binnen gekeerde.
Le Brun, Mignard en met ben heel een stoet van schilders, ze kònden niet meer
innig wezen. Juist dit hebben enkelen goedgemaakt, de meer-eenvoudigen, die
gewerkt hebben zonder in den maalstroom van roem en oppervlakkig succes, waar
anderen zich door lieten meesleepen, bij hun leven ooit te zijn opgenomen. Bij hen
behooren de gebroeders Le Nain, die eigenlijk iets vroeger geleefd hebben, tenminste
twee van hen, dan de beroemde figuren om Lodewijk XIV heen. Wij voelen in hun
kunst, dat zij vasthielden aan de nog strenge traditie onder Lodewijk XIII, die zich
pas later zal wijzigen. Het pompeuze, de klatering hebben ze niet gekend. Maar bij
hen vinden we dat eerlijke en robuste, waarom men hun werk wel eens ‘Vlaamsch’
heeft genoemd, en waardoor allerlei hypothesen over hun afkomst en opvoeding zijn
opgeworpen, die hun Fransche afkomst loochenen. Mijns inziens ten onrechte, en
geschiedkundig ook niet te bewijzen.
Hun schilderijen, ongeteekend en niet gedateerd, zijn ongelijk van kwaliteit, maar
de beste behooren zeker tot wat men gewoonlijk ‘meesterstukjes’ noemt. Zij missen
het sublieme van kleur, het van licht doorzeefde van een Hals of Vermeer, zij zijn
ook anders dan de Hollandsche meesters. Bij hen nooit de weelderige tonen van rood
en goud, het ziel-volle, door kleur gedragen. Ze zijn soberder, impeler, valer soms.
Wat ze gemeen hebben echter is het zuivere van hun uitingen, het afkeerig zich
toonen van fratsen, effekt-berekening of het zich tevreden voelen met een
oppervlakkige schijn-schoonheid. En de Le Nain's zíjn Fransch, geen namaak van
Hollandsch-Vlaamsch, wat men ook beweren wil. Zij mogen in Laon, hun
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geboorteplaats, van een reizend Vlaming, zooals er toen vele waren, de eerste lessen
in schilderkunst gekregen hebben, die invloed heeft hun individualiteit nooit
vernietigd. Zij hebben z i c h z e l f uitgezegd en hun
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kleuren zijn de kleuren van het dorre land, waar ze als kind zijn opgegroeid, in de
sombere stad van kleurloos, moeizaam leven met rondom kale heuvels, gedeeltelijk
met den wijnstok bebouwd, wat aan de boeren een karig bestaan opleverde. Wij
kunnen ons indenken, hoe ze daar leefden met hun familie, die tot den eenvoudigen
burgerstand behoord moet hebben; afgesloten van het wereldsch gewoel van Parijs,
waar ze slechts vage geruchten van kregen en wat hen aantrok als een ongekende
schoonheid. Zij waren de nauwgezet werkende vakmannen, d.w.z. meer
handwerklieden dan schilders met aureool omgeven.

LE NAIN, BOERENMAALTIJD (IN PARTICULIER BEZIT).

Maar op den duur laat dit alles hen onbevredigd. Zij verlangen naar voller, rijker
kunstenaarsleven en trekken dan gezamentlijk in zeldzaam harmonischen
broederschap, (men heeft hen wel een ‘Trinité’ genoemd), wij weten niet op welk
tijdstip, naar Parijs, waar zij in een stadswijk, die nù nog schoone herinneringen
wekt, gewoond hebben. In de rue des Vieux-Colombiers namenlijk, achter den
boulevard Saint-Germain.
Het daadwerkelijke van hun leven is niet na te gaan; wij weten wat de documenten
betreft ongelukkigerwijze door een toeval (een gedeeltelijke vernieling door brand
van de officieele stukken van de Academie de peinture) niets vroegers van hen af
dan van het jaar 1710, wat lang na hun dood is.
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Noch heeft men andere bronnen over hen kunnen vinden.
Op overleveringen berusten dus slechts onbetrouwbaar alle historische gegevens.
Dit alles verhindert niet dat we begrijpen, hoe hun leven geweest mòet zijn dat van
trouwhartige schilders, die de liefdevolle aandacht bezeten hebben, die niet tot
heftigheid leidt. Zij zijn vertolkers, geen opstandigen. Hoe anders zal Callot tegenover
het leven staan!
In Parijs werkten ze gestadig tezamen en verwierven langzaam een zekere
bekendheid, vooral als portretschilders.
Het Frankrijk van de 16e eeuw was, naast de uit Italië ingevoerde kunst, die de
‘school van Fontainebleau’ genoemd wordt, naast al dit nieuwe en klassieke, haar
oude traditie getrouw gebleven van portret-schilders, die fijne, natuur-getrouwe,
minutieus-uitgevoerde portretten crayonneerden en schilderden. Men waardeerde
bij al het nieuwe toch ook hun kunst. In de portretten van Le Nain is het, of deze
traditie zich voortzet. Men verwerpt hun realisme niet. Men haalde hen wel niet
triomfantelijk bij het hof binnen, maar Lodewijk XIII zeide toch b.v. van een portret
door een van de broeders van Maria de Medicis gemaakt, dat ‘la reine n'a jamais été
peinte dans un aussi beau jour’. En te midden van andere schoonheidverlangens blijft
de eenvoud het kenmerkende van hun kunst. Hun geest dwaalt bij het volk, bij de
soldaten-benden van armzalige huurlingen, bij de wroetende boeren: dat alles is hun
inspireerende liefde. In het Louvre is het ‘Repas de Paysans’ (in de collectie La Case)
een beroemd en algemeen gewaardeerd schilderij. Dit groote doek, grauw van toon,
is de weergave vol gevoeligheid van boeren, aan den disch gezeten, de mannen met
ruige koppen, gelaten en moe, hoe expressief is de voorste figuur! - die eten en
drinken, bediend door een vrouw en een paar knapen met jonge, open gezichten. Het
vreugdevolle van een Hollandsch interieur is er niet, maar het levensvolle, de
atmosfeer vinden we van een rijp mensch, die zich algeheel verdiept heeft in het
onderwerp, terwijl hij aan het schilderen was.
De bekendheid van de Le Nain's werd in Parijs wel zoo, dat zij in 1648, bij het
oprichten van de ‘Académie de Peinture et Sculpture’ tot leden van deze nieuwe
vereeniging werden waardig geacht, met de kwalifikatie ‘peintres de bambochades’,
wat ongeveer zeggen wil: schilders van genrestukken uit het eenvoudige leven.
Het oprichten van de academie was een daad van onafhankelijkheidszin door de
meest voorname en beroemde schilders in Parijs. Men wilde zich vereenigen om vrij
te zijn tegenover het soms te autoritaire gezag van het hof. Er was over deze kwestie
geschil en oneenigheid geweest, die tot verbrokkeling geleid had. De academie zou
een nieuwe, onafhankelijke macht worden. Maar in de praktijk liep het anders uit;
nergens was gezag en traditie na enkele jaren zóó streng en onverbiddelijk als juist
daar.
Dat toen, in dien tijd, juist als nu, de waardeering en de opinie over schilderkunst
vèr uiteen liep, moge blijken uit het volgend citaat van Félibien, den bekenden
schrijver uit de 17e eeuw in zijn werk: ‘Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des
plus excellents peintres’. Hij zegt daar: ‘Les Nains frères faisaient des portraits et
des histoires, mais d'une manière peu noble, représentant souvent des sujets simples
et sans beauté’. Hieruit blijkt aan welk soort kunst men slechts officieele sanctie wist
te geven, hoe zelfs een man als Félibien zonder weifeling de twee begrippen met
elkaar verwarde: een goed schilderij en een goed en schoon onderwerp!
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Juist als de le Nain's dan tot académiciens zijn verheven door hun tijdgenooten,
sterven onverwacht - de geschiedenis zegt niet hoé - de twee oudsten der broeders,
Antoine en Louis, nog in datzelfde jaar 1648.
Matthieu, die de jongste was, blijft alleen in Parijs wonen en zonder den invloed
der twee ouderen, zal zijn kunst zich eenigs-
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zins wijzigen. Hij gaat zich meer aanpassen aan den smaak van zijn tijd, werkt op
bestelling, maakt portretten en ook altaarstukken voor kerken, in den trant zooals
men ze toen algemeen verlangde, groot en druk van compositie, wat oppervlakkig,
weinig-zeggend en zonder een waarlijk religieus gevoel. Zoo leeft hij verder. Zijn
dood vinden we pas met het jaartal 1677 vermeld.
Maar toch, slechts vaag komt dit alles tot ons, we kunnen nauwelijks onderscheiden,
wat nu zeker door Matthieu geschilderd moet zijn, noch welke doeken we hun
onbetwistbaar mogen toeschrijven. Maar het deert ons niet. Want weten wij feitelijks
ook veel te weinig van hen af, in hun werken staan ze ons, Hollanders, met hun
levensgevoel niet ver en hun prachtige oprechtheid blijft ons in de nagelaten
schilderijen een verkwikking en een vreugde voor altijd.
Juni 1915.

LE NAIN, DE HOEFSMID (LOUVRE).
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
III. Thomas Rowlandson (1756-1827).
I. Zijn politieke en maatschappelijke satire.

In dezelfde burgermans-koffiehuizen, waar James Gillray zijn pijp kwam rooken en
zijn glas drinken, The Bell, The Coal-Hole, en the Coach and Horses, waren ook
andere kunstenaars te vinden, wier namen ons door hun werken bewaard zijn gebleven,
en wier levenswijs onmatig was als de zijne. Een van hen was George Morland, door
Angelo, den schermmeester, die merkwaardige memoires over het tijdvak naliet, een
‘low coxcomb’ genoemd. Ik noem hem hier, omdat deze prachtig-begaafde schilder
en teekenaar, wiens onwaardig leven en voortdurende geldnood hem tot veel minder
soort werk bracht, debet is aan de origineelen van vele aangenaam getinte, maar
koud-sentimenteele en leege Engelsche kleurgravures, die nu nog in den prenthandel
zulke hooge prijzen behalen. En dan de grootste kunstenaar van de drie: Thomas
Rowlandson.
Het onderscheid tusschen de beide groote caricaturisten Gillray en Rowlandson
wordt merkwaardiger wijze in hun levensgang even zuiver uitgedrukt als in hun
kunst zelf. Beiden waren in hooge mate kinderen van hun dollen, maar forschen tijd,
beider leven was zonder eenige romantiek van de sentimenteele soort, zij waren
groote werkers en groote bohémiens. Doch hiermede houden de overeenkomsten op.
Van Gillray hoort men geen andere ondeugd gelaakt dan die welke zijn geest en
lichaam sloopte, de drankzucht; Rowlandson was, stel ik mij voor, meer het gezellige
type van den viveur; hij was een roekeloos, maar niet verslaafd speler en als ooit
iemands weergeven van vrouwelijk schoon op meer dan gezonden appetijt in die
richting heeft gewezen, dan was het dat van den vrijgezel Rowlandson. Hij was een
van die persoonlijkheden zooals elk geslacht er wel één pleegt voort te brengen, die
aan een onverzadigbaren levenslust een onverwoestbaar gestel verbinden, aan een
verrukkelijke gave van hand een altijd wakker oog voor de werkelijkheid; schilders
of teekenaars bestemd en geroepen om de uiterlijke aspecten van het leven schoon
en fel te verbeelden. Naast hen leven en werken wellicht fijner, dieper naturen,
kunstenaars met edeler fantasie, inniger waarneming, maar de sensitieve gemoedsaard
van deze ondergaat pijnlijk de zwakheden van den tijd, terwijl gene zich slechts door
hun gezond temperament en veerkrachtig zenuwleven laten stuwen. De schraalheid
van den wind deert hen niet, omdat zij meestormen. Hun gelukkigste eigenschap is
de physieke kracht, de kerngezondheid van hun organisme, welke
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de natuur te vaak onthield aan anderen van even groot talent.
Het eerste deel van Rowlandson's carrière althans is die van een oergezond,
genotzuchtig en genietend energiek Zondagskind. Hij is fortuinlijk, vrij, hij wordt
bewonderd, hij stapt over alle moeilijkheden heen, hij pakt onverdroten aan, hij slaagt
in alles, en alles wordt hem toegeworpen. Men kan niet zeggen dat zijn vroolijk
leventje aan zijn productiviteit afbreuk deed; ongetwijfeld moet hij in hooge mate
zijn genot hebben gevonden in de uitoefening van zijn heerlijke gaven; hij heeft naast
zijn tallooze geëtste prenten duizenden teekeningen nagelaten, waarvan honderden
nooit werden geëtst.

TH. ROWLANDSON. SMITHFIELD-SHARPERS; OR THE COUNTRYMAN DEFRAUDED.

Hij was een groot, breed en sterk gebouwd man - in Frankrijk waar hij een deel
zijner jeugd doorbracht en vele reizen maakte, zag men in hem een geidealiseerd
John-Bull-type - zijn gelaatstrekken waren fijn besneden, zijn oogen waren groot en
keken driest de wereld in, mond en kin waren ferm. Was het niet het uiterlijk passend
bij zijn krachtige, gulle kunst, waarvan de karakteristieke aantrekkelijkheid misschien
nog meer ligt in overmoed dan in geestigheid. Men kan een zelfportret vinden op de
prent (hieronder gereproduceerd) S m i t h f i e l d S h a r p e r s , o r t h e
c o u n t r y - m a n d e f r a u d e d . De meester heeft hier zichzelf voorgesteld als de
leider van de valsche spelers-bende, bezig een kaart op te werpen, den hoed ietwat
achterover op het golvend licht haar. De aardigheid is te royaler, daar tijdgenooten
getuigen, dat hij weliswaar een hartstochtelijk speler, doch een man van onkreukbare
eerlijkheid geweest is.
Hij was - ik deed het reeds uitkomen, - niet een van die gelukskinderen die geen
stootje velen kunnen. Zijn vader, een bemiddeld man, verloor zijn fortuin, een oom,
gehuwd met een Française, was vermogend, en het was deze tante die den 16-jarigen
jongen naar Parijs deed komen, waar hij zoozeer gewerkt als plezier gemaakt moet
hebben. Bij tusschenpoozen kwam hij te Londen, waar hij op de Academy teekende
en al spoedig zeer werd bewonderd om de vlotheid en schoonheid van zijn naakt-
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teekeningen. Het is van geen geringe beteekenis voor de waarde van Rowlandson
als caricaturist en illustrator, dat hij, in tegenstelling met de meeste zijner confraters,
een deugdelijk-schoolsche opleiding had genoten, en met vrucht had genoten. Nadat
hij zich eenigen tijd, en niet zonder succes, op het portret-schilderen had toegelegd,
leidden zijn levendige geest, zijn zin voor het comische, zijn groote gemakkelijkheid
van improviseeren, en niet onwaarschijnlijk de gewenschtheid van voortdurende
verdienste er toe, dat hij de satirieke prenten ging maken, waarvoor in zijn tijd zoo
algemeene belangstelling en kooplust was. Het voorbeeld van zijn vriend Bunbury,
wiens aardige teekeningen hij vaak etste, deed daar het zijne toe. Wij zijn zeer
ongeneigd het te betreuren dat dit groot en spontaan genie niet werd gekneld in den
band der toenmalige conventioneele ‘hooge’ kunst. Misschien toonde hij zelfs, door
werk te blijven geven, waarin vlotheid en spirit meer waard zijn dan finesse, zijn
eigen aanleg beter te kennen dan zijn hoofdschuddende critici. Het valt al dadelijk
op bij vergelijking met Gillray, dat Rowlandson meer de artiest van aard en instinct
was. Gillray is de handige, vernuftige illustrator, de teekenaar van v a k , (met iets
van het nuchter-werkmanschap aan het woord verbonden!) teekenend met scherpte
en verstand, maar zonder den zwier, de geestdrift, het élan dat den ander eigen is. In
Rowlandson's teekeningen voelt men altijd het bijna zinlijk genot in het zich laten
gaan op de malsche, vast-modelleerende vlot schilderende lijn van de slappe ganzepen,
en in zijn etsen, de beste althans, die zelfde beheerschte gevoeligheid, datzelfde
intuïtieve aanduiden van licht en donker, die speelschheid, die schijnbare nonchalance
....maar al te vaak helaas een werkelijke nonchalance geworden in zijn minder werk,
want nog meer dan Gillray is hij een al te productief caricaturist.
Men kan in een studie als deze over de school der oudere Engelsche teekenaars
in dit genre niet volstaan, na al wat daarover reeds geschreven is, met een appreciatie
der meesters elk op zich zelf. Ik wil dan ook hier een sprong terug en een voorwaarts
doen, om te trachten Rowlandson mede in verhouding tot Hogarth en George
Cruikshank de eer te geven die hem toekomt. Schrijvers van dezen tijd - Austin
Dobson, Meyer Graefe - hebben, in hun enthousiasme voor den uit cultureel oogpunt
hoogst belangrijken Hogarth, verzuimd zijn opvolgers, en met name Rowlandson,
zelfs te noemen. Een schrijver over George Cruikshank - Hamilton -, spreekt in 1878
smalend van Rowlandson's grove prenten, waaraan geen groot belang meer zou
worden gehecht, dan door een kleinen kring van verzamelaars, en acht Gillray als
kunstenaar in hooge mate boven hem te verkiezen! De Franschen daarentegen toonen,
bij een geestig inzicht, meestal de meest onvolledige kennis te bezitten, en zoo springt
Ernest Chesneau, die in Le Livre een aardig artikel over Rowlandson, Leech, Caldecott
en Kate Greenaway schreef, losjes en vroolijk heen over het mooi, omvangrijk en
veelzijdig oeuvre van George Cruikshank. Latere Engelsche critici, in eenzijdige
bewondering voor de aan de school der Prae-Raphaelisten verwante illustrators,
hebben Rowlandson, evenals ongeveer alle anderen, die ik nu behandelen zal,
eenvoudig verzwegen, of met een enkel zinnetje een banvloek over hem uitgesproken.
Om Rowlandson volledig recht te doen, heeft men zich vooral niet enkel den
waarnemer, den karakteriseerder of den man van geest te herinneren. Als zoodanig
zijn zoowel Hogarth als George Cruikshank zijn meerderen; zij observeerden scherper,
stonden meer open voor indrukken, herhaalden zich veel minder, waren rijker in
vinding. De grootheid van Rowlandson, de betrekkelijke superioriteit boven de
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vermogen tot summair aanduiden, zijn stout neerzetten van
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vitale lijnen, zijn luchtig, maar kloek boetseeren met enkele contouren, zijn machtig
ruimtebegrip, zijn meesterschap in het geven van de beweging.
Het is waar dat al deze deugden eenigszins, zoo toch stellig niet geheel, worden
opgewogen door gebreken. Zoo men ooit kan zeggen dat een kunstenaar de ‘défauts
de ses qualités’ heeft, dan is dit het geval bij Rowlandson.

TH. ROWLANDSON. LORD H (SCHETS).

Zijn gemakkelijkheid van schetsend aanduiden, die karaktervolle zwier in het
hanteeren van zijn soepele ganzepen, gedoopt in inkt van fijne tinten, door hem zelf
bereid, deed hem genoegen nemen, al te vaak, met wat niet meer was dan mooi
krabbelen, improviseeren zonder veel inhoud; met wat al te dikwijls niet anders was
dan een gewijzigde herhaling van vroeger werk, zoowel in de compositie zelf (indien
die er al was) in de typen en in andere details. Zijn zin voor c o r p s in alles, voor
het gespierde, vleezige, veerkrachtige, overgezonde leven, deed zijn lijnen opzetten,
tot barstens toe, deed ze ronden en bollen en krullen en botsen en elkaar de plaats
betwisten met hun dol-dartele drift om de meest uitbundige vormen van menschelijke
en dierlijke figuren weer te geven. Alles zwelt onder zijn handen, zie de gezichten:
geweldige kokkerts van neuzen, ware vleeschbergen in wangen als volgestopte
kussens, onderlippen als buffers, oogen die puilen uit opengespalkte globes, alles
nadert het apoplectische, zooal niet - ander uiterste - de neus en kin elkaar ontmoeten,
de bovenlip door tandeloosheid geheel schijnt ingeschrompeld, de onderkaak uit het
lid schijnt gerukt, de jukbeenderen uitstaan als gespreide vleugels. Die menschen,
levende geraamten of wandelende vetkwabben, - het is om het even - rekken de
halzen, spannen de spieren, zwaaien, trappelen, schuifelen, wringen zich, zetten hun
ruggen op, en schijnen allen gezamenlijk en elk voor zich hun evenwicht ten
eenenmale kwijt. Het is een wereld die tolt en doet tollen. Als de spieren van deze
menschen, zoo zijn hun kleeren in eeuwigen staat van overgang. Een kleermaker of
naaister naar den aard zou zich het gelaat verhullen voor zooveel ongerechtigheid.
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Dat zakt, dat bolt op in tallooze plooien, dat kronkelt zich en rolt zich op om armen
en beenen, dat slingert en wordt opgezwiept alsof het nooit aan een coupe had
gehoorzaamd en aan het lijf van dit onmatig en mateloos levend volkje, was
meegegroeid, opgebruikt en verslapt.
Het is waar dat de teekenaar aan zijn luidruchtig en bandeloos menschenslag de
ruimte geeft.... Zooals in dit woest mikrokosmos
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geen plaats is voor de rust, de stilte, het vredig, waardig gebaar, den teederen blik,
zoo is er te veel plaats in het stoute décor van zijn grootscheepsche composities voor
de intieme handeling in het intieme licht, voor de zachte, diepe stem van het evocatief
détail. Gelijk zijn landschappen, waar als de storm er niet woedt, een dreigende
windstilte schijnt te heerschen, of waar de menschen met hun wilde doen, de natuur
schijnen op te zweepen, zonder vrede zijn, zoo zijn de huizen zonder huiselijkheid.
Alles speelt zich af voor lange hooge wanden, in het koelste licht, in het teeken der
meest stemminglooze openbaarheid.

ROWLANDSON. DEATH AND THE APOTHECARY

1782.

Dat is - misschien een weinig overdreven, maar wie onttrekt zich aan overdrijving,
in deze sfeer! - de voordracht van Rowlandson, die het nadeel heeft van te vermoeien,
doch het voordeel van zeer levend te zijn. Men wordt herinnerd aan de karakteristieke
kenmerken van Rubens: Rowlandson is de Rubens der Engelsche teekenaars. Een
Rubens in het comische. Want van humor zou ik bij dezen caricaturist niet willen
spreken. Zijn sappige zotheid is meer de uiting van zorgelooze oer-gezonde schik in
de levensuitingen dan geest - zooals zijn pathos meer van sterk dramatische
tegenstellingen leeft dan van sentiment.
Heeft intusschen zijn trant bij den zwierigen schijn, soms ook het wezen van
slordigheid, men hoede zich er voor, Rowlandson wegens het geoutreerde zijner
menschen gestalten te verslijten voor een caricaturist van goedkoop burleske manieren.
Hij is ongetwijfeld, hoewel bar in zijn wedergave, levensgetrouw in zijn kenschetsing
van zijn tijd en tijdgenooten. Hij leefde in een tijd, uitmuntend in alles eerder dan in
kieschheid, te midden van een geslacht van onmatigen; van aldermen, ministers en
dominé's, die zooals Grego (de beste van alle schrijvers over de Engelsche caricatuur
van dien tijd) zegt ‘exhibited themselves without reserve as frequently drunk as
sober’, van
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schonkige, bultspierige hardroode carnivoren met geweldige kakementen, vroeg
behept met hangbuiken en podagra, van jonge dochters zulken vaders en broers
waardig, in een kleedij, dje ze gemakkelijk slachtoffer maakte van zijn bengelachtige
onkuischheid; moeders, wier natje en droogje bijna even overvloedig binnenkwam
als bij haar echtgenooten en zoons; in een tijd van schandalen, woeste sport, schrille
tegenstellingen en bandeloosheid bij hoog en laag. Er is nog iets, wat deze
samenlevings-satire verklaart in wat men haar eenzijdigheid zou kunnen noemen:
de vrijgezel en zwerver Rowlandson heeft geen gelegenheid gehad om veel anders
dan het uiterlijke, het openbare leven te bekijken.

ROWLANDSON. THE TWO KINGS OF TERROR

1813.

Hij deed zijn stof op in zeemansbuurten en in kroegen, op markten en op de straten,
in de openbare gebouwen, op kermissen en aan het strand, op feesten en in salons,
op het land en in de stadsdrukte, - overal elders dan in het gezinsleven. Wat hij het
minst kende was ongetwijfeld de eenvoudige, als regel sober levende en hard
werkende burgerij. Hij was de chroniqueur van zijn periode in haar uitersten, in haar
feestdos en in haar sansgêne (wat vaak hetzelfde is). Hij is in dit alles, met dit alles,
steeds artiest, nooit prediker. Hij is dat laatste zelfs niet, als hij, - maar dat is een
zaak, te bespreken als ik Rowlandson den illustrator behandel - een prediker illustreert.
Hij ziet in de eerste plaats de eigen schoonheid der dingen. En hier moet ik zijn
verdiensten nog eens over tellen - nu zonder de negaties! Hij ziet de
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schoone vergezichten, die de Engelsche landschappen bieden, het rythme der
kruisende en zich buigende lijnen, de jagende beweging die in de wolken is. Hij ziet
in een kerk, den breeden opzet van den bouw, het gewelfde, de ongezochte schikking
die de ruimte aan de groepen biedt. Hij ziet de groote verdeeling, die de loges en
balcons van een theater maken in de opeengehoopte menschenmassa's, hij ziet het
trillende, klaterende, bulderende leven in de menigten, die de kermissen en theetuinen
en parken bezoeken. In de détails mag zich zijn spotzucht, zijn euvelmoed zelfs
uitvieren, hij vergeet nooit in forsche, aangrijpende trekken allereerst het groote
schouwspel aan te geven. Hij is geen maker van pikant stukwerk, hij is zelfs geen
bedachtzaam compositeur, hij is een breed aangelegd episch schilder.
Schilder - ik zeg het niet zonder opzet. Want hoewel het overgroote deel van
Rowlandson's werken niet met het penseel, doch met de veeren pen of de etsnaald
zijn ontstaan, is er in zijn wijze van vormgeven weinig wat het preciseerend begrip
‘teekenen’ dekt; zijn aanduiden is volkomen pittoresk, zijn opvatting picturaal. Men
is bij hem verre van het koel-zakelijke neerschrijven, dat Gillray eigen is.
Het verschil tusschen Hogarth en Rowlandson, de tegenstelling tusschen
Rowlandson en George Cruikshank, zijn intusschen nog niet anders dan terloops
door mij (maar door wien anders ooit met vastheid?) aangegeven. Hogarth's
‘Handzeichungen’ zal ik maar zeggen, hebben bij de vertolking in gravure door zijn
eigen hand of die van anderen nooit aan kleur en pittigheid gewonnen, in werkelijkheid
zijn zij vol spirit, zacht van lijn en geestig in de accenten; maar de speelsche, luchtige,
en toch tevens volle spontaniteit van die van Rowlandson bezitten zij toch niet. Ook
Hogarth lost groote opgaven van ruimteverdeeling en perspectief op
bewonderenswaardige wijze op, maar men voelt daarin meer de berekening, de
weloverlegde volvoering van een taak dan aangeboren zin voor wijdschheid en intuïtie
voor locaal karakter. Wat de comédie humaine betreft, die beide gaven, men kan
Rowlandson stoutmoediger van greep achten en vrijer van visie, Hogarth is hierin
de wakkerder waarnemer en de fijner karakterteekenaar. Voor hem is elke opgaaf
een nieuwe aanleiding om zich te herzien; zijn werk is daardoor voller aan afwisseling,
zijn ontwikkeling boeit meer.
Dit laatste kan in nog hooger mate van George Cruikshank gezegd worden. Zijn
zuiver plastische gaven moeten vooral genoten worden in het handwerk zijner tallooze
fijne en schoone etsen, en het is daar vooral dat wij een faire ontmoeten, minder
roekeloos raak, minder gulgraag, minder exuberant, doch ook minder eenerlei, maar
in zijn beheerschte nervositeit even apart en waardevol als bij des anders teekenwerk.
Zijn orgaan voor de natuur is minder ontwikkeld dan dat van Rowlandson, zijne
verbeelding en fantasie oneindig meer. Zijn kennis van zijn tijd en medemenschen
strekt zich verder uit en gaat dieper. Hij heeft meer hart, en daardoor ook veel meer
zin voor fijner humor zoowel als voor edeler pathos, hij is geestiger en soberder. Hij
leeft in subtieler aanraking met de dingen van het leven, en heeft daardoor dieper
aandacht voor de stemming die zij ademen. Hij is ook al daardoor veelzijdiger,
inniger, trouwhartiger dan Rowlandson, hij is op den duur meer te genieten en zeker
meer lief te hebben, ook in zijn zwakheden.
Nog een vergelijking doet zich voor. In den bijna demonischen kijk, in magistraal
boetseervermogen, in élan was Rowlandson stellig de gelijke van den grooten
Franschman Daumier - inderdaad kan men sommige zijner creaties niet zien zonder
aan diens scheppingen te denken - maar hoeveel menschelijkheid, hoeveel
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intensiever onderging hij de sensaties van werkelijkheid en verbeelding!
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Maar welk een groot kunstenaar zou Rowlandson geweest zijn, indien hij zich meer
naar alle zijden ontwikkeld had, en zijn geniale gemakkelijkheid niet had laten
verloopen in een manier! Zooals het is, moeten wij echter oppassen niet tot een
onbillijk oordeel te komen door het bezien van te veel éénsoortigs. Een reeks van
zijn Napoleon-caricaturen kan ons doen denken dat hij zich bij voortduring aan een
vrij goedkoope clownerie te buiten ging; een verzameling ‘galante’ satiren zou er
toe verleiden, hem te veroordeelen om de eenvormigheid zijner vrouwentypen; een
groot aantal breed opgezette prenten vol figuren brengt iets als een recept in het
groepeeren der massa's aan het licht; een eenzijdige keuze uit zijn illustraties zou
hem zoowaar voor vrij slap sentimenteel kunnen doen verslijten; waar hij niet
uitbundig kan zijn en zijn kettersche voorkeur voor het opene en machtige in de
natuur, of het ongebreidelde, woeste, vulgaire, canailleuze, bestiale in de menschen
vrij laten tieren, pleegt hij wel jammerlijk conventioneel te blijven.
Maar men nadert Rowlandson dan ook niet door de bezichtiging van zijn meest
verspreide, meest bekende werk. Hij is als zoovele schilders, die beroemd en
bewonderd zijn door een bepaalde opvatting, schilderijen van eenzelfden aard in een
bepaald palet, maar in sommige perioden van hun leven zich aan een ander streven
gaven, (soms met verrassend resultaat) dan de wereld kent.

TH. ROWLANDSON. VAUXHALL-GARDENS.

Misschien moet men - hoe belangrijk ook de prenten die hij zoo overvloedig gaf,
uit menig oogpunt zijn - in de eerste plaats den waren Rowlandson zoeken in de
teekeningen, die hij hetzij als ontwerp voor zijn etsen, of wel louter als notitie maakte.
En van deze rubriek zijn dan weer de losse, als even op het papier gegooide, geblazen
schetsjes wellicht het verrukkelijkst. Hier
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is de meester geheel en al impressionist. Zijn spontaniteit heeft aan zich zelf genoeg;
hij behoeft niet te vertellen; zijn muze is in directe aanraking met de open, vrije
natuur; hij toont zich ontvankelijk voor subtieler emoties dan men hem zou
toeschrijven; hij behoeft zijn zin voor het fijn-comische niet te doen overschreeuwen
door zijn pret in het grof-scandaleuse, rumoerige. Er is een bijna vredig pastorale
kant aan dezen onstuimige, niet zoo heel vredig, intusschen, omdat zijn belangstelling
altijd gaat naar het bewegelijke, spiritueele gegeven. Daar zijn schetsjes van stoere
ruiters die plompe landlui ontmoeten, van paarden in de wei, waarvan een den kop
vriendschappelijk over den hals van het andere legt, mannen die hun rossen laten
drinken, herders met koeien, visschers die hun net inhalen, van groote huifkarren
waar boerinnen met een ladder inklimmen, en wandelende paartjes, en werklui die
den weg uithouwen, en hertjes, bijeengegroept tusschen de heuvels, en landloopers
die in de strafplank gebonden zitten, en zondagsjagers, en vrouwen met takkebossen,
en paarden, die op vlotten worden ingescheept, en tilbury's of postkoetsen die in draf
voortsnellen, en Zigeuners die kampeeren.

TH. ROWLANDSON. FRIENDS AND FOES - UP HE GOES. SENDING THE CORSICAN MUNCHHAUSEN TO ST.
CLOUD.

Die teekeningen zijn dikwijls enkel krabbels in vlotte toetsen neergezet met de in
een soort inkt (mengsel van vermiljoen en O.I.) gedoopte slappe veeren pen. Teekende
hij met het plan, een ets te maken, dan werd hij uitvoeriger, en de aldus ontstane
schetsen zijn met het penseel smaakvol opgetoond. Hij etste dan de contourlijnen
zelf. Meestal werden de schaduwen aangebracht door ‘aquatinters’ van beroep. Veelal
had de kunstenaar op een afdruk van de omtrek-ets
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de schaduwen zelf met O.-I. inkt aangebracht, en kleurde hij ook zelf die eerste
afdrukken in zeer delicate tinten. Het kleuren van de verdere afdrukken geschiedde
op de ateliers der prentverkoopers; somtijds werden daarbij de aanwijzingen van den
kunstenaar zooveel mogelijk opgevolgd; maar bij de haast, die dit massa-werk eischte
zal het vaak maar zoo-zoo gegaan zijn, en bovendien zullen vele arbeiders of
arbeidsters het er wel te dik opgelegd hebben, om hun eigen smaak en dien van het
publiek te vleien, die voor knaleffecten was. Zoo zijn er tallooze prenten van
Rowlandson totaal bedorven door het met de hand kleuren.

TH. ROWLANDSON. THE BOWLING-GREEN.

Een verfijnd etser is Rowlandson nooit geworden; zijn uiterst soepele teekening
werd met haar tusschentonen en nuances zoo goed mogelijk door de aquatinters
nagebootst, en in die prenten waar geen aquatint gebruikt is, ziet men tusschentinten
met punten, schuren rollen aangebracht, vaker dan door korter of langer bijten.
Maar ofschoon wij in de teekeningen (waarvan er hier enkele althans eenigszins
waardig konden worden weergegeven in reproductie) in de nauwste en meest
verrukkende aanraking zijn met Rowlandson's eigen, schoonen trant, zijn er onder
zijn prenten vele, waarin ook zijn conceptie-vermogen tot groote dingen in staat
blijkt. Over het algemeen munten zijn politieke prenten, - vooral die op
binnenlandsche toestanden - niet zeer boven die van Gillray uit. In de veertig
caricaturen, die hij alleen op het Mary Ann Clark-schandaal maakte (deze dame was
de maîtres van den opperbevelhebber, den hertog van York, broer van den
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Prins-Regent, en placht ambten te verkoopen - later bracht zij dit, om den ontrouwen
minnaar een hak te zetten, zelf uit) in die veertig prenten is veel slordigs, en vele
andere van de spotternijen op Pitt en Fox en hun aanhangers zijn niet belangrijker
dan die van zijn mededingers. De Napoleon-prenten, talrijk als zij zijn, geven zelden
blijk van een meer dan gewonen geest of een meer dan gewone vinding. Men mag
enkele uitzonderingen aanstippen, o.a. die, welke den Corsicaan na den slag van
Leipzig voorstelt, den grijnzenden Dood in de oogen kijkend; op den achtergrond
ziet men een prachtig kort begrip van een slagveld. Zoo hoog heeft Gillray nooit
gereikt. Deze soort van straffe grimmigheid is aan Rowlandson's beste prenten van
de meer pathetische soort eigen, zij zijn niet sober-dramatisch als die van Daumier;
er is niets visionnairs in als in sommige verbeeldingen van Cruikshank en Doré;
inderdaad blijven zij in den kern realistisch, en van z i j n druk realisme; bizar meer
dan machtig, maar door het bizarre heen toch wel zeer fel!
Een vriend van hem vertelt, dat zij eens een hospitaal bezochten, en bij het sterfbed
stonden van een man, die nog maar weinig uren te leven had, en langzaam algeheel
verlamd werd, de ander kon het niet aanzien. Rowlandson bleef, en teekende het
verschrikkelijk afscheid van de weenende verwanten en vrienden. Van die soort
koelbloedige zakelijkheid was het talent van den man, die in het tragische, in het
drastische, in het vulgaire en in het comische, altijd zichzelf bleef, altijd het erge
zocht te benaderen, de heftige mimiek, het wilde, het wanhopige, het agressieve, het
onkuische gebaar.
Als Hogarth, maar op andere wijze, is hij barbaarsch van smaak. Hogarth is grof
en drastisch in het vuur van zijn betoog, Rowlandson in den overmoed van een
vileinige pret. Ik ken niets dollers dan die groote gekleurde prent - ten eenenmale
ontoonbaar! - waar een uitgebreid gezelschap heeren en dames slofje-onder speelt,
en waar in dien vroolijken kring handtastelijkheden plaats hebben (naar weerskanten
in de bonte rij) erg genoeg om een regiment huzaren te doen blozen. Hij schroomt
niet, zelfs bij werkelijke ongelukken als branden, schipbreuken, enz. de vrouwen een
exhibitie te doen maken van haar kuiten en boezems, en als de schrikken en schokken
het maar even billijken, van nog méér. Hij schijnt zelfs indécente teekeningen te
hebben gemaakt op bestelling en tot speciale stichting van den edelen Prins Regent
voornoemd. Denk u Hogarth zulk een taak aanvaardende, of George Cruikshank!
Zijn geest was weinig keurig, zooals die van Fielding en Smollett, zooals die van
het geheele achttiende-eeuwsche Engeland, maar ongelijk aan de meesten huldigde
hij zelfs niet den schijn van het moraliseeren. ‘The great exponent of his age’ noemt
Grego hem zeer juist - hij is niet anders. Als jongmensch reeds bewonderd om zijn
prachtig vlot teekenen, gaat hij zich, na eenigen tijd aan portretschilderen te hebben
gewijd, toeleggen op het genre dat ‘en vogue’ en zeer winstgevend is: de spotprent.
De beschaafde Engelschman kocht en verzamelde in dien tijd zulke prenten, van
Bunbury, Woodward, Newton, Collings, Collet en alle mogelijke anonymi, maar
toen Rowlandson zich op het werk wierp, was hij weldra aller meester, en men
waardeerde het. Hij was, als de anderen, openlijk en erkend, een amuseur, niet anders.
Maar hij was de smakelijkstteekenende, de joligste, de meest productieve en de
veelzijdigste van die amuseurs. Hoezeer zijn werk, dat in de 19e eeuw ontstond, zijn
groote eigen belangrijkheid heeft, men kan niet ontkennen dat de 18e eeuw hem zijn
grootste successen en hij haar zijn meest drieste, meest krachtige, meest levende
kunst heeft geschonken. Het is in de jeugd, dat geniale lieden als hij, geniaal maar
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misschien toch zonder die toewijding en die diepte van geest, die den grootsten eigen
is - zich het vrijmoedigst geven. De wereld is dan jong met hen, hun verbazing over
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haar wonderen is misschien hun eerste motief om zich te uiten. Rowlandson genoot,
lachte, werkte met gemak en graagte, slaagde er zonder moeite in, populair te worden
en de kenners te verrukken. De schetsen van anderen: Bunbury, Henry Wigstead,
Woodward, Nixon, hij etste ze, gaf er onwillekeurig veel van zich zelf aan, en het
werden Rowlandsons! Hij vermeide zich in ander werk, éénig misschien in de
geschiedenis der kunst. Hij maakte teekeningen in de manier van zijn beroemde
tijdgenooten, de landschap- en portret-schilders - in hun manier: bedriegelijk op hun
werk gelijkend, niet parodisch. Hij was te eerlijk om er aan te denken dit werk voor
dat dier beroemde meesters, (die dan toch altijd hooger prijzen haalden dan een
caricaturist, zoo was men toen wel!) uit te geven, maar had het kunnen doen. Men
kan niet zeggen, dat hij op later leeftijd aftakelde, maar hij werd stellig somberder
van wezen, hij zag zijn oude vrienden om zich heengaan, en misschien mag men
Grego gelooven, die zegt dat hij ook den ouden tijd noode zag gaan, z i j n ouden
tijd; en gedrukt werd door de ‘gradual extinction of the old-fashioned Georgian era’.
Misschien zou het slechter met hem gegaan zijn, had hij niet een groot vriend en
beschermer gehad in den uitgever Ackerman, een man die groote industrieën beheerde,
zelf een soort uitvinder was, en een groot opgezette kunsthandel had, ‘the Repository
of Arts’. Deze handelaar en Maecenas wist Rowlandson aan te moedigen, verzon
werk dat naar zijn aard was en zijn geestdrift weer opwekte, zorgde voor goede
uitvoering, maakte hem het arbeiden gemakkelijk en was in één woord zijn goede
engel.
Rowlandson had trouwens altijd vriendschappelijke gulle vereerders gehad. Daar
was Mitchell, de bankier, een verzamelaar die zich geen prent van den meester liet
ontgaan, en die zijn reisgenoot was in Frankrijk, Vlaanderen en Holland, daar waren
kunstliefhebbers, zelf amateurs, als Bunbury en Wigstead, daar waren Angelo, de
befaamde schermmeester, en Weltjé, de nog befaamder hof-kok.

TH. ROWLANDSON. ITALIAN PICTURE DEALERS HUMBUGGING MY LORD ANGLAISE

- 1812.
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Zulke waren de lieden, die zich vergastten op Rowlandson's kunst en geest. Laten
wij hen in de beschouwing daarvan volgen.
Het South-Kensington (Victoria and Albert-) Museum te Londen bezit een paar
van Rowlandson's mooiste teekeningen, uit wat misschien zijn besten tijd is, ongeveer
1780-1790. Daar hangt de Parish Vestry,
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een teekening met vrij groote figuren, royaal en luchtig aangegeven. Daar is een
Coast scene, daar is de White Heart Inn, te Windsor, alle gedaan met een joyeuze
kloekheid van lijn (of eigenlijk eer streek of toets) en met fijne sopjes: sepia, rood,
groen, grijs, blauw, even aangewasschen. Ze geven een genoegelijken indruk en een
die bijblijft van het leven zijns tijds, zulke teekeningen. Daar, op die blond aangeduide
landelijke pleisterplaatsen, in die dorpsstraatjes, op die stranden, op die markten, ziet
men zijn vlottende, in ronde, hier en daar even geaccentueerde contouren aangegeven
figuurtjes kuieren, draven, kouten, vechten, minnekoozen (dikwijls op al te actieve
wijze) venten, paradeeren, dansen en toekijken. Vlugge rijtuigjes gaan voorbij, en
plompe coaches, balcons zijn met menschen gevuld, de paarden, mager meestal en
een beetje triest, zijn gechargeerd als de menschenfiguren. Brook Green fair, één
van de teekeningen in dat museum is nog het kennelijkst het werk van den
uitbundigen, driesten Rowlandson, den satiren-schilder, den boeren-Breughel van
het eind-achttiende en begin-negentiende eeuwsche Engeland. Kratesmannetjes vrijen
handtastelijk met knappe jonge vrouwen, andere deernen halen de kous op, zonder
gêne haar stevige beenen (zijn vrouwen hebben stevige armen en beenen!) toonend.
Daar tusschen bewegen zich gedrochtelijke, havelooze landloopers en bedelaars. In
de verte ziet men tenten, stalletjes, kramen, met oude wijven die zitten te eten, kerels
die drinken, voorbijrijdende sjeezen en koetsjes. Alles is luchtig van aanduiding,
kras van vorm, ook de figuren op het tweede plan zijn zeer duidelijk aangegeven, en
toch is er in zoo'n druk gestoffeerd panorama wijken, schuiving, atmosfeer. Hij is
een meester in het spelenderwijs oplossen van allerlei perspectivische moeilijkheden,
in het raak weergeven van allerlei gewrongen standen en verkortingen. Men kan
zelfs zeggen dat hij ook deze gemakkelijkheid wel eens tot een manier laat worden.
Niet zelden wringen zich, buigen zich, allerlei bijfiguren, vouwen ze haast dubbel
bij het gesticuleeren, tot schade van de concentratie der handeling. Trouwens, de
meest echte Rowlandson-composities zijn niet geconcentreerd, maar spreiden zich
uit, in een groote woeling en krioeling van handelingen, onder wijde luchten of
wijdsche gewelven.

TH. ROWLANDSON. A LANDING PLACE.

George Cruikshank, op zijn ouden dag door Grego geïnterviewd over dezen
voorganger, kon niet heenzien over de ‘reprehensible tendency’ van veel dezer
prenten, maar geraakte in geestdrift toen hij kwam te spreken over de landschappen,
de watergezichten, de havenaspecten en zeekusttafreelen. Het is dan ook daarin, dat
Rowlandson's misschien grootste gave, uitkomt, zijn gevoel voor het ruime, het
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grootsche, voor de breeduit zich roerende actie onder wijde luchten, actie voor verre,
gestrekte einders, actie te midden der onstuimige elementen. Als hij zijn prachtige
zeelui in hun kroegen geeft, stoeiend met wild en bandeloos vrouwvolk, of zijn boeren
in hun herbergen, herinnert men zich Brouwer, - maar er is een nog tumultueuzer
sfeer, die ganschelijk uit de besloten ruimte slaat, - of men denkt aan Busch, maar
Rowlandson geeft niet als deze het samenkluiten, den nog eenigszins gezelligen
schijn van (overigens vulkanische) intimiteit; het rumoer, de wisseling der stem-
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mingen kan bij hem niet wachten, de menschen hebben geen zit in hun lijf, de
schaduwen trekken zich niet om hen samen, er is geen tijd voor ander dan ademloos
gedoe.

TH. ROWLANDSON, SAILORS CAROUSING.

Hoewel deze rustelooze teekenaar met zijn volkomen barokken smaak wel de
meest geniale en onafhankelijke tegenvoeter is van het strenge en kille classicisme
van den Empire-tijd, huldigt hij, vooral later, in zijn jonge mannen- en met name in
zijn vrouwentypen, een soort van Grieksch ideaal. Er zijn momenten, waarin zijn
Rabelais-oproepende teekenpen een bijna reine, edele gratie legt in de gestalten van
jongelingen of maagden, die zijn tijdgenoot Blake niet zou hebben verbeterd. Doch
dit is zelden. Gewoonlijk zijn de behagelijke figuren, die men aantreft tusschen de
vervaarlijke oude wijven met de tandelooze monden, die vervloekingen braken, de
dikke waardinnen, de wijdbeensch staande of dribbelende of met gebogen knieën
schuifelende of hun zware buiken uitstallende oude mannen, de groteske petit-maîtres,
de spichtige dominés, de brute slagers en botte boeren, de pompeuze madams en
satanische douairières, de bizarre dandies, lakeien, avonturiers en kappers - gewoonlijk
zijn de aantrekkelijkste figuren met brutaal-onkiesche oogen bekeken. De mannen
- het kan zijn dat hun kleedij er eenigszins aanleiding toe gaf, maar hoe spannen hun
mouwen en broekspijpen om armen en beenen, hoe opzichtig doet hun anatomie zich
gelden onder de stof, die nauw bedekking heeten mag! En de vrouwen! Of haar stijl
nog ancien-régime is of empire, het is om het even. Dit is de ware dracht der
naaktheid. De kleeren schijnen haar aan te kleven, zooals die van menschen die in
het water hebben gelegen, alle bekoorlijkheden teekenen zich er af. En die
bekoorlijkheden zijn van de meest wulpsche soort.
Ze zijn - mollig is het woord niet, poezel al evenmin, ze zijn zoo rond van armen
en beenen en borsten, en toch slank, (doordat de leden lang zijn en de hoofden klein)
haar empire jurken hebben zoo weinig hals en zoo weinig mouwen, dat ze, zooals
ze zijn, een doorloopend gevaar opleveren voor de toch al wankele zeden der andere
sexe, doch de teekenaar verlustigt zich en zijn publiek in négligé's van den meest
grilligen
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aard. Ik spreek nu niet slechts van de werkelijk en bedoeld obscure prenten, of van
de platte, waarvan ‘Exhibition staircase’ één van de bekendste is, maar van zoo vele,
waarop zijn volrijp vrouwvolk over den grond rolt, spartelt en schopt, met een zoo
volkomen vergeten van haar bedenkelijk te kort aan ondergoed als zelfs de
schrikkelijkste situatie maar even schijnt te rechtvaardigen.
Hoever staat dit vrouwentype, zelfs waar de convenance wordt bewaard, zelfs
waar het werkelijk iets lady-likes behoudt, of iets landelijk-onschuldigs, af van het
lieve-meisje bij Leech of Caldecott en de salon-dame van du Maurier!

TH. ROWLANDSON. LADY HAMILTON AT HOME.

De oude vrouw is in zijn oogen - het ligt wel in de lijn van dezen teekenaar van
physieke aandoeningen - bijna altijd van een verfoeilijke leelijkheid. Zeer zelden
geeft hij de goed geconserveerde moederlijke matrone, of de waardige oude dame;
maar zijn heksen en dronken sloebers en furiën, zijn creaties van een bepaald aparte
afzichtelijkheid en felheid, het is onder deze schonkige harpijen met draken-klauwen
en apenbaarden, deze grauwende, grissende, spuwende, stuipachtig schrikkende
feeksen, dat een schilder van fantastischer ambitie zou zoeken naar het portret des
baarlijken duivels eigen grootemoer.
Onder zijn mannen-karakters predomineert naast de oploopende verschijning van
den nog-reeën bon-vivant en zijn verder stadium, den vervetten lijder aan jicht of
pootje, nog een zwaarbottig, pezig, sterk personnage met grooten neus en vooral
geweldigen onderkaak, waarvan de kin soms tot mismaking toe uit springt. Het is
opmerkelijk dat dit signalement bij Rowlandson zoo herhaaldelijk, bij andere
Engelsche teekenaars ook uit zijn eigen tijd, niet of zelden voorkomt.
Maar het is waar dat zijn personages zich niet zoozeer onderscheiden door hun
velerlei, als wel door hun barre, rasvolle en bewegelijke physionomiëen.
Mocht men overigens geneigd zijn, om de wel eens wat eentonige uitingen van
zijn nooit aflatenden moedwil den karakterteekenaar Rowlandson een zeker
manierisme te verwijten, en een zekere ....gemakzucht, de ontvankelijke waarnemer
die in zijn heerlijke landelijke tafereelen is te ontmoeten, de in de prachtige
Londensche stadsgezichten, in de prenten met de havens, kaden en dokken, met
kerken en theaters, met buiten- en binnen-architectuur telkens te ontdekken groot
compositeur manen ons tot voorzichtiger critiek.
Ook aan Daumier is een zekere eenvormigheid van typen te verwijten, vooral in
zijn latere tijd van veel en gemakkelijk teekenen, maar bij Rowlandson evenals bij
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den Franschen meester moet worden ingezien, dat zij dan toch in dat veel-herhaalde
type, hun eigen en zeer persoonlijken kijk op het menschelijk karakter tot leven
wekten.
In veel uiterlijk-grove farces, in veel ruwe caricaturen immers van Rowlandson
is la Bête Humaine, zooals hij het zag, is het Beestmensch met zijn bruischende,
kokende levensdrift, met zijn gedachtelooze, puur physieke, wilde, desperate
levensgenieting op een onvergetelijke wijze vastgelegd.
Het emotiegulzig publiek bij rattenjacht van terriers, bij hanengevechten, of boks-
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wedstrijden, bij drinkgelagen en aan speeltafels; het schroomloos gemeen dat bij
wedrennen, op kermissen, op markten, zelfs in de kerk zich laat gaan in bakkeleien
en in drastisch minnespel, - hij heeft een grimmige jool in hun levenshonger, hij ziet
ze met gusto hun elementaire hartstochten blootleggen, hij betrapt, in de wilde mimiek
van die puilende oogen, die open monden, die gekromde lichamen, en gebukte leden,
de natuur zelf op heeterdaad! Hij is ook thuis in de fijner gelaatkunde: getuige de
glundere verrukking van het oude heertje in de klokkenmakerswinkel om die prachtige
(en ook prachtig geteekende!) oude uurwerken, en de argelooze gewichtigheid van
de would-be kenners in den Italiaanschen flesschentrekkerskunsthandel!

ROWLANDSON. THE COBBLER'S CURE FOR A SCOLDING WIFE,

1813.

Maar minder dan iemand bekreunt hij zich in dien tijd van kwezelarij om de moraal
der gevallen; minder dan iemand laat hij zich ten andere, in dien tijd van opkomst
eener somber Christelijke mystiek, door zin voor het abstracte aan de realiteit
ontvoeren. Sterk van zenuwen, neemt hij het leven zooals hij het vindt, en zelden
kan hij weerstand bieden aan de Boccacciaansche neiging om de deuren der
welgevoegelijkheid te forceeren. Honden lichten hun poot op om zich te krabben,
of hun behoefte te doen, - het is een geschikt en ongezocht repoussoir voor zijn breed
gerekte composities. Een vrouw buigt zich voorover, het is een vroolijke gelegenheid
om haar naakten boezem even te laten glippen uit de losgeplooide chemise. De
lekkerbek likt zich den baard, of legt zich streelend de hand op den vetten buik, men
bulderlacht zonder gêne om elkaars malheurs, men schrikt met de beenen in de lucht,
men geeft zijn ongenoegen met handen en voeten te kennen; niemand legt zich dwang
op in deze uitbundige wereld zijner schepping. De kunstenaar zelf allerminst. Hij
demonstreert niet als Hogarth, hij grijpt in het volkmenschenleven en deelt ons
cavalièrement mee van zijn overdaad aan vondsten. Ziet zulk een landingsplaats aan,
met het vallen, sollen, stribbelen van de menigte, of zulk een tableau de la troupe
voor de tent van Richardson, met dat andere tableau van dien anderen troep - de
klanten, welk een rijkdom van typeering, mimiek, actie!
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Om de tierigheid van deze levensvolle kunst alleen reeds zou men haar vele zonden
vergeven. Maar Rowlandson zou toonen, dieper te kunnen doordringen en dat,
merkwaardig genoeg, in wat als geheel tot zijn zwakker werk moet gerekend worden:
zijn illustraties.
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Verzen,
door Herman Middendorp.
Voor D.N.

I
Herkenning.
Heel de lange lichte dag
leek een vreugdelooze lach,
die met doffe leugen viel
in de wanhoop van mijn ziel.
Maar uw oogen en uw mond
zag ik in een korten stond,
toen uw deernis mij bescheen
als de sterren stil-sereen.
En een enkel oogenblik
stond met duizel-diepen schrik
al mijn jammer om mij heen,
nimmer was ik zóó alleen.
Spot en lach sloeg smalend stuk
Korten droom van droef geluk;
in de val van donker woord
heeft niet een mijn klacht gehoord.
Maar den langen luiden dag
blonk door vreugdeloozen lach
bleeke vlam van roerloos licht,
glanzing van uw droef gezicht.
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II
Daar is een lied....
Daar is een lied dat huivert in de stille nachten
als de eerste gouden blaren dalen naar den grond,
als in de manedroomen moe-gewachte klachten
omdolen naar den vreê die zomers vrede schond.
Daar is een lied dat in de wijde witte luchten
over de zee verschreit en boven 't zwerk verzwerft,
als daar een vogel zinkt in 't opgestuwde zuchten
van 't zwakke golf-gerucht, en in de deining sterft.
Daar is een lied dat uit mijn leed om u geboren,
mijn ziel wiegt op een zoet en eindloos droef gedacht;
een lied dat lokkend luidt als àlles is verloren
en met een bleeken lach mijn laatste klacht verwacht.
Dat lied zult gij verstaan in droom-omdroefde dagen
als mijn verbleekte liefde in uw gedenken zweeft,
en door uw peinzen sluipt met ongedachte vragen
daar mij dat droeve lied voor 't laatst geklonken heeft.
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III
Als gij mijn oogen groot van wanhoop ziet....
Als gij mijn oogen groot van wanhoop ziet
en als een doode roos mijn moeden mond,
onthoud mij dan uw zachte deernis niet
daar gij verstaat wat niemand nog verstond.
Maar neem mijn handen en het schoon verdriet
dat schemerend in uw droeve oogen bront,
zal met de wijding die een klacht verbiedt
mij spreken van een sterk en stil verbond.
Want al mijn woorden die op zachte voeten
gingen tot uw licht huis van kuische trouw,
hebt gij verteederd in uw ziel besloten;
dat waren schaamle, schaduw-donkre stoeten,
schreiend om troost in radeloozen rouw;
gij zijt zoo goed - gij hebt mij niet verstooten.
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Martje Vroom
door J.M. Goedhart-Becker.
I.
Met d'r drieën, Herrie, Martje en Engeltje, zaten ze om de net gedekte ontbijttafel,
ieder op eigen wijze haar brood te eten. Herrie, de oudste, met de overwogen gebaren
en haar oogen van veel oudere vrouw, at de kleine stukjes uit sleurgewoonte en
spoelde ze weg met slokjes thee; naast haar stond verlaten de broodplank met de
losse kruimeltjes. Ze keek afwezig door de morgenkamer, in het ijle daglicht, en
telkens weer gingen haar oogen terug naar den brief, die naast moe's bordje lag. Ze
begreep dien brief, en achter het porceleine van haar gelaat gingen haar bedenkingen.
De ziel van het huis was zíj en het weten, dat zonder haar hand hun gezinsleven zou
instorten, gaf haar gezicht dit ondoorzienbare. Haar gedachten waren verre voor de
anderen. Haar bewegingen gingen als naar gewoonte en haar kijken was rustig.
Aan den korten kant van de tafel, tusschen de twee anderen, las Martje gretig het
feuilleton van gisteravond; met haar rechterhand grabbelde ze op haar bordje, of
zocht het oortje van het namaak Meissener kopje, slurpte langzaam de heete thee, al
lezende, al lezende. Met de borst leunde ze tegen de tafel en met de linkerhand hield
ze het opgevouwen krantenblad glad op het tafelstukje, dat haar deel was. Met de
oogen volgde ze lettertje voor lettertje; en in haar gezicht lag de nieuwsgierigheid
naar 't volgende, mèt het weten, dat het tòch maar een boek was.
Naast haar en tegenover Herrie - Herretje, als moe zei, - zat Engeltje, het jongste
zusje. Nog een dubbelgevouwen haarstaartje hing over het boordje van haar blouse,
maar de kuif-van-voren was al juffrouwachtig en haar blik miste het vraagteekentje
in kinderoogen. Ze hield het gezichtje gebogen over de Fransche woordjes, zonder
veel aandacht, als een grooter wordend meisje, dat het bestaan van belàngrijker zaken
dan de school weet. En ook zij keek af en toe naar den brief, - en dan naar Herrie:
onbewust verbond ze reeds. Maar ze vroeg niets.
Dan stond er, aan den vierden kant, aan 't hoofd van de tafel, tegenover Martje,
de gapende stoel te wachten, de stoel van moe, met de vierkante trijpen zitting en de
verstijfde armen, vóór het kopje met het blauwe glansje en het leege bordje. Achter
het bordje stond een ei in een blauw-wit dopje, en er naast lag het metalen lepeltje
te blikkeren tegen het versche licht, dat schril naar binnen kwam door de
balkondeuren, die bijna zoo breed waren als de kamer. Er lag ook een mes, in eenvoud
naast het bordje, en iets verder een servetje met een houten ringetje erom. Al die
dingen stonden los op dat ongerepte deel der tafel in roerlooze ingeslapenheid. Wakker
lag daartusschen de brief met de ééne postzegel.
Dit was de plaats voor moe.
Moe, die dik was, stond altijd later op en kleedde zich dan langzaam. Ze kwam
als de anderen haast klaar waren. Herrie, die het huishouden deed, mèt het halfwassen
dagmeisje, was het vroegst; en Engeltje was altijd nèt op tijd, om vóór het schoolgaan
te ontbijten. En zij, met d'r drieën, zaten er iederen morgen, zooals ze er ook dezen
morgen zaten.
Martje zuchtte en vouwde de krant dicht; het feuilleton was uit. Vlak daarop keek
ze de tafel rond, of het dagelijksch leven eerst nù haar aandacht kreeg. Ze zag den
brief en wees ernaar, en onder het kauwen vroeg ze, met haar gezicht naar Herretje:
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‘Van wie?’
‘O’, zei die, ‘van.... Baanders’.
‘Hee’, vroeg Martje, ‘wat zou diè hebben?’
‘Ik weet het niet’, zei Herrie effen.
Engeltje keek op.
‘Toe’, zei ze, ‘vertel het nou’.
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‘Neen’, zei Herrie, ‘ik kan het jullie nog niet zeggen. Ik moet er eerst met moe eens
over praten’.
Martje en Engeltje keken haar allebei aan. Ze werd opeens gewichtiger.
De deur ging open en langzaam zeilde moe naar binnen. ‘Goeie-morrege’, zei ze
onderwijl. Ze schuifelde zijlings tusschen Engeltje en het lage buffet-kastje door en
zakte voorzichtig in den stoel, die opeens zijn bestemming besefte. Toen verschoof
ze het bordje en verlegde het mes, en dan ook zag ze den brief. Met haar oogen
heengetrokken naar de zwarte letters, en haar handen om de zijleuningen hijgde ze
haar rust-voldoening uit; toen hield ze zich klaar om te reiken en greep de envelop.
‘Hee’, zei ze, ‘wat zalle me nou hebben’.
Ze bekeek den brief van voren en van achteren en begon met haar duim het couvert
los te pulleken en het dubbelgevouwen stuk papier eruit te trekken. Alleen de
binnenkant was beschreven. Moe ging verzitten en deinde achteruit in den stoel.
Zoekend tastte ze met de hand naar de zak in haar japon en trok er na wat grabbelen
een brillehuis uit. Ze schoof er de dop af en nam de bril, die ze onderzoekend voor
haar oogen hield. Toen ze zag, dat de glazen helder waren, schoof ze de staafjes op
haar ooren en overzag van boven naar onder het beschrevene. Tenslotte betuurde ze
de onderteekening en, terwijl ze alleen de oogen ophief en over de bril keek, zei ze
tegen Herretje:
‘Van Baanders’.
‘Ja’, zei die.
Alle drie keken ze, terwijl moe las, tegen het blanke achterzijdje van den brief,
dat als een blind muurtje toenadering verbood. Herrie keek geduldig; maar Martje,
en vooràl Engeltje wachtten, gespannen naar het nieuws.
Moe las aandachtig en langzaam; ze begon heel bovenaan met den datum. Het
logge hoofd groef zich in de schouders en haar kin bedekte gansch het lage boordje
en liep rechtdoor naar de hooge borst. Gestadig gingen die borst en schouders op en
neer en de zware adem steunde met wisse regelmaat. De ellebogen stonden op de
armen van den stoel en haar vette handen spanden het nietige papiertje. Moe zei
niets; de anderen zagen slechts het dunne scheidinkje boven een stuk glanzend
voorhoofd en het armelijke toetje.
Toen ze den brief zorgvuldig had gelezen, veranderde ze niet van houding, maar
hief alleen weer de oogen boven de brilleglazen en keek Herrie plechtig en langdurig
aan. Daarna vouwde ze omslachtig het papier weer samen en schoof het in de envelop.
‘Ik moet zeggen’, zei ze toen, ‘het is een nètte jongen’.
De anderen wachtten op wat nu komen ging. Nieuwsgierigheid brandde Martje
op de tong. Engeltje was wat bang, dat moe niets zeggen zou, omdat zíj er bij zat.
Maar moe begon al:
‘Ik kan het jullie wel vertellen, en Herretje weet het natuurlijk al, asdat mijnheer
Baanders om de hand van jullie zuster vraagt. Hermina’, voegde ze erbij, ter
aanduiding.
Moe eindigde met aplomb en hield toen op, om de uitwerking van haar woorden
af te wachten.
‘Jee’, zei Engeltje, ‘wat leuk!’ en ze knikte hartelijk tegen Herrie, die terug
glimlachte.
‘Guns’, zei Martje, ‘zoo'n goochemerd’. Ze bleef verbluft naar moe kijken en
vergat Herrie. Ze wist niet, of ze 't prettig vond.
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‘Ik’, ging moe verder, ‘ík zou niet weten, wat ik er tegen zou hebben, als tenminste
- Herretje, kind?’
Herretje wou zeggen, dat ze wel wou, dat ze wel van 'm hield, maar moe voorkwam
haar en zei gewichtig:
‘Ik moet het er strak eens ernstig met je over hebben, kind, dat zijn van die dingen,
die behandel je niet zoo oboe-portànt, dat moet eerst overwogen. Kom jij strak eens
bij je moeder’. Ze wachtte; toen zei ze weer:
‘Ik moet zeggen, 't is een fatsoenlijke
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manier van iemand vragen, om zoo vooruit te schrijven. Enne.... vanavond komt ie
persoonlijk.’
Het duurde weer een oogenblik, voor Martje zei:
‘Nou, dan moeten we d'r wat van maken’.
‘Ja’, zei moe, ‘maar niet, dat ie 't daalijk merkt. Dat staat niet. Da's net of je zoo
blij d'r mee ben. Eerst moet ie effen bij mijn alleen in de voorkamer en fermeel z'n
aanzoek herhalen, dat hoort zoo. En dan komt Hermien d'rbij’.
Bij plechtige gelegenheden noemde moe haar dochters bij den vollen naam. Ze
vonden alle drie ook, dat het zóó het netste was, en er kwam een Zondagsstemming
tusschen hen, om het ongewone, dat gebeuren zou.
Engeltje vond het bijster interessant. Het speet haar, dat ze nu vandaag naar school
moest; ze dacht er over om te vragen, of ze thuis mocht blijven, maar ze begreep al,
dat het niet veel geven zou. Moe zou deze gelegenheid nog niet gepast vinden voor
verzuim. Anders was moe niet streng; maar ze voelde het zelf: er wàs nog eigenlijk
niets; vanavond, vanàvond pas was Herrie geengageerd. Ze troostte zich met de
gedachte, dat er dàn nog feestjes zouden volgen; de receptie, en 's avonds af en toe
een lolletje, en later het trouwen met de vóórgaande fuifjes.... dan zou ze thuis mogen
blijven. Ze was al op het punt om te vragen, wanneer ze dan wel trouwen zouden,
maar bedacht zich, als een wijze, kleine vrouw.
Moe, Martje en Herrie spraken over de beslommeringen van den dag, maar dachten
alleen aan den avond, en telkens kwamen hun gedachten tot woorden.
Doordat er gescheld werd, werden ze herinnerd aan den tijd. Martje ging
opentrekken. Herrie keek op de klok. 't Was kwart voor negen.
‘Moet jij niet voortmaken?’ vroeg ze aan Engeltje, met haar hoofd wijzend naar
de klok.
‘'t Zal Miep zijn’, zei Engeltje, en begon haar boeken bijeen te pakken.
Ze hoorden Martje praten boven aan de trap.
‘'t Is Miep’, zei Herrie.
Moe begon een boterhammetje te smeren en Herretje schonk haar een kopje thee.
Engel moest telkens Herrie bekijken: Die ging nu gewoon haar gang als alle dag.
Wat zou ze denken?.... zou ze werkelijk zoo rustig zíjn? Natuurlijk niet, ze deed maar
zoo. Het was toch fijn, hoor, om verloofd te zijn, publiek.
Martje kwam binnen en lachte.
‘Of Lien meegaat’, plaagde ze.
‘Ach....’, zei Engel.
‘Watte gekheid’, vond moe. ‘Waar is dat toch voor noodig, die naam?’
‘'k Heet toch zoo’, zei Engelina, ‘je ken net zoo goed Lien zeggen als Engeltje.
Wie heet er nou Engeltje?’
‘Jij’, zei moe.
‘Ach....’, zei het meisje, ‘ik zal me daar laten uitlachen, als op die eerste school.
Je werd ziek van de moppen’.
Moe dacht weer aan de belangrijkheid van dezen dag, en Engeltje draalde om weg
te gaan uit de vredigheid van hun huiselijken kring.
‘Ga nou’, zei Hermien, ‘anders kom ie te laat’.
‘Nou dàg’, riep Engel. Maar vóór ze ging, liep ze naar Herrie en gaf haar een zoen.
‘Dag’, zei Moe, en Martje riep:
‘Dag Lien’.
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Ze lachten allemaal. Toen haastte Engeltje zich naar den kapstok in de gang, greep
'r hoed, 'r mantel, en draafde de trap af.
Miep van Dalen riep al van beneden:
‘Toe zeg. Wat ben je laat’.
Ze sloegen de deur achter zich dicht en holden naar school.
Toen moe klaar was met ontbijten, was ze de deur der kamer uitgegaan en naar de
voorkamer gewandeld. Door haar zware lichaam leek het gangetje kinderachtig. Op
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het einde, naast de trap, die naar de slaapkamers ging, was de deur van de salon,
waar ze meestal zaten, omdat het aan de straat was. Slechts eten deden ze achter.
Moe was in haar gewonen leunstoel gaan zitten voor het linksche raam, en den brief,
dien ze onder het loopen behoedzaam in de hand langs haar rechterzij had gehouden,
lei ze op het zwakke tafeltje vóór haar, met het brillehuis erop. Zoo zat ze stil en
keek naar buiten.
In de achterkamer ruimde Herrie met Martje de ontbijttafel af. Ze stapelde de
bordjes op elkaar en lei er de vette messen bovenop. Het brood borg ze in de trommel
in de kast. Ze liet de deur wijd open staan. De kopjes zette ze bij elkaar, in een kring
om de broodplank, waar ze de kruimeltjes van afgeklopt had. Van het theedoekrekje
nam ze twee gebruikte doeken en lei ze in een prop op tafel neer. De slippen hingen
eraf. Martje haalde uit de keuken een rond, houten bakje met dampend water en een
kwastje met een langen steel. Ze zette het op de broodplank en begon er zwijgend
de kopjes in te laten dobberen. Haar gedachten waren er niet bij. Herrie veegde met
het vuilste der twee doekjes het theeblad schoon, zette er het lichtje en het lepelvaasje
en het suikerpotje weer op, nam in haar twee handen de andere doek, gereed om een
schoon kopje er in aan te pakken. Maar Martje knoeide met het kwastje in het water,
en vroeg dommelig:
‘Zeg, is 't al làng zoo tusschen jullie?’
‘Nee’, zei Herrie, ‘nog niet lang’.
‘Wat heb je 't stil gehouwen’, zei toen Martje weer, en Herrie dacht, dat ze dat niet
aardig vond.
‘Och’, zei ze, ‘'k moest er eerst eens over denken’.
‘'k Vind 't zoo gek, zeg, zoo ineens een zuster geëngageerd’, zei Martje en ze
lachte. Maar ze kon een gevoel van eenzaamheid niet van zich afzetten. Het kwam
zoo onverwacht. Ze begon in gedachten de kopjes te spoelen en gaf ze één voor één
aan Herrie. Ze schoten langzaam op, want ze hadden beiden hun aandacht bij de
komende verandering. Hoe 't mogelijk was, dacht Martje, dat je je zoo kalm kon
verloven. Zij zou gek zijn, van angst, van vreugde, van verliefdheid. Maar een man
als Baanders! Wáárom zou Herrie hem nemen? Zou ze.... zou ze werkelijk van hem
houden? Of was het om hier weg te komen? Nam ze hem, om van hier thuis bevrijd
te zijn? Want Herrie trok 't zich erg aan, van moe.... Tè erg, vond ze. Ze was ook
altijd bang voor Engeltje, dat die het merken zou, en dan het slechte voorbeeld eraan
had. Alsof 't voor hèn plezierig was. En Engeltje, zóó'n kind was dat nu ook niet....
Maar neen, Herrie deed het niet om weg te komen, dat geloofde ze niet, daarvoor
was ze te veel aan hen allen gehecht. Ze was te veel bezorgd voor hen....; ze zou dus
wel van Baanders houden. Hoe was het mogelijk, dacht ze verbaasd, hoe kon je
verliefd worden op Báánders! Maar verliefd was ze niet, dat leek ze tenminste niet.
Herrie was niet iemand om verliefd te worden. Och, en Baanders ook niet. Ze kwamen
eigenlijk wel goed bij elkaar. Ze zouden het samen kunnen vinden.... Opeens was ze
verzoend met de nieuwe gedachte. Ze wist niet waarom. Eerst had ze een angstig
gevoel gekregen, alsof ze Herrie verliezen gingen. Ze voelde heel goed, dat met háár
heengaan van hun gezin de steun zou wijken. Maar van trouwen was nog geen sprake.
Nu begreep ze, dat Baanders hun vrede niet zou breken. Hij was zoo kalm; hij leek
op Herretje. Hij werd vertrouwd voor haar. Zou hij 't weten, van moè? Zíj zou toch
zoo'n man wel vreeselijk vinden, zoo saai.... zoo...., maar als broer plezierig.
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‘Zeg’, zei ze tegen Herrie, maar toen ze het gezegd had, schrok ze voor wat ze
vragen wou. Toch zei ze 't, aarzelend:
‘Hou je.... nou van 'm? Echt, bedoel ik?’
‘Ja’, zei Herrie, ‘zeker’. Er brak een innigheid door haar oogen.
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‘Je doet het toch niet’, zei Martje, ‘om bij ons vandaan te komen?’
Ze vroeg het maar, om een praatje - om 'r vorige vraag een reden te geven, want
ze wist het tegendeel.
‘God nee’, zei Herretje, ‘hoe kan je dat nou denken? Dat houdt me eerder tegen’.
‘O’, zei Martje onverschillig. Ze dacht er al niet langer over.
Maar Herrie had die vraag verrast. Zie je, dacht ze, het bléék hier wel weer uit,
dat ze niet weg kòn.... had ze het dan toch liever maar niet moeten doen? Ze waren
bang haar te verliezen. Moe niet, die begreep dat niet, maar Martje, en Engeltje, dat
kind.... Ze kònden haar niet missen. Wat zou het worden hier? Die gedachte drukte
haar als lood. Ach zíj, de oudste, heel haar leven had ze den druk gevoeld van hun
huiselijke ellende, en vanzelf had zij de zorg op zich genomen. Nu waren ze eraan
gewend. Ze kon ze nu niet laten schieten. Zij, zij, de oudste, de zuster. Had ze dan
niet moeten weigeren? Baanders afslaan? En heel haar toekomst offeren? Ze zag het
leege leven vóór zich liggen, als moe er niet meer zijn zou, en Martje getrouwd, en
Engeltje. Dan was ze niet meer noodig. Had ze Baanders lief? Ze zag in hem den
door en door solieden man, den man, die wist te zorgen, den man, bij wien ze veilig
was. Hij zou niet vragen naar moppen en naar vroolijkheid, maar haar ernst en haar
huiselijkheid waardeeren en haar helpen bij haar taak in huis. Hij zou haar raden....
Goddank, dat ze eindelijk iemand had, aan wien ze raad kon vragen. Ook over
Engeltje, het kind, dat in haar méér de moeder had gevonden dan in moe.
Hij was niet fleurig, Willem Baanders, Martje vond hem saai. Ze begreep dat wel,
maar wat gaf het. Hij was voor haar een goeie man.
Ze had hem alles verteld, dien middag, dat hij haar gevraagd had. Van moe, die
dronk. Het was haar niet gemakkelijk gevallen, ach de schaamte voor je moeder, en
de schande, maar hij was er niet voor teruggeschrokken; hij vond het gewoon om
die zorg met haar te gaan deelen. Het was wel hard, dat ze nog zoo lang niet zouden
trouwen; hij verdiende genoeg voor een gezin. Maar dat had ze niet gekund, weggaan
hier en ze achterlaten, moe en Martje en Engeltje. Ze had hem dat gezegd: Het was
maar beter, dat er niets van kwam, als hij niet wou wachten.
‘Wachten’, zei hij rustig, ‘hoelang?’
‘Tot Engeltje wat grooter is’, had ze toen gezegd. Ze voelde nog haar aarzeling.
Maar hij begreep haar, en hij had gezegd, dat 't goed was. Ze zouden wachten. Ze
waren beide kalme menschen, het wachten zou hun ook zoo zwaar niet vallen.
Haar denken werd fleuriger; ze zag weer vóór zich de kalme, zekere toekomst. En
het scheiden lag ver weg.
Nu Martje vrede had gesloten met den nieuwen toestand, stond haar denken niet
langer erbij stil. Ze zoemde een liedje, en voelde zich jong. Haar oogen hadden een
sterken glans.
‘Zoo’, zei ze, ‘dat is er weer voor 'n keertje’.
Ze kneep met 'r handen het kwastje uit, met een schokje achterna. De druppeltjes
vielen in het vieze sop. In haar ééne hand nam ze het bakje, met de andere zwaaide
ze het piekige kwastje; zoo liep ze naar de keuken en baalde het liedje luide uit.
Herrie keek naar haar krachtig figuurtje, en ze glimlachte om de vroolijkheid. Ze
had niet veel aan Martje, maar ze hield van haar, juist om haar zonnige lichtzinnigheid.
Ze borg nu vlug bordjes, kopjes, theeblad weg, en nam het hulpelooze laken bij vier
punten om de kruimels uit te schudden. Anders veegde ze die zorgvuldig op een
blikje. Nu trok ze de balkondeuren open en zwierde het servet over de houten
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balustrade. Ze had lust te blijven in de koude morgenlucht en over het hekje te leunen,
maar ze dacht aan de benedenburen en de gestrooide kruimels. Ze keek, of ze ze
liggen zag, ging gauw
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naar binnen, sloot de deuren en schaamde zich als huisvrouw. De stoelpooten en de
tafel met het kale zeil, maakten de kleine kamer leeg. Zij gooide het smeeige tafelkleed
erover. De stoelen schikte ze erom. Bij den laatsten bleef ze staan en draalde. Toen
liep ze naar de gang.
‘Mart’, riep ze naar de keuken, ‘ken jij es boven kijken bij Jans? Dan gaan ik nou
bij moe’.
‘Joe’, gilde Martje.
Hermien liep naar de salon.
Moe zat suf achter haar tafeltje op straat te kijken. Door het andere raam scheen
de winterzon. Ze keek bij Herrie's binnenkomen op.
‘Zóó....?’ zei ze, ‘Herretje....?’
‘Heb u op me zitten wachten?’ vroeg Herrie en keek naar den brief vóór moe.
‘Néé, of ja, toch wel. Kenne-me nou een oogenblikkie samen?’
‘Mart is boven met Jans’.
‘Da's goed’.
Ze zwegen beiden. Er wàs niet veel te zeggen, maar het hoorde zoo.
‘Ja’, zei moe, ‘kind, vertel nou maar es wat aan moe’.
‘Guns....’, zei Herrie, ‘vraag u dan es liever’.
Moe nam dat op als een weinigje gebrek aan kinderlijk vertrouwen.
‘Je hoeft niet méér los te laten, dan je kwijt wil zijn’, zei ze.
‘Ach’, antwoordde Herretje, ‘u mag gerust alles weten. Maar hoe ken je nou ineens
maar gaan vertellen?....’
Toen vroèg moe, tevreden.
‘Bennen jullie het al lang eens samen?’
‘Nee, nog maar pas. Waarom zouen we 't stil houen?’
‘Da's zeker; dat hèt geen reden. - Ik heb d'r nooit erg in gehad, moet ik zeggen’,
zei moe bedenkelijk.
‘Och, het kwam zoo vanzelf’.
‘Ja, jullie zijn d'r geen van twee de menschen naar om straatjes om te gaan’. Moe
grinnikte.
Herrie gaf geen antwoord. Het was haar een verwijt.
‘Ja’, zei moe, en was nu ernstig, ‘Herretje, 't voornaamste is wel of je van 'm hou’.
‘Ja’, zei Herretje.
‘Is dat nou wel zoo?’
‘Ja moe. Waarom niet?’
‘Als je 't dan maar zeker weet’.
Herrie antwoordde hierop niet meer.
‘Ik weet het niet’, zei moe bedachtzaam, ‘ik ken 't me zoo niet voorstellen. Een
ander is es uitgelaten.... Affijn, dat ben jij nooit’.
‘Neen’, zei Herrie, ‘daar is ook niet veel oorzaak toe’.
Dat ijs was moe te glad.
‘En z'n pesitie?’ vroeg ze.
‘Nou-ou....?’ zei Herretje.
Dat vond ze vragen naar den bekenden weg.
‘Da's goed en wel’, zei moe lollig, ‘maar ik heb 'm nooit in z'n portemenee
gekeken’.
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‘Op een 2000 per jaar ken-die wel rekenen. 't Kantoor geeft 1500 en van z'n eigen
heeft ie ook wat. Dus wat dat betreft....’
‘Zóó!’ zei moe nieuwsgierig, ‘van zijn vàders versterf?’
‘Dat denk ik wel’.
‘Nou, 't zijn nette menschen, da's zeker; en zijn moeder, hèt die er niks op tegen?’
‘Welnee’, zei Herretje, ‘waarom zou ze’.
‘Nee’, zei moe, ‘jij ben nou ook niet de eerste de beste’.
In trotsche voldaanheid keek ze naar haar kind.
‘Maar.... eh, dachten jullie ook al over trouwen?’
‘Vooreerst nog niet’, zei Herretje beslist.
‘Zoo’, zei moe. ‘Da's goed. Da's goed. - Maar waarom eigenlijk niet? As tie nou
toch.... Niet dat ík d'r haast mee heb, dáár niet van’.
Herretje bezon zich.
‘We moeten mekaar eerst goed leeren kennen’, zei ze toen.
Moe was paf en keek haar aan met groote oogen.
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‘Nou’, zei ze, ‘jij ben een lakonieke’.
‘Ach’, zei Herrie wrevelig, ‘wat ken ù dat nou schelen? U hoeft me toch niet
kwijt?’
‘Nee, dat nou niet. Maar 't ligt toch in de reden, dat twee verliefde menschen
trouwen willen. Affijn, ík wil je niet drijven. Als jij denkt, dat het beter is....’ Ze
zwegen en moe zat te piekeren. ‘Maar.... eh...., je houdt toch van 'm, kind, hè?’
Zij kon hartelijk zijn.
‘Heusch moe’, zei Herrie. Ze kreeg een huilerig gevoel. Als het kind ging ze naar
haar moeder en liet zich een zoen geven.
Moe werd aangedaan. Ze veegde met haar vette hand langs haar oogen en vond
het prettig, dat ze huilden. Het hoorde erbij, en 't was tòch echt.
‘Zie je, kind’, zei ze, en hield Hermina's handen in de hare, ‘ik geef je mijn zegen.
Het is een gewichtige stap, want je engageert je toch met het idee van trouwen, en
trouwen, dat is voor je leven. Je mot dus goed bedenken, wat je doet; en als moeder
moet ik je daarop wijzen.
Want als je 't zou beginnen, zonder.... nou, zonder èrg veel idee in 'm te hebben,
en het ging dan later weer es af, dan was dat voor zoo'n jongen toch óók een heele
slag’.
Ze brak af; ze was er kortademig van.
‘Nou, dan zal ik je maar filsiteere’, zei ze.
Zwaar stond ze op en sloot Hermine in haar armen.
‘Van harte, kind’, snoof ze tegen haar gezicht.
‘Dank u moe’, zei Herretje bedrukt.
‘Ja’, zei moe, ‘ja....’.
Ze kreeg haar zakdoek en streek ermee langs haar oogen en snoot haar neus. Het
was het slot van een groot oogenblik.
‘Waar blijft Martje?’ vroeg ze, en keek eens rond, ‘nou moesten me....’ Ze eindigde
niet; ze zag in Herrie's oogen een verzet. Daarom zweeg ze en stond met haar leege
armen naast den stoel. Ze keek Herretje onnoozel aan.
‘Nou moesten me een bakkie koffie zetten’, zei ze dof.
Herrie keerde zich om. Ze liep vreugdeloos de kamer uit, om koffie te gaan zetten.
Nu stond moe alleen. Haar oogen leefden op. Eerst keek ze naar de zitting van
den stoel, en stond zich te bezinnen; toen draaide ze terloops het hoofd naar het
deurtje van de mahoniehouten bahut. Ze zag zich in den spiegel ervan. Er was geen
sleutel op het kastje. Schuw keerde ze het gansche lijf erheen. Met haar blikken strak
op het sleutelgaatje schoof ze langzaam dichterbij. Ze hield haar hoofd vooruit; haar
gezicht werd rooder van het strakke kijken. Ze stond er nu vlak voor. Bewegen deed
ze niet. Toen keek ze om naar de deur der kamer; die stond op een kier. Zóó, met
haar hoofd half afgewend, trok ze met haar nagels aan de houtrand, die het glas
omsloot. Het kastje ging niet open. Ze voelde met haar hand langs haar rechterzij.
Een sluw lachje kwam om haar mondhoeken. Ze tastte gulzig in haar zak. Een
sleuteltje had ze, dat paste op 't behu'tje. Weer keek ze, even, naar de kier. Langer
te talmen vermocht ze niet. Ze greep met de linkerhand de stijl der kast, met de andere
draaide ze den sleutel om in 't slot. Het deurtje zwierde open. Op de onderste plank
stond de kraf met port; op de bovenste veel glazen. Ze pakte de kraf, trok de stop er
wild af en dronk. Drie groote slokken nam ze. Snel achtereen. De stop klakte ze weer
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op de hals, de kraf stond weer in het kastje, en het deurtje was op slot. Met den sleutel
in haar hand, keerde ze naar 't raam.
Haar bewegingen werden weer langzaam. Het sleuteltje gleed in haar zak. Ze
hijgde. Met haar onderlip likte ze de bovenlip schoon, en zuchtte. Doelloos zat ze
naar buiten te kijken, tot de kinderen kwamen met koffie.
Om kwart voor achten belde Willem Baanders aan het bovenhuis van Mevrouw de
weduwe Vroom.
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De familie zat in de achterkamer, maar in de salon brandde licht, en de deur naar de
gang stond open.
Ze keken naar de klok, toen naar elkander, en moe kwam in postuur.
‘Engeltje, ga jij opentrekken’, zei ze.
Het was meer dan Engeltje had durven hopen. Martje had ook willen gaan, maar
ze vond, dat moe gelijk had: het paste voor Engeltje het beste. Met luisterende
gezichten zaten ze te wachten. Engeltje liet de deur op een kier. Ze liep vier treden
de trap af, tot de bocht, trok met haar twee handen aan het touw. Binnen hoorden ze
de voordeur openknallen.
Willem Baanders stapte het portaal in, en zocht boven aan de trap iemand te
herkennen. Hij nam zijn hoed af.
‘Dag.... juffrouw....?’ zei hij.
Het hangende petroleumlampje gaf onduidelijk licht.
‘Dag meneer’, zei Engel deftig. ‘Kom u boven’.
Baanders sloot de deur. Onder het trappenklimmen vroeg hij, of haar moe te
spreken was. Een stilte vond hij hinderlijk. In het smalle gangetje hing hij zijn jas
aan den kapstok; zijn hoed erop. Maar die haakte hij weer eraf en hield hem met een
stijf gebogen arm vóór zich uit, de opening naar boven. Zoo liep hij bedremmeld de
salon in. Engeltje trok de deur dicht en liet hem alleen. Binnen zei moe:
‘Het is 'm’.
Meer zeiden ze niet. Toen stootte Engeltje de deur open.
‘Moe, ik heb 'm in de voorkamer gelaten’.
Ze was er zenuwachtig van.
‘O, ik kom’, zei moe.
Breed van gebaren stond ze op. Ze was niet op haar gemak, maar dat liet ze niet
merken. 't Was in alle geval een gewichtige gelegenheid. Met het hoofd rechtop, ging
ze zelfbewust de gang door.
Nu bleven in de achterkamer de drie dochters bijeen. Hun gedachten waren reeds
in den salon. Herretje staarde beweegloos in een krant, die vóór haar lag. Het klopte
in haar keel; en ze moest gedurig slikken. Haar gezicht leek ouder door de
zenuwgroeven; ze ademde vlug, en spreken deed ze niet. Martje siste een straatdeun
tusschen haar tanden en tikte met de punten van haar voet de maat. Haar heele lichaam
wiegde mee. Ze dacht aan het lekkers en de vroolijke stemming van straks. Maar
Engeltje was bedrukt. Ze voelde de spanning voor Herrie en het gewichtige onderhoud,
dat moe nu had, en dat voor Herrie wel het meest, maar voor hen allen toch ook iets
beteekende.
Baanders stond op, toen de deur openging. Hij was meer verlegen dan nerveus. Zijn
gekleede jas en zijn handschoenen zaten hem vreemd; hij voelde zich van ongewone
lengte, en was tenminste blij, dat hij geen hoogen hoed bezat. Dat hoefde pas bij 't
trouwen. Het ronde dopje hield hij alweer presenteerend in zijn hand; als hij zat, liet
hij de vuist, waarin hij 't vasthield, rusten op zijn knie.
Moe monsterde den pretendent van het hoofd tot de voeten. Zij was de weduwe
van een kaashandelaar, die nooit een kat in den zak kocht. Hij zag er keurig uit, vond
ze; geheel naar den vorm. Ze ondervond een zwak gevoel van dankbaarheid voor
die kleedjas, die glacé's. Met iets van twijfel keek ze naar den ronden hoed. Of 't ook
gepaster was geweest, een hóóge?
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Baanders boog onhandig.
‘Mevrouw....’, zei-die.
Maar moe gaf hem gedienstig een hand.
‘O, meneer’, zei ze, ‘gaan u weer zitten’.
Zelf nam ze ook plaats, vooraan op den stoel, die haar te klein was. De handen lei
ze in haar schoot.
Ook Baanders ging zitten, nietig tegenover moe, met een rood glaceeën knuist op
elke knie.
Ze wisten niet goed te beginnen.
‘U weet, mevrouw’, zei Baanders toen formeel, ‘waarschijnlijk wel de reden van
mijn komst’.
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‘Jawel, meneer’, zei moe.
Maar omdat hij toen weer zwijgen bleef, voegde ze erbij:
‘Ik heb van morrege bij het ontbijt uw brief ontvangen’.
‘O’, zei Baanders, ‘ja. Ja zoo’.
Hij wenschte, dat de zaak beklonken was. Hij was bang niet officieel te blijven
en den waren toon te zullen missen. Dit zou zijn reputatie van bedaarden, vormelijken
man te na komen. Hij zou den knoop doorhakken.
‘Mevrouw’, zei hij, ‘ik heb het u gisteren al geschreven, maar ik zou.... ik wensch
het u mondeling nogmaals te.... verzekeren, dat ik uw dochter.... uw, eh, oudste
dochter, heb liefgekregen, en ik....’
Hier bleef hij steken. Hij ging recht zitten om zich een houding te geven, en deed,
alsof de pauze opzet was. Hij kuchte binnensmonds, en ging vervolgen:
‘Ik stel er veel prijs op, dat u mij de gelegenheid hebt gegeven mijn aanzoek te
herhalen,’ zei hij vlot achtereen.
Goddank, het was eruit. Nu zij. Hij zuchtte diep van opluchting en wachtte
behagelijk af, tevreden en lichtelijk verbaasd over dezen schoonen zin. Gedachte aan
weigering kwam niet in hem op.
‘Wij zijn zeer vereerd, meneer’, zei moe, ‘en Herretje is u óók genegen....’
Zij zocht naar goede woorden, maar moest uit den toon vallen.
‘Ik.... ik heb er vandaag es rijpelijk over nagedacht en.... zwarigheden zien ik
eigenlijk niet, maar.... toch.... och, je geef je kind toch zoo op slag en stoot niet weg.
Dat zal u mijn niet kwalijk nemen’.
Baanders keek verwonderd op.
‘Nee’, zei moe, ‘bezwaren ben het niet. Dat zeg ik ommers vooruit. Ik heb d'r niks
tegen. Maar me kennen toch es praten. - Ziet u, ik vin, met zulke dingen moet je niet
te haastig wezen, niks ondoordacht. Is u.... ben u heel zeker van uw gevoel voor mijn
dochter?’
‘Ik zou niemand liever voor me vrouw willen’, zei Baanders.
‘Da's goed’, zei moe, ‘en ik moet ook zeggen, meneer, (zou ze Willem zeggen?)
‘'k moet ook zeggen, - al is het nou me eige dochter - zóó ben ze met 'n lantarentje
te zoeken. Het is geen indringerigheid, dat ik dat zoo vraag. U mot denken, as moeder,
het gaat me na an me hart. Ik mot weten wat voor man of me Herretje krijgt’.
Daar was iets teeders in haar stem. Moe's oogen schoten vol tranen. Troebel zagen
ze Baanders aan. Ze haalde nonchalant haar neus op.
De schoonzoon werd geroerd.
‘Je pesitie’, zei moe, ‘daar hoef ik niet na te infermeeren? Ik weet netuurlijk, dat
je bij Erlevoets op kantoor ben, en Herretje heb me vanmorrege verteld, hoeveel dat
gaf. Maar van vijftienhonderd guldens doe je niet veel’.
Hij legde haar uit, hoe de stand van zijn financiën en van zijn vooruitzichten was.
Het klopte met wat Herretje haar 's morgens had gezegd.
‘Nou’, zei moe, ‘'t is in alle geval een nette betrekking, en jullie hebben genoeg.
Je ken het je vrouw behoorlijk geven en meer vraag ik niet. Wie 't onderste uit de
kan wil hebben, krijg de deksel op z'n neus’.
Ze stond op.
‘Ja jongen’, zei ze moederlijk, ‘als jullie mekaar dan hebben willen, dan blijf me
niks anders over dan je me zegen te geven. Nou moesten me Herretje es roepen.’
Ze deed de kamerdeur open en riep door de gang:
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‘Herretje, Herretje’.
Zonder woorden schoof Herrie haar stoel achteruit en ging naar de voorkamer.
‘Dag Willem’, zei ze, gedwongen.
Ze gaf hem geen hand. Spierwit zag ze.
‘Hermine’, zei moe, en greep haar hand, ‘kind, dit is in je leven een gewichtig
oogenblik. Meneer Baanders komt me.... eh.... nogmaals vragen om je hand. Als het
tot je geluk mot wezen, kind, dan zal je moe je niks in den weg leggen. Dat weet je,
hè?’
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‘Ja moe’, zei Herrie met een wankel stemmetje.
‘Nou kind’, moe bood Herrie's hand aan Baanders, en Willem Baanders nam de
koude vingers in de zijne: ‘Dan hoop ik, dat God jullie een gelukkig leven mag
geven’, zei ze. ‘Mijn beste wenschen, hoor, mijn alderbeste wenschen’.
Nu begon moe te huilen. Hermien snikte het uit. Maar Willem Baanders trok haar
in zijn arm en gaf haar een zoen. Ze bedwong zich en gaf er hem een terug. Moe
snoof stilletjes haar tranen op.
Baanders gaf haar een hand en zei:
‘Dank u, mevrouw, u ken d'r op an, dat ze 't goed bij me hebben zal’.
‘Ach jonge’, zei moe, ‘ach jonge’. En ze liet zich een zoen geven.
Herrie lachte door haar tranen heen en kuste haar hartelijk.
Er kwam verademing.
‘Ja’, zei moe, met opgewekte stem, ‘nou, nogmaals wel gefilsiteerd. Wel, wel,
nou hebben me een gangageerd stelletje in huis. Nou gaan ik de kinders halen’.
Ze lachte hun tegen en liet ze alleen.
‘Kommen?’ vroeg Martje.
Engel en zij liepen al naar de deur. Moe hield ze tegen:
‘Zeg, bè-je?’ zei ze. ‘Jij heb benul van vrijen!’
‘Nou’, zei Martha beteuterd, ‘dat kennen ze nog zoo lang doen’.
‘Hè moekie’, vroeg Engel, ‘laat mijn dan effen naar ze toe?’
‘Néé!’ zei moe, ‘nou zal 't komme’.
‘Ach, Herrie vindt het wel goed’.
‘Nou maar’, zei moe, ‘dan vindt.... Willem het nog niet goed. Je blijft maar tot we
allemaal gaan. - Ben de bloemen d'r nou?’ vroeg ze aan Martje.
‘Jessus nee, dat is waar ook’, zei die. ‘Hoe vin u dàt nou?’
Ze stonden met d'r drieën bij elkaar, moe met den rug naar de deur; de twee dochters
naar haar toe, in een ongelijkzijdige driehoek.
Het was een consternatie.
‘Zoo'n lamme vent’, zei Martje, ‘zonder bloemen is het niks’.
Engel zoog haar onderlip naar binnen en keek bezorgd.
‘Wat heb ie nou precies besteld?’ vroeg moe.
‘Om half acht brengen’, zei Martje.
‘Konne-me maar een boodschap sturen’.
‘Zal ík effen?’ vroeg Engel levendig.
‘'t Is nogal naast de deur’, zei Martje, ‘op de Blaak’.
‘Met de tram?’ opperde moe in twijfel.
‘Nee, ik weet wat’, zei Engel, ‘hier schuins tegenover!’
‘Ach kind, die hebben niks’, zei Mart.
‘'t Is wel, ik heb vanmiddag nog gezien; een heele keet’.
‘Nou’, vond moe, ‘dat was zoowat’.
‘En die andere dan, die hebbe me nou besteld?’
‘Afbestelle’, besliste moe. ‘Ze zelle daar an de overkant wel telefoon hebben. Dan
motten ze maar op d'r tijd passen’.
‘Hejassus’, zei Martje, ‘en dan met zoo'n paar klungeltjes an komen zetten. Wat
'n figuur tegenover Baanders....’
Ze zwegen en bezonnen zich.
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‘Nee’, zei Martje, ‘dan weet 'k nog beter. Laat nou Engel aan de overkant wat
losse bloemen halen, dan geven me die voor de aardigheid vooruit en dan komt straks
de mand’.
‘Hm’, zei moe, ‘às tie komt’.
‘Nou, bel dan op’, zei Martje tegen Engel, ‘en zeg, dat ze 'm dadelijk brengen’.
‘Ik ken toch bij de één niet telefoneeren naar de ander’.
Martje gaf dat toe.
‘Dan vraag ik wel even bij Vreemans’, verzon toen Engel weer, ‘we lezen toch
altijd bij 'm’.
‘Breng dan meteen me boek maar terug’, zei moe, ‘ik heb het uit’.
‘Waar is het?’ vroeg Engeltje.
‘O, guns, in de voorkamer’, zei moe.
Martje lachte.
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‘In de chamber séparée’.
‘Het kan zoo ook wel’, zei Engel, ‘hij kent ons toch. Geef dan maar geld, moekie’.
‘Ja....’, aarzelde moe, ‘maar.... Zeg, is het nou niet gek?’
‘Wat?’ vroeg Martje.
‘Nou, tweemaal bloemen’, zeurde moe.
‘Ach’, zei Martje, ‘'t gaat nogal. Het is nou eenmaal zoo’.
‘Ik weet wat’, zei Engel, ‘laan-ik twee bouquetjes losse bloemen halen, dan geven
Mart en ik er aan ieder één.
‘Vooruit maar’, zei Martje, ‘Als je noù maar opschiet, anders komme ze nog
hierheen’.
‘Ja, die zullen komme!’ Moe lachte wijs, met een meewarige knik van haar hoofd,
opzij naar Martje. ‘Die zitte daar goed’.
‘Toe dan moekie, geld’, drong Engel aan.
Moe deed een greep in haar zak naar haar portemonnaie.
‘Wacht dan’, zwoegde ze, ‘hoeveel moet je hebben?’
‘Wat denk jij, Mart?’ vroeg Engeltje.
‘God, weet ík dat’.
‘Nou kijk maar es’, zei moe, ‘hier heb ie twee rijksdaalders’.
‘Lieve genade’, zei Martje, ‘daar koop je de heele winkel voor leeg’.
‘Ik zal wel zien’, bedisselde Engeltje. ‘De rest mag ik voor me moeite, hè?’
‘Zeg hoepel op’, zei moe. Haar oogjes lachten.
Engel zette in de gang haar hoed op.
‘Mart’, zei moe, ‘kijk jij es op de schoorsteen, leit me bril daar niet?’
Slim liep ze naar Engeltje in de gang.
‘Doe een mantel an’, zei ze hardop en greep Engel zachtjes bij haar mouw.
Geheimzinnig wenkend trok ze haar de keuken in en fluisterde snel:
‘Breng empassant zoo'n flesschie cognac mee van een gulden. Wat er dan over is,
mag je houen’.
‘Cognac? Nou?’ vroeg Engel.
‘Ik heb het weer in me lijf’, zei moe. ‘Dan is het eenige, dat me helpt, dat is cognac.
Maar zeg nou maar niks an de anderen en zet het hier om 't hoekie van de keuken,
dan vin ik het wel. Wat zalle me de pret bederreve, as het niet noodig is’.
‘Goed’, zei Engel. ‘Heb u er erge last van?’ vroeg ze, terwijl ze haar mantel
aanheesch.
‘Nee’, zei moe. ‘Het gaat nogal. Het zal dan wel weer overtrekken’.
‘Wat vervelend nou’, zei Engel; en toen ging ze.
Ze stak hollend de straat over en kwam buiten adem in den bloemenwinkel aan.
Ze lieten haar vrij lang tusschen veel zinnelooze mandjes en de schaarsche bloemen
staan.
De meneer kwam zelf. Het was een lange, jonge man, met kleurige wangetjes en
donkere oogen. Engel kende hem van het voorbijgaan en omdat hij dikwijls naar
haar keek. Nu ze eenmaal geholpen werd, was de koop gauw gedaan, want de keuze
was gering. De winkelheer verontschuldigde zijn zaak. Het was al zoo laat op den
avond, zei hij. Ze kregen de bloemen elken morgen versch. Witte en roode rozen
koos Engeltje. Terwijl de meneer ze voor haar telde en uitzocht, keek hij haar gedurig
aan; en Engel sloeg haar oogen neer, maar lachte verbeten. Hij kuchte. Engel keek
toen op en zag hem met haar blauwe oogen coquetteerend aan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

‘Asjeblieft juffrouw’, zei hij.
Terwijl Engeltje de bloemen van hem aannam, kneep hij haar onmerkbaar in haar
handje.
‘O pardon’, zei hij.
Lachend keek ze van de bloemen naar hem op, maar dadelijk weer naar de
toonbank.
‘Hoeveel krijgt u?’ vroeg ze preutsch.
‘Daar heb ik een aparte prijs voor’, zei hij veelbeteekenend.
Engel deed, alsof ze niets begreep.
‘O’, zei ze, ‘dat wist ik niet. Is het veel?’
‘Voor mijn wel, maar voor u niet’, zei hij.
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‘Guns’, zei Engel een beetje benauwd, ‘watte.... watte gekke prijs’.
De meneer draaide aan zijn zwarte snorretje en bezag haar met welgevallen.
‘Ik heb niet veel tijd’, zei Engel kleintjes.
‘As u es een keertje méér komp, dan heb ik er graag een roosje voor over. Heb u
d'r wat op tegen om ze van me aan te nemen?’
Nu lachte Engeltje hardop en liep meteen den winkel uit. ‘Dank u zeer’, riep ze
met een roode kleur, toen ze bij de deur was.
‘U heb haast’, zei de winkelmeneer spijtig.
Iets verder, op den hoek, was de drankzaak. Lollig liep Engel met de bloemen
erheen. Vier gulden voor haar, dacht ze griezelig. Zou ze.... die nu durven houden?
Als ze ze teruggaf, zou moe het merken van de mop met dien vent en.... enfijn, dat
ging natuurlijk niet. Wat moest ze nu zeggen, dat die bloemen kostten? Twee gulden?
Drie? In ieder geval moest ze ze houden. Het was toch geen stelen! Ze had ze
gekregen. 't Was maar een lolletje met dien man. Ze vond het moppig.
Vlot deed ze haar boodschap en holde beladen naar huis. De deur had ze aan laten
staan. Ze vergat te telefoneeren en bedacht dat pas, toen ze al boven was. Teruggaan?
Ze was al zoo lang weggebleven. Vooruit maar. Ze kwamen misschien toch wel.
Het speet haar ineens om Herretje. Ze stommelde onhandig in de keuken met de
flesch, die ze eerst op de tafel zetten wou. Juist was ze weer in de gang, toen Martje
de deur opendeed.
‘Jij houdt het uit’, zei ze.
‘Moeten wachten’, zei Engel. Haar wangen brandden van schrik.
‘'k Heb gehold’, verklaarde ze.
‘Nou vooruit met de geit’, zei Mart, jolig.
‘Kalm an, hoor’, zei moe. ‘Gane jullie maar, ik kom direct’.
‘Ik geef ze aan Herrie’, zei Engel tegen Martje.
‘Nee’, zei Martje, ‘ben je nou? Ik kan toch geen bloemen aan Baanders geven!’
‘Hejassus’.
‘Geef ze dan allebei aan hun samen’, vond moe.
Daar hadden ze vrede mee. Ze gingen met opzettelijk gestommel de voorkamer
binnen, tot verlichting van Herretje, die het gek vond tegenover Willem, dat ze
zóólang alleen gelaten werden.
Moe grabbelde in het donker van de keuken naar de flesch. Ze steunde pijnlijk
van het bukken; het bloed steeg naar haar hoofd. Ze durfde de deur niet open te
zetten. In haar zenuwachtigheid stiet ze de flesch tenslotte om. Ze diepte ze op en
rolde ze uit het vloeipapier. Nu deed ze de keukendeur toch even open. In de la van
de tafel lag de kurketrekker. Uit de gang kwam een grillige belichting in het keukentje.
Luguber stond moe's donkere gedaante met den nek gebogen, voor de rommelige la.
Voordat ze den trekker in de kurk boorde, hield ze de flesch tegen het licht, keek
met gulzige oogen naar den bekenden vorm. Maar toen ze het ijzeren spiraaltje had
ingeschroefd, deed ze de deur weer dicht. Met de hals in haar hand, drukte ze de
flesch tusschen haar knieën en liet de kurk floepen. Dadelijk begon ze te drinken,
bedaard, met steeds langere teugen, tot ze niet meer kon. Ze slurpte haar lippen naar
binnen en hield de flesch weer tegen het licht. Er was vrij veel uit. Ze draaide de
kurk van den trekker en duwde hem weer op de hals. Alles borg ze nauwkeurig op;
het fleschje nam ze mee in de huiskamer en stopte het in de la van haar secretaire.
Die sloot ze af.
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Doodbedaard liep ze naar de voorkamer. Ze trad tersluiks binnen.
Nu zouden ze den verderen avond gezellig vieren.
Martje en Engeltje hadden vormelijk hun intrede gedaan. Ze voelden een schroom
voor hun oudste zuster, die ingetogen naast den vreemden man zat en zijn vrouw
zou worden. Engeltje moest steeds weer naar hen kijken. Ze deden niet verliefderig,
alleen hield Willem haast voortdurend Herrie's
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hand in de zijne. Martje kwam het eerst weer in haar oude doen. Ze spraken met z'n
vieren opgewekt en zeiden niets beduidends.
Toen moe binnen was, schoven ze allen om de ronde tafel met het roode pluchen
kleed. Engel rolde den leunstoel van het raam naar moe's plaats en Martje zette de
rozen in vazen op tafel. 't Begon er feestelijk uit te zien. Baanders had een roode
knop in zijn knoopsgat gestoken en hield een witte roos en een donkerrood knopje
tegen Herretje's blouse. Een speld had hij aan den achterkant van zijn revers. Hij
keek haar keurend aan, stak de bloemen vast en streek haar onder de kin. Ze lachten
tegen elkander.
‘Je geef een speld’, zei Engeltje. ‘Daar moet je 'n hallefie voor hebben’.
‘Ja’, zei Herretje, ‘da's waar’.
Ze begon in haar beurs te zoeken naar een halve cent.
‘Ach’, zei Baanders, ‘wat een gekheid. Daar gloof ie toch niet aan?’
‘Natuurlijk’, zei Herretje. ‘Ik heb d'r geen. Moe, kijk u es’.
‘Kom, laat maar zitten, hoor’, zei Baanders, ‘ik heb d'r maling aan’.
‘Nee’, zei moe, ‘dat moet je niet doen. Het steekt de vrindschap af, dat mot je niet
riskeere’.
Ze gaf haar portemonnaie aan Herrie.
‘Hier’, zei ze, ‘zoek maar es’.
Er zat veel kleingeld in. Herrie schudde alles op de tafel.
‘'t Zit er an’, zei ze en begon met 'r wijsvinger de geldstukjes uit elkaar te schuiven.
Willem leunde opzij tegen haar aan en keek ernaar, met zijn gezicht vlak bij haar
handen.
‘Warempel’, zei Herrie, ‘ik heb er een. Hier’.
Baanders ging recht zitten en nam het halfje aan.
‘Dank je wel hoor’, zei hij. ‘Ik zal jou méér spelden geven, dan ben ik gauw rijk’
Hij stak het in zijn vestjeszak.
‘En ik gauw arm’, zei moe en nam haar portemonnaie terug. Martje bracht taartjes,
punch en warmen wijn.
‘Nou zal ík vanavond de honneurs maar es waarnemen’, zei ze tegen Herrie, ‘jij
heb vacantie’.
Ze ging aan den anderen kant naast moe zitten.
‘Wat drinke me?’ vroeg ze.
‘Ik pons’, zei Engeltje.
‘Jij voorop, dan val je d'r achter niet af. Eh.... Willem?.... We zullen nou maar
Willem zeggen, hè?’
‘Natuurlijk’, haastte Baanders met iets van een buiging.
‘Wat wil jij?’ vroeg Martje, ‘pons of warme wijn?’
‘Als je toch allebei heb, dan liever warme wijn’.
Toen vroeg ze moe, en daarna Herrie. Ze kozen alle drie bisschop. Engel en zij
namen punch.
Het werd vol op de tafel. Martje zette den ketel met warmen wijn op de vulkachel
achter moe. Eerst draaide ze het nikkelen bovenstuk opzij. Achterop stond een keteltje
water te suizen. Dat had ze noodig voor de punch. De flesch met siroop liet ze staan
op het blaadje op de tafel en de gebakschaal stond ervoor. Ze hadden ieder een
schoteltje van ijsglas voor zich en een lepeltje en een glas met heeten drank. De
taartjes gingen rond. Engel nam een roomhoorn.
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‘Ziezoo’, zei moe, ‘nou zalle me es klinke. Nou kinderen, daar ga je hoor. Op je
gezondheid’.
Ze stonden op en klonken met het nieuwe paar. De glaasjes gaven fijntjes antwoord.
‘Dank u, moe’.
‘Insgelijks santé, mevrouw’, zei Baanders.
‘Nou proost, daar ga je’.
‘Nogmaals gefillesiteerd’, zei Engel.
Daarna klonken ze ook onder elkander en proefden.
‘Hè’, zuchtte Engeltje voldaan. Ze smakte zachtjes.
‘Is de bisschop goed?’ vroeg Mart.
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‘Fijn’, zei Baanders en Herretje zei:
‘Best’.
Moe nam een tweeden slok.
‘Hij's goed’, zei ze. ‘Je heb d'r eer van’.
‘Je moet weten’, zei Martje tegen Baanders, ‘dat is anders mijn werk niet’.
‘Nou’, zei Willem, ‘dan heb je 't toch goed afgekeken’.
‘Herretje is onze huishoudster’, zei moe met voldoening.
Willem streelde Herrie's hand.
‘Da's goed’, zei die, ‘dan zal ik het later goed hebben’.
‘Dat moet je nog afwachten’, zei Herrie.
‘Jaja’, zei moe, ‘wie had dat nou gisteren gedacht. Zoo kan ik zien, dat de ouwe
dag komt’.
‘Ja’, zei Herretje, ‘als één schaap over den dam is, dan volgen er meer’. Ze keek
naar Martje.
‘Ik heb nog geen vues, hoor’, zei die.
‘Zoo’, zei moe. ‘En wanneer kom jij met een vrijer?’ vroeg ze aan Engel.
Engeltje lachte. Ze zou het zoo gek niet vinden.
‘Ik weet er een voor jou’, zei Baanders.
‘Wie dan?’ vroeg Engeltje.
‘Kom hier, dan zal ik het zeggen’.
Engel boog naar hem toe en hij fluisterde een naam in haar oor, en Engeltje bloosde.
‘Ga weg’, zei ze.
Willem Baanders lachte.
‘Nou, zeg es eerlijk’, plaagde hij. ‘Wandel je nooit es straatjes met hem om?’
‘Wat zou dat dan nog?’
‘Dat is zoo het begin’.
‘Nou, jij ken daar verstand van hebben, maar ik niet’.
‘Nee’, zei Martje, ‘hou jij je maar van den domme, hoor kind’.
‘Van wie z'n naam kreeg jij zoo'n kleur?’ inspecteerde moe.
‘Van....’ begon Willem dreigend.
‘Hejassus’, zei Engel benauwd, ‘wat zijn jullie flauw’.
Herretje had haar glimlachend aan zitten kijken. Nu gaf ze een vriendelijk knipoogje
en zei:
‘Ik weet het lekker ook’.
Engeltje zat te blaken.
‘Hè toe nou, Herrie’, vleide ze.
‘Ik zal je niet verklikken, kind’.
‘Nou, we weten het, hoor moe’, zei Martje, ‘ze lóópt met 'm. Hoe die heet zullen
we later wel hooren. Ik zal het wel es uitvisschen’, zei ze tegen Engel. ‘'k Zal 'n oogie
op je houen’.
Daar werd gebeld.
‘Hee’, zei Herrie.
Engel en Martje holden tegelijk de deur uit en trokken samen open.
‘As-jeblief’, riep een knecht, ‘van Mulder’.
Engel holde naar beneden; Martje leunde over het hekje van de trap. Beneden stak
de loopjongen een gevaarte met veel wit naar binnen.
‘Zeg’, riep Martje van boven, ‘had je niet eerder kunnen komme?’
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‘Voor vanavond is gezegd’, antwoordde de jongen met zijn kop naar achteren.
‘Het is maar, wat je avond noemt’, riep Mart weer. ‘'t Is over negen’.
‘Half tien’, verbeterde Engel beneden.
De jongen keerde zich beleefd tot haar:
‘We dachten, dat ze voor morgenochend bestemd waren, juffrouw, en dat u d'r
geen haast mee had. En omdat ik toch dezen kant uitwoon, zee meneer, dat ik ze mee
mos nemen, as ik na huis ging’.
‘Nou’, zei Engel, ‘'t is wat moois. D'r is gezegd om zeven uur. Wacht effen’.
Ze droeg de mand naar boven.
‘Geef es gauw vijf cent’, zei ze tegen Martje.
‘Zeker voor het vlugge brengen’, zei die, terwijl ze in de huiskamer naar geld
zocht.
‘Ze zijn wel mooi’, bewonderde Engel. ‘Seringen en rozen.... Hij heeft toch wel
smaak’.
Martje gaf het geld.
‘Zeg, wacht even, tot ik terug ben’, riep Engel, naar beneden hollend met de centen.
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Ze kletste ze slordig in de hand van den jongen.
‘Hier’, zei ze, ‘da's voor jou’.
De jongen tikte aan z'n pet. Voordat hij: Dank u, zeggen kon, smeet Engel de deur
dicht. Buiten adem kwam ze boven.
‘Kind, hol toch niet zoo, dat is heelemaal niet goed’, zei Martje. En plagend:
‘Vooral niet voor zoo'n dikke. Jij wordt net moe’.
‘Jij ben ook niet mager’, hijgde Engel. ‘Ga nou mee’.
De mand droegen ze tusschen zich in. Martje gooide de kamerdeur open. ‘Lang
zulle ze leven’, begon ze. Engel viel in. De drie aan tafel stonden op. Ze zetten de
bloemenmand op de tafel en zongen door. Ook moe zette in.
‘In de gloria. In de glori-aa’.
‘Hiep, hiep, hiep’, zei moe, solo.
‘Hoeraaa’, riepen ze met d'r drieën.
Toen zakte moe, afgemat en hijgend, in den stoel.
Herrie veegde haar oogen droog. Ze gaf moe en Martje en Engeltje een zoen.
Willem Baanders bedankte achteraan.
Terwijl ze met z'n vieren over de bloemen bogen, zag moe kans uit den ketel achter
haar, haar leege glas te vullen.
‘Ze hebben.... ze.... wel laat.... gebracht,’ hijgde ze van haar plaats af.
‘Ja verbeel je’, zei Martje en ze begon het relaas van het vergeefsche wachten.
Moe dronk in dien tijd haar glas weer leeg. En toen de animo gaande bleef, kon ze
het ook weer vullen.
‘Hèb-ie nog getelefoneerd?’ vroeg Martje aan Engel.
‘Ja’, loog Engeltje veilig. ‘Anders waren ze er nog niet’.
‘Kom’, zei moe, ‘gane jullie nou weer zitten’.
Ze schoven hun stoelen recht.
‘Wacht’, zei Engel, ‘ik zet de mand op het kleine tafeltje, goed, Herrie? Ik zit er
anders net achter’.
‘Drinke jullie es uit’, zei Martje.
Allen dronken ze hun glazen leeg.
Pas toen Martje weer had ingeschonken en zelf op haar plaats zat, keerde de
rustigheid terug. Er liep een ongedwongen, vlot gesprek. Willem vertelde van een
bruiloft, waar de bloemen voor de bruid niet kwamen. Hij was er als getuige, de
bruigom was een kennis, en die was zóó in de war.... Toen dacht Martje aan een
bloemstuk van een receptie en beschreef dat enthousiast..
Maar moe viel in een somber zwijgen. Bij tusschenpoosjes dronk ze van haar wijn
en gauw al had ze weer niet meer.
Toen Willem Baanders met Engel en Herretje praatte, trok ze Martje aan haar
mouw.
‘Schenk nog es in’, gromde ze zachtjes, en wees op haar glas.
Martje, doend, alsof ze haar niet hoorde, sprak opgewonden tusschen Baanders
door.
Moe zweeg onheilspellend.
Er kwam een kleine stilte. Toen zei ze:
‘Kom, drinke jullie nog es. Willem, toe’. Ze schoof haar glas naar Martje.
‘Ik lus er nog wel eentje. En jij, kind?’ vroeg ze Engel.
‘Ik ook’, zei Engeltje.
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Herrie en Martje keken elkander aan Martje schonk toen talmend moe's glas weer
vol. Engeltje vergat ze.
‘Geef mijn nog een beetje, Mart’, stootte Engel haar.
Maar Martje beduidde met haar wenkbrauwen en haar schouder, dat ze niet meer
vragen moest. Ontevreden opende Engeltje haar mond tot zeuren, maar Herrie schudde
streng haar hoofd en daarom vroeg ze niet.
Moe keek, met het hoofd gezonken op haar borst, zwaarmoedig voor zich uit.
Alleen haar rechterarm bewoog elk oogenblik met het glas naar haar mond, en slechts
hierdoor bleek ze niet te slapen. Ze nipte van den zwaren drank, met af en toe een
grooter slok.
Willem Baanders had er erg in, maar verborg dat zorgvuldig. Daarom ook stapte
hij nu nog niet dadelijk op. Hij trachtte Herrie af te leiden.
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‘Wanneer zenden we de kaarten rond? Nog niet te gauw publiek? Goed, maar weet
je al hoe je ze hebben wil?’
‘Nee’, zei Herrie beschaamd.
Martje hielp hem.
‘Waar laat je ze drukken?’ vroeg ze. ‘Bij Vreemans?’
‘Goed’, zei Willem. ‘Zou die nogal keus hebben?’
‘Dat geloof ik wel’, zei Martje, ‘'t is een drukke zaak’.
‘Neem je ze Oud-Hollandsch’, vroeg Engeltje, ‘da's chic’.
‘Ja?’ drong Willem aan bij Herrie.
‘Ja’, zei Herrie met een effen stem, ‘dat is wel netjes’.
Ze begreep het niet van moe. Zóóveel had ze niet gehad. Ze keek naar de deur van
het buhutje. De sleutel was er af. Hoe kon ze nou....; van die drie of vier glaasjes
bisschop.... Ze vermoedde leep bedrog.
Willem sprak van receptie. Martje en Engel gingen hierop door. Hij streelde haar
hand. Ze durfde hem niet aanzien; ze voelde, dat hij iets gemerkt had. Ze keek naar
moe. Die was achter in haar stoel gezakt en sliep.
Baanders had het ook tersluiks bemerkt. Lawaaiig stond hij op.
‘Het wordt zoo langzaam aan mijn tijd’, zei hij.
Moe werd niet wakker. Martje trapte onder tafel op haar voet. Het hielp niet en
ze zwegen-verlegen.
‘Moe slaapt’, zei Engel. ‘Nee, die's goed’.
‘Stil’, zei Herretje moeizaam, ‘moe is niet lekker’.
‘Nee, dat is waar’, fluisterde nu Engeltje. ‘Moe heb het weer in d'r lijf, maar ze
wou het niet weten’.
‘O’, zei Herrie en keek Martje aan. Zij begrepen het nu wel.
‘Toe kind’, zei ze tegen Engeltje, ‘ga jij nu naar bed. Dan laat ik Willem uit’.
Er lag zoo'n droefheid in haar stem, dat Engeltje aan tegenspraak niet dacht. Bedrukt
zei ze goeienavond en gaf Herretje een zoen. Langs moe sloop ze schuw voorbij.
Baanders wachtte, tot het jongste zusje boven was. Toen zei hij Martje eenvoudig
goedendag en ging met Herretje de kamer uit. Martje gaf hem een hand met
neergeslagen oogen.
Herrie ging met Willem tot de voordeur mee. Daar sloeg hij zijn arm om haar heen
en kuste haar.
‘Trek het je niet aan’, zei hij. ‘Je hoeft je voor mijn niet te geneeren’.
‘Nee’, zei ze. ‘Nou weet je het meteen’.
Hij kuste haar drie-, viermaal en zij gaf gereedelijk zijn kussen terug. Hij voelde,
dat haar blijdschap was verdwenen.
‘Nou’, zei hij, ‘ik ga dan maar. Het beste hoor; tob nou maar niet. Tot morregen’.
‘Ja’, zei ze. ‘Dag’. Ze gaf hem nog één dankbare zoen.
Zonder spreken, Martje en zij, brachten ze samen moe naar bed.
Zoo eindigde Herretje's verlovingsdag.
(Wordt vervolgd).
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De verrassing van het fort,
door Frits Hopman.
In de sjofele restauratie van het station Rotterdam D.P., waar de zwervers der zestien
hemelstreken elkaar ontmoeten, trof ik op een ultrakritischen Maandag in Augustus,
Eli Suermondt, luitenant ter zee, 2e klasse, de jongste van zijn rang in de geheele
marine en het bedorven kind van zijn meerderen. Hij zat achter een slappe Catz, in
den hoek bij het buffet, met zijn volstrekt onoverkomelijken glimlach en een pas
geschoren kin, die blank en koel afstak bij zijn zonrood gezicht.
‘Ben je nog altijd op de Serapis’, vroeg ik, ‘en zijn de adelborsten tegenwoordig
solieder gemonteerd?’
‘Sedert vier maanden commandeer ik de Buizerd, mijn zoon’, zei hij van
ontzaggelijke hoogten. ‘Ga mee. Ik vaar morgenochtend uit. Het is wel geen vergulde
G-boot, uit een spanen doosje; geen hoogzee aristo, maar toch een beste schuit. Ik
blijf maar drie dagen uit. Het reisje zal je goed doen. Je ziet er weer bedenkelijk
topzwaar uit’.
‘Nee, nee’, zei ik haastig, want de oude en kwalijk bedwongen lust naar avontuur,
die een mensch tot niets dan dwaasheid verleidt, begon zich plotseling weer in mij
te strekken, ‘nee, heel vriendelijk en op een anderen keer graag, maar ik ga naar een
vergadering ín Utrecht. Een allerijselijkst belangrijke vergaderíng; en ik ga een
referaat lezen over de lange ae in het Angel-Saksisch. Je vergeet, hoe respectabel ik
geworden ben. Ik ga naar de vergadering’.
‘Ik wed van niet’, zei hij en richtte op mijn wankele zelf, recht en vol, den glimlach
voornoemd. ‘Ik wed, dat je de heele geleerde beweging laat passagieren, om met mij
te kunnen varen. Kerel, wij zijn aan het manoeuver maken. Ik hoor tot de Blauwe
Vloot en moet op verkenning uit. Het is heusch heel grappig. Wees wijs. Koop een
tandenborstel en een kaartje naar Niemenstad en geniet de dagen uwer jeugd’.
‘Mijn referaat’, zei ik flauw. ‘En hoe kan ik naar zee gaan met een pandjesjas en
een paraplu? Bovendien, als opa, de vice-admiraal, er achter komt, ben je sigaar’.
‘Opa heeft mij lief uit den grond van zijn vervet hart. Het is dus afgesproken. Een
tandenborstel en een e e r s t e . Onze trein vertrekt over een dik half uur. Je hebt
oceanen van tijd. Probeer mijn sigaretten - N e s t o r Q u e e n - gestolen van mijn
jongsten broer, die in Delft studeert. Onze hedendaagsche jeugd, meneertje!’
Het staat geschreven, tot mijn eeuwige schande, in de annalen van ons onstandvastig
geslacht, dat ik dien middag een rechtuit leugenachtig telegram verzond aan den
voorzitter der philologische vergadering en dat ik een tandenborstel kocht (een
allerwegen gepatenteerden met een oranjebruin doorschijnenden steel) alsmede een
flesch Buchanan's Schotsche whiskey en een banketham. Een half uur nadien zaten
wij samen in een rookcoupé op weg naar het zuiden.
Het was tien uur voor wij te Niemenstad aankwamen. Uit het morsige station
liepen wij in een zwijgenden, donkeren drom: burgers, mariniers, matrozen,
landweerlui, die van verlof terugkwamen, den nacht in, door smalle, slecht verlichte
straten van miezerige winkeltjes en kleine-burgermanswoningen. Doch reeds speurde
de geest de nabije zee en de voorspelling van geluk schoot tintelend door het lang
geplaagde lijf, dat in ons steedsche sleurleven zijn behoef niet krijgt. Over de kade,
waaraan turfschepen en sleepbooten gemeerd lagen, schuifelden wij voort langs het
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roetdoffe silhouet van de gasfabriek en een verlaten scheepstimmerwerf (de sterren
pinkten tusschen de spanten van een logger op stapel) voorbij de sterke zeesluizen
met hun raderwerk en gekleurde seinlichten naar de buitenhaven,
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waar de stoet uiteenging. De zilte geur en de vrije, bolle wind van het open water
was in de lucht. Omhoog koepelde het veilig, starbestoven blauwduister van den
zoelen zomernacht, waarin de ziel, zich vermeiend, uitgaat en rondom lag de dierbare
werkelijkheid, het kostelijk tastbare - geruststellend voor den schoonheidsdroomer,
die immer vreest zich te verliezen in de peillooze kolken van extatisch gemijmer.
Het wachtschip, een plomp en donker gevaarte uit een vergeten eeuw, teekende
zich opaak uit tegen den ontwijkenden hemel. Poppetjes hingen over de verschansing
onder het vervaarlijk tentzeil, waar de onmachtige lampen een toets van
naargeestigheid brachten. Een enkele verlichte patrijspoort weerkaatste in het
oliegladde, zwarte water in onstage slangen en lussen.
‘Daar wonen de hooge oomes, die hier de lakens uitdeelen’, zei Eli, ‘en daar’ - hij
wees over het water naar twee arkachtige, donkere bootschimmen, vanwaar het
klagelijk geluid van een mondharmonica overwoei ‘ligt de G r i f f i o e n , het
logementschip van den torpedodienst en de V i r g o , die officieel het
opnemingsvaartuig heet’.
Voorbij een kroegje tusschen hoogovertreffende boomen, onder aan den dijk,
waarover vrijende paartjes fluisterend naar stad terug kuierden, lag Hr. Ms. B u i z e r d
in de diepte en drie duistere gestalten aan boord verstijfden in saluuthouding, toen
wij over de zeer wankele loopplank het dek opwandelden, waar M e r a h , een
goudgestroomde boxer van innemende manieren, ons welkom heette.
Eli loodste mij in den donker langs half ontwaarde aantrekkelijkheden, vermomd
in hoezen van zeildoek, naar de steile stalen kajuitsladder. De heilspellende geur van
machine-olie, versche visch en zeewater walmde mij tegemoet met de warme lucht
en die, gemengd met het doordringend parfum van een stuk toiletzeep, dat ik in mijn
hut vond, hebben zich voor altijd vastgezet op de ervaringen van dien wondervollen
tocht. Beneden gaf de rosse vlam van een zacht slingerende petroleumlamp spaarzaam
licht op een zwevende tafel. Wij gingen zitten op leeren banken onder een festoen
van perkamenten scharretjes aan een touw geregen en een jonge driekleurkat, die
had liggen druilen tusschen een blikken zeekaartendoos en de sextant-foudraal sprong
op Eli's knieën en nestelde zich, spinnend en klauwend, in den hoek van zijn stoeren
arm.
Daarop kwam Rutgers, onze hofmeester, een donkere, struische matroos en zette
krachtig en zakelijk het eenvoudig avondeten klaar, bestaande uit kommiesbrood,
boter en kaas, waaraan, toen de tijd rijp was, werd toegevoegd mijn banketham en
de whiskey, puur gedronken uit den eenigen tumbler aan boord en een Odolglas. En
toen de nacht jong was, sprak Eli ontredderende woorden over de gevechtswaarde
van onze Vloot en ik deed bloedstremmende onthullingen over ons Middelbaar
Onderwijs en ten slotte kropen wij zielsgelukkig in onze nauwe kooien en vielen in
slaap met het water gorgelend en klokkend naast onze hoofden.
Den volgenden morgen om vier uur schudde de commandant van de B u i z e r d
mij moeizaam wakker uit blanke droomen. Het was niet langer de superbe,
begoudgalonneerde marine-officier van het cabinetportret in zijn moeder's boudoir.
Hij droeg een grofwollen trui, een half-sleten uniformbroek en een ontkleurde pet.
‘Nog al bevredigend kunnen piepen?’ vroeg hij luchtig.
‘Boven bidden en denken’, zei ik en sprong met kinderlijke reeheid mijn kooi uit,
gretig om den dag van avontuur te beginnen. Een afgedragen blauw kamgaren
colbertpak lag voor mij klaar.
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Toen ik aan dek kwam, waren water en hemel grijs, het fijne parelgrijs, in 't violette
spelend, van den zomerschen dageraad. Spreeuwen met hun iriseerend donker glans
gevederte pikten en scharrelden tusschen het bladderig zeewier op de bazaltblokken
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van het pierhoofd. Aan den overkant van de buitenhaven lagen een zwarte, havelooze
kanonneerboot met waschgoed aan lijntjes en een grijze mijnenlegger, (die bij stil
water en gunstig tij volle vier mijl in het uur loopt) en op den achtergrond strekte
zich de zandige wildernis van een beton-fabriek naast een rauw blok huizen, dat
gesneden scheen uit een groote-stads buitenwijk - doch de ijle nevel van de alles
vergoelijkende zee hing over het land en de zilte lucht, zwaar van slib, woei van het
open water.
‘Je mag de tobbe naar buiten brengen’, zei de commandant tegen mij, toen wij op
de brug stonden, ‘maar den kop koel! Hr. Ms. B u i z e r d is geen vier-cylinder
landaulette’. en hij knikte tegen den bootsman, die in zijn verbleekt blauw linnen
jasje, zaakkundig versteld met donkerder vierkante lappen, tegen het 3.7 boegkanon
geleund stond. De bootsman boog over de roestige tandraderen van het ankerspil,
dat hakkelend, met krampige scheuten, onder onmatig veel lawaai: gekletter van
kettingen, gesputter van heet water, gesis van ontsnappenden stoom - begon te werken.
‘Volle kracht vooruit!’
Ik zette de telegraaf om en greep de spaken van het stuurrad. Wat louter,
driewerfovergehaald zielsgeluk betreft, heb ik zelden het gelijke gekend van dat
gebenedijde oogenblik, waarop de wal met de wierbedropen dukdalven zachtkens
achteruit glipte en onze voorsteven het midden-vaarwater zocht, naar mijn wil; als
was die eerwaarde oorlogsbodem een gehuurde driewieler.
‘Goed zoo’, zei de stem van Eli achter mijn schouder. ‘Ga wat naar links staan;
dat stuurt makkelijker. Iets meer naar bakboord je roer; nog een tikkie, anders ram
je den pier met het peilschaalhuisje. Dat laten wij over aan den geganteerden
commandant van de A d d e r , van die zwarte platluis, die je daar zag liggen. Die
neemt er wat voor in’.
Niemenstad met de oude, stompe kerktoren boven het brokkelig gewarrel van
roode daakjes, topgevels, molens, masten en fabriekschoorsteenen, wentelde langzaam
buiten het gezichtsveld en de gloriezon schoot boven de kimgrauwte, toen wij tusschen
de norsche havenhoofden uit in het ruimer sop kwamen van den zeeboezem, die
varenslui de Hamergeul noemen. Met geklemde kaken en gespannen spieren, werkte
ik tegen den trek van den stroom in, het stuurwiel om en het was tastbare vreugde te
zien, hoe dat logge, steigerende gevaarte den neus wendde naar de aanloopende
golven, die in schuimbruischende vlamtongen opspoten langs de boegflanken. Het
dronkenmakend licht der pas verrezen zon, dat kostelijke eerste van flamingo-roode
stralen kwam over het breede, fonkelende waterveld en kleurde de grijze,
halfdoorschijnende brekers warm emeroudgroen en den neerslaanden rook van onze
schoorsteenen violen-paars en de bolle, witte zeilen van een passeerenden schoener
roomig-roze.
Toen vond de wind ons buitengaats en die nooit-beschrijfbare verruiming (alsof
met éen slag alle leed en zorg en zonde van de aarde verdwenen waren); de matelooze
verrukking, die zich uitschreeuwen wil en het plots oplaaien van levenskracht, welke
onverklaarbaar komen bij het zien van het scheepsverkeer op de heirbanen der zeeën,
verrasten mij bij het werk.
‘Prachtig was-ie’, schreeuwde Eli in mijn oor en ik weet, dat ik bloosde van trots
en vreugde, als een meisje op haar eerste bal. ‘Nou, je weet het: zwarte, stompe
tonnen aan stuurboord houden. Achter dien lichter om, daar’ en hij stak zijn eerste
pijp op.
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Aan onze rechterhand trok het eiland Runen in een ruime bocht naar het noorden.
Op het strand waren mitrailleurs, donkere, kleine figuurtjes tegen den achtergrond
van witte duinen bezig met machinegeweren te schieten en verre hoornsignalen
kwamen op de bries tot ons over. Vooruit, omzet met zalmstaken, lag de gele vlek
van het Wierdingezand, waar logge meeuwen en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

66
zwarte schollevaars in menigte stonden te suffen.
Een matroos, onvolledig gekleed in een vuile broek van zeildoek en een flanel
met korte mouwen, waaruit een paar blanke, gespierde armen met roode handen
staken, kwam aangeloopen en heesch aan het onbenullig staakje, dat ik uit piëteit
onze voormast wil noemen, een geel-blauw-gele seinvlag en ver weg op het land
kroop een rood vlekje langs een streepje naar boven en weer naar beneden.
De commandant blies minachtend een rookwolk uit, die onmiddellijk van zijn
mond werd weggeveegd: ‘Die flauwe nonsens hebben wij nou iederen keer, dat ik
hier passeer, zeg. Ze kennen mijn schuit daar aan wal zoo goed als hun eigen
schuldeischers. Maar als ik 'es een keer het verkenningssein niet geef, loopt de overste
direct warm en slaat aan het kankeren. En 's middags nog krijg ik zoo'n strijkijzer
langszij om te weten, met de complimenten, waarom ik het teeken niet heb gegeven.
Ik wil geen kif hebben met die armzalige landpiotten. Vandaar deze indrukwekkende
vlagdemonstratie’.
Een rij van bruinvisschen die voor onzen boeg langs trokken, wentelden in de
aanstuwende golven, waarbij telkens een vetglimmende rugvin boven water stak.
Vooruit aan lijzijde was de Schulpenhoek, een gevaarlijke zandplaat, waarop een
kudde zeehonden zich lag te zonnen en de schuimplekken van de branding leken op
dien afstand precies de kaliehoopen op een schraal weiland, dat bemest moet worden.
‘Als wij dien hoek voorbij zijn’, zei Eli, ‘zullen wij wel een koutje voelen en
misschien wat koyangen - slingeren, als je 't niet weten mocht. Het is beter, dat je
nou het sturen aan een vakman overlaat’.
Hij had gelijk. Op de vrije wateren van de Noordzee blies een krachtige,
hartverheugende bries en de diepblauwe, uitgeschulpte golven hieven zich loom tot
heuvelketens, om in overlangsche dalen terug te zinken. Het eene oogenblik zaten
wij in de diepte voor een bastion van glazig donkertonig water, het volgende,
omhooggeheven, lag ons het uitzicht mijlen ver open en zagen wij de schokkers der
buitenvisschers met hun zeilen, omberkleurig of van ongebrande sienna, scherp
afgeteekend tegen den bleekblauwen hemel.
Wij gingen naar de kajuit, om te ontbijten, juist toen beneden ‘overal’ werd gemaakt
en dat is zooveel als reveille blazen aan wal. Wij aten de gort, die ook de equipage
kreeg en hompen kommiesbrood; wij dronken gerstebier uit kruikjes en toen werden
de pijpen aangestoken en het dagprogramma opgemaakt, waarbij de geheime kaart
der zeegaten te pas kwam, welke een bespiegelend mensch te denken geeft.
‘Kijk: hier zijn wij nou zoowat. Wij varen in een boog om Oost-Dingeland heen
en tusschen het wrak van de Agatha (groene ton) en de boei van de Bonte Zeug; zóó
- langs het fort Stevenland, dat ze hier door ravelijntjes hebben aangegeven, naar
honk terug, als de tijd daar is. Wij hebben den heelen middag voor ons zelf. Alles
wat we te doen hebben, is opletten, dat geen schuit van de Roode Vloot, die ten
Zuiden van West-Dingeland thuis hoort, binnen ons gebied komt. Wij kunnen gaan
visschen of gaan zwemmen. Om zes uur moeten wij ankeren bij de gasboei, hier, en
daar blijven wij vannacht liggen’.
Maar in den manoeuvre-tijd is geen mensch, zelfs geen onafhankelijk zee-officier,
die bij zijn meerderen geheele porceleinkasten breken kan, zijn eigen meester en het
stond in de sterren geschreven, dat ik, ofschoon burgerambtenaar en vrij van de
geringste militaristische smet, dien dag aandeel zou nemen in een roemruchtig
krijgsbedrijf der Koninklijke Nederlandsche Marine - tot mijn onberekenbaar gewin.
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De vice-admiraal, die het bevel voerde over de Blauwe Vloot had, in samenwerking
met troepenafdeelingen van de landmacht, een aanval op de Zuidelijke eilanden
voorbereid en toen de B u i z e r d dien voor-
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middag het fort Stevenland voorbij stoomde, kreeg onze commandant vandaar een
reeks geheime-code orders, geseind met bal, kegel en cylinder.
Hij nam mij ter zijde. ‘Wat wij te doen hebben - kerel wat een bof voor jou; daar
kun je een heelen winter op teren - is het fort Geertingen te nemen. Nog al geen
bagatel!’ hij wreef zich glunderend in de handen. ‘Het kan alleen bij verrassing, dat
is wiebes. Er wordt op gerekend, dat ze van den kant van het water geen overval
verwachten. Zooals je ziet wordt de toegang tot het Ramsgat, tusschen de Oedensplaat
en het eiland bestreken door de kustbatterij bij Breesluis. Wij moeten zoo: het Ramsgat
door boven de Roggestaart, door het Rak van Berlois, het Vlije van Schaaik in. Daar
leit Geertingen, zie je. Bij dag is er natuurlijk geen denken aan. Zij hebben ook hun
booten op den uitkijk. Maar als het donker wordt, krijgen wij misschien een kansje.
Nou kan jij mij een grooten dienst bewijzen’.
Ik keek verbaasd op.
‘De chose is deze: Je vat, de kustbatterij laat ons nooit door, als wij het
verkenningssein niet weten. Dat is een letter en die letter is iederen dag anders en
natuurlijk schuw geheim. Vanavond om zes uur krijgen ze hun nieuwe sein en nou
moet jij voor mij bij de batterij te weten zien te komen, welke letter het is voor
vannacht. Ik zal je met een sloep bij het Sas van Aardenisse aan wal laten zetten en
dan wandel je door de duinen naar Breesluis en sondeert den puntmuts op wacht. Je
houdt je van den domme natuurlijk - dat zal je gemakkelijk afgaan. Je bent bij de
journalistiek geweest en kunt dus liegen naar behooren’.
Om de schandelijke waarheid op te biechten: het werk was juist een kolfje naar
mijn hand en ik kwam aan het dek met duizeldiepe minachting voor alle philologische
genootschappen.
‘De geheele middag blijft ons onvervreemdbaar eigendom’, zei Eli over zijn
schouder, terwijl hij in de munitie-bergplaats rommelde tusschen lampen en kisten
met geweer-patronen. ‘Je hebt ruim gelegenheid, om je plan de campagne uit te
denken. Tegen vieren zal de bootsman je aan wal zetten - o, donderdag, nee....
wacht'es: De bootsman heeft de platvoetwacht. Nou, dan onze
sergeant-machinedrijver’.
Wij stoomden naar de kust terug tusschen de langzaam uitzeilende blazers van de
garnalenvloot door en ankerden op het midden van het vaarwater in het zicht van het
Sas van Aardenisse.
De order kwam om de ‘kuil’ op te tuigen.
Onze kok (een litterator met een groot, wit, litteeken op zijn bruine voorhoofd,
waar hem bij een vechtpartij een bierglas had getroffen) nam een binocle en ging op
de brug op uitkijk staan. ‘Omdat het niet noodig is, dat die vuile haaie-piasters van
de visscherij-politie, die ons bekant al een keer te grazen genomen hadden, kapsones
maken over de liefhebberij van de gentlemens van deze super-Dreadnought’.
Twee matrozen in négligé brachten een vierkant raam, bestaande uit vier stevig
aaneengebonden, ruige dennenstammen, van de dikte en lengte, welke voor mijnhout
gebruikt worden. Daaraan werd een groot net van stevig donker garen bevestigd,
onder leiding van den commandant en daarna met veel kennis van zaken en
schilderachtige vloeken neergelaten in het gelig groene water, waarin het getij buikige,
ijle slibwolken dooreen deed wervelen. Na twintig minuten werd het weer
opgeheschen met een kabel over een katrol aan den mast, terwijl de bootsman, die
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op de verschansing stond, het druipend raamwerk afduwde met zijn gekromden rug,
dat het niet zou blijven steken onder een richel boven de patrijspoorten.
Wat boven water kwam, was het groote, zwarte net, vanonder dichtgebonden,
puilend door een dicht opeengepakten klomp van kleine aasvisch, waaruit het water
klaterend gutste en uit de nauwe mazen staken (zooals de prikkels steken uit den
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bolster van een paarde-kastanje, of juister: de stukjes spek uit een gelardeerden
eendvogel) wat op het eerste gezicht blank parelmoeren knopjes leken - de koppen
van jonge vischjes, die in het net beklemd zaten. De vangst vulde een groote tobbe
boordevol met spoeltjes van levend wit-metaal, springend, zich krommend,
kieuwhappend: geep, spiering, jonge zeebliek, halfdoorschijnend als ijspegels, als
wolkig barnsteen en troebele amethyst, gedempt glanzend met regenboogkleuren en
fel zilverschitterend, waar het zonlicht ze trof.
De visch werd uitgezocht door bijna de geheele equipage in een halfkring op het
roeterige dek gezeten en grasduinend met schubverzilverde vuile vingers in den
weeken voorraad. De geep ging overboord en weldra warrelden de landmeeuwen en
sterrets krijschend om het schip, als sneeuwvlokken op een tochtigen straathoek. De
spiering werd naar het kombuis gebracht en de rest apart gezet, om als aas te dienen
voor bot, die aan ‘reepen’ wordt gevangen: lange koorden, onder met lood bezwaard
en waaraan tien touwtjes met haakjes hangen. Binnen een uur lag een mooie zooi
bot - ze zag er uit of ze zoo van de Kopenhaagsche porcelein-fabriek kwam, - in
tobben op het achterdek.
Langzaam kenterde het tij en langzaam draaide de geankerde B u i z e r d op de
ebbe. De gouden uren van dien onvergelijkelijken zonnigen namiddag ontvielen; de
hemel werd heiïg en de tijd kwam, om mijn boord en absurde pandjas voor de zending
te hernemen.
Een sloep, bemand met M e r a h , vier matrozen en den zwijgzamen
sergeant-machinedrijver (in een indigo blauw linnen pak en op witte
gymnastiekpantoffels) aan het roer, zette mij bij het pierhoofd aan wal. en ik begon
mijn tocht met de lange wandeling over de hobbelige en gladde bazaltblokken, bedekt
met prachtig cadmiumgele korstmossen. Het blauwgroene, ijle loof van kamille
groeide uit de spleten. Daarop liep ik door een grensgebied, waar half vermolmde
stukken donker wrakhout, uitgevreten door het zeewater, verspreid lagen naast flarden
van zwarte netten en gerafelde kabeleinden. Toen betrad ik met het ontzag van den
vreemdeling de ware duinwereld; klauterde op tegen hellingen, waarvan het droge,
fijne zand glad glooide als een sneeuwveld en besterd was met de dubbele rij
afdrukken van vogelpooten; opgetogen talmend in beschutte pannetjes, waar sleedoorn
en zeedistels groeiden; nu landwaarts in mijn weg kiezend langs verkommerde, dorre
dwergeiken, dan weer over de vlakke, vaste zandstrook, die kort te voren door de eb
was vrij gekomen.
Terug kijkend van een vrijen, hoogen duintop, zag ik in een zonnig vignetje de
B u i z e r d op het midden van den breeden riviermond geankerd liggen en de
garnaalkleurige figuurtjes der badende matrozen vóor het violetblauwe water langs
het blanke strand heen en weer loopen. Zeewaarts kroop de W i l l e m C o l t h o f f ,
een zwarte, kleine torpedo-boot, die wij 's morgens ontmoet hadden, onder een
oploopenden rooksmeur naar Niemenstad terug.
Na een vermoeienden loop, heuvel op, heuvel af, grootendeels door mul zand,
kreeg ik Breesluis in het gezicht, een gehucht van een twintig huizen met
verwaarloosde voortuintjes. De oranje pannendaken en de gele en roode bloemen
begonnen te gloeien en blaken in het gesluierde licht der dalende zon en (tusschen
haakjes) ik gloeide ook en had een vorstelijken dorst. Een herbergje was er niet te
vinden in dat onschuld-land, maar een oude man, die op éen knie, in adoratie lag te
turen naar twee misbaarlijke vette varkens in zijn stink-schuurtje, verwees mij met
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een achteloozen duim naar zekeren Balnikker, bij wien, na vijven, melk te krijgen
was en zelfs bier en jenever voor dezulken, die het betalen konden. Naar Balnikker,
kruidenier, melkslijter en garnalenvisscher, wendde ik mijn matte schreden en vond
in zijn woonkamer, waarvan
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een hoek tot winkel was ingericht, de meest Saturnisch-naïeve onderneming, die het
ooit mijn lot was om te bespieden, tot belooning van mijn vaderlandsliefde de
‘beeldschoone visschersdochter’ uit alle goede melodrama's en verhalen der hooge
romantiek. Zij zat met haar ouders aan tafel in het eerste tooneel van het eerste bedrijf,
brood en scharretjes te eten en koffie te drinken, wachtend op den gewetenloozen
jongen baron, die haar verleiden zou, of op den storm, waarin zij alleen de
reddingsboot naar het wrak zou roeien - tot beschaming van het versagend manvolk.
Zij heette Pleuntje en had drie onderscheiden stel kuiltjes in haar blozende wangen,
welke bij haar duizelwekkenden glimlach ineenvloeiden tot een mollig geultje, aan
weerszijden van den ambrosiaanschen mond en die alleen was de moeite van een
langen pelgrimstocht waard, om te komen zien. Deze dingen bemerkend, vluchtte
de spion overhaast na zijn tweede fleschje lager en redde zijn ziel.
De stokoude kustbatterij, zag er van de zeezijde nog weerloozer uit, dan zij is, met
haar eeuwenheugende kanonnen. Het leek een dijk, waaruit een paar schoorsteenen
en telegraafpalen staken. Een ongemolken geit was met een geaffecteerde keelstem
aan het blaten tegen de wereld in het algemeen. Bij een wrak schilderhuisje, waarin
opvolgende generaties van miliciens hun namen hadden gesneden en gekrast, vond
ik een blozenden landweerman in een gerafelde en getornde tuniek van
oorspronkelijke grijze uniformstof. Bij hem informeerde ik, verdwaalde reiziger,
met een schaapachtig gezicht naar het oriënt. Ik had van vreugde kunnen schreeuwen,
toen ik zijn accent hoorde. Hij was een 22 karaats Amsterdammer. Ik zelf ben destijds,
uit hoofde van de zwartheid mijner zonden, in Amsterdam geboren. Hij kwam uit
de Jordaan - had een lampenwinkeltje in de Nieuwe Leliestraat. Ik kom uit de Jordaan.
Onze zielen vonden elkaar in geen tijd. Hij vroeg of ik mij Henri nog herinnerde,
den kapper uit de Torensteeg en zijn schoonvader. Ik vertelde, dat mijn oom hem
nog geld had geleend voor een shamponeer-toestel in de dagen, toen de omnibus van
het Monument op den Dam naar de Rhijnspoor reed. Wij spraken van Bitter, in leven
kruidenier in de Molsteeg, die de honderd-duizend had getrokken en met speculeeren
verloren. (Hij placht mij pepermuntstokjes te geven, die een klein mensch in een
punt kon zuigen als van een griffel). Wij behandelden grondig de dames Murens,
die op het Singel in garen en band deden en Wageman, den ouden apotheker met
zijn glazen oog en polkapruik. In waarheid: beter dan lauw water op vermoeide
voeten is het gelaat van een landgenoot in de wildernis. Ik weet, dat die omvangrijke
landweerman, smachtend naar de wel-be kende gezichten, naar de oude geluiden en
stankjes van zijn vermaledijde straat, mij lief kreeg met een verheven en
onbaatzuchtige liefde, die niets uitstaande had met de sigaren, die ik hem gaf Sabrosa's van Hajenius, den Onsterfelijke.
Het was dan ook met een bloedend hart, dat ik mijn duistere plan ging volvoeren.
Maar a l l i s f a i r i n l o v e a n d w a r f a r e en Amsterdammer of niet, de man
was een vijand, een gevechtseenheid van het verfoeilijke Roode leger.
Een zwarte stip, die tijdens ons gesprek, bij het naderen gestadig was gegroeid tot
een volwassen, smetlooze, superlatieve torpedoboot, kwam bezadigd het Rak van
Berlois uitgestoomd en mijn hart tikte hoorbaar van opwinding.
‘Wat is dat voor een boot?’ vroeg ik en moest slikken in het midden van een woord.
‘Die noeme ze de G. 7. Een nieuw model hoogzeeër. Die heeft vannacht
verkenningsdienst’.
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Een witte vlag met een rood diagonaalkruis fladderde langs een mast naar boven
en haastig heesch een soldaat in een vaalbruin corvee-pak een geel-en-witte aan
onzen seinpaal.
‘Wat beteekent die grap met die vlag-
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getjes? Twee roode wimpels op den Westertoren. Geen schutteren vandaag?’
Mijn schot was raak. Zijn gedachten gingen terug naar de oude tijden - ik zag den
verren blik van zijn weemoedige oogen - terwijl hij droomerig antwoordde:
‘Verkenningssein en contrasein - om te sien of 't peravontuur ook fijande binne van Blauwhoedenveem. De boot geeft F. en wij antwoorde K. Dat sijne soonet, om
ses uur, de letters geworde’.
Mijn ziel jubelde, want ik wist nu al, dat ik was uitgegaan om te ontdekken. Ik
bleef de boot nastaren op haar uitreis, de dalende zon tegemoet en toen nam ik afscheid
van mijn landweerman en ondernam den terugtocht door de duinen. Ai mij, het was
een zware taak en ik strompelde ten slotte door het zand, zonder op het omgevende
te achten - mijn geheele bewustzijnsleven teruggebracht tot dat van een moe, dof,
zwoegend beest. Te langen leste zag ik de B u i z e r d en de B u i z e r d zag mij, want
een sloep werd uitgezet en toen ik weer bij het Sas van Aardenisse kwam, vond ik
daar den sergeant-machinedrijver en twee matrozen aan de riemen, alle drie barstend
van nieuwsgierigheid.
‘Met verlof, mijnheer’, zei de sergeant, ‘als ik zoo vrij mag zijn: Heeft u succes
gehad?’
‘Ja’, zei ik en probeerde het figuur van mijn doorweekten boord te redden, die als
een nat lapje op mijn plastron lag. ‘Ja, het is de letter F.’.
De matrozen riepen hoera - wat zwak van het schip werd beantwoord. Wij roeiden
terug. De boot dobberde en wiegde op de koninklijke golven, die traag opstuwden
tot kammen, welke een oogwenk scherp en doorschijnend waren als scherven groen,
dik flesschenglas, om dadelijk terug te zijgen in fijn gegroefde, ondiepe bekkens. De
witte meeuwen aan buik- en onderkant der sterke wieken warmroze getint door de
lage zon, cirkelden krijschend vóor het late blauw.
Eli hing over de verschansing en ik schreeuwde al uit de verte: ‘Het is F. Ferdinand’.
Ik werd door vele rappe en geestdriftige handen binnen boord gesleurd en de
commandant hield mij het Odolglas met whiskey voor. Terwijl ik, heet en moe,
gezeten op een opgerolden kabel aan het voordek van den godendrank sipte, laadde
hij het bakboord kanon en schoot. De knal galmde wijd over het water en langzaam
ontrolde zich een dichte witte struisveerwolk.
‘Alarm!’ riep een milicien-stoker en vluchtte naar achteren. Een geklikklak van
bloote voeten over het dek, haastig geklots van dikzoolschoenen, geroep en verwarring
volgden. Eli liep naar zijn hut en kwam terug in een gecapitonneerd zwemvest en
met een zwaren dienstrevolver op de rechterheup. Daarop verscheen de bootsman,
evenzoo uitgerust en bovendien gewapend met een sabel met een zwart gelakten
beugel. Hij droeg het geheime-code seinboek.
‘Bootsman’, zei de commandant, ‘wij gaan probeeren het fort Geertingen te
verrassen. Mijn orders zijn het Rak van Berlois binnen te loopen, als het donker is.
Als wij het lappen, om door het Vlije van Schaaik te komen, moet u met acht matrozen
en mijnheer hier, die meegaat als verslaggever van de “Nieuwe Rotterdammer” - dat
is al wat ik missen kan, landen en de wacht overvallen. Als het lukt, steekt u twee
vuurpijlen af. Dat is het sein voor de landmacht om op te rukken. En nou, halve
kracht, vooruit; zoover mogelijk van het walletje af’.
De telegraaf op de brug tinkelde. Ik ging naar beneden, om het oude pak weer aan
te trekken.
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‘Ik heb geen zwemvest voor je over’, zei Eli minzaam. ‘Maar dat hindert niet. Jij,
als non-combattant, kunt officieel toch niet verdrinken of op een andere manier het
minste gevaar loopen’.
De smookerige hemel was intusschen volgegroeid met windveeren, die van
zwavelgeel tot oranje en van oranje tot hoog kar-
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mijn aanliepen, naarmate de felle gloedschijf snel in de kwalmige kimlucht zonk en
over de grauw vervagende wereld kwam een koortsig-paarse gloor. De breede
schuimbaan van ons kielwater kleurde bleek violettig-roze en prachtig leek het
dieptonig groenend blauw der breed bewogen wateren tegen dat teer getinte levend
lofwerk.
Toen kwamen de sterren uit omhoog en de aardsche sterren van verre vuurtorens
en gasboeien stralend en pinkend aan den horizont. Het zeerijk en de luchten schenen
ruimer en lediger dan ooit.
Maar geruischloos werd van de verlaten Noordzee een hemelhooge wal van vochte
mist landwaarts geschoven. ‘Allah heeft ze ons gegeven in het holle van onze hand!’
Het werd nu plotseling donker en wij stoomden langzaam met gedoofde lichten het
Ramsgat in, voorbij een ongezienen schokker, die wij roken in den mist, zooals men
des avonds een landlooper ruikt in een donkere laan.
‘Wij zullen alles in optima forma doen en seinen met zoeklicht. Ik vermoed, dat
zoo'n weeldekind als de G. 7., die wij moeten verbeelden te zijn, altijd met zoeklicht
seint. Genzeling, zeg ze in de machinekamer, dat ze de dynamo aanzetten en neem
de hoes van de lantaarn’.
De opwinding, die ik den geheelen dag vrijwel had onderdrukt, raakte nu uit den
band.
‘Ik wou’, prevelde commandant, ‘dat ik in mijn zondige jeugd dit vaarwater beter
had bestudeerd. Ik ben hier als adelborst op de T r i t o n dikwijls geweest. Het is hier
om de dooie dood niet makkelijk navigeeren. Ik zou niet graag voor gek zitten op
de Oedensplaat, wanneer morgenochtend de mist optrekt. Steek 'es even, Jansen’.
Een lange matroos plenste met een geschilderden peilstok in het water en zong
met lange rusten: ‘52 - 50 - 50 - 49 - 47 - 48 - 47 - 46’.
‘Bakboord je roer!’ riep de commandant. en tegelijk begon de kolenbak-achtige
trommel van het zoeklicht (de schrik der verliefde paartjes van Niemenstad) te gonzen
als een stilstaande auto. Een kegel van melkig licht brak plotseling uit in den mist,
die er in dwarrelende vlokken en rafels doorheen zweefde. Een oogenblik stond een
david, een brok van de verschansing en een staalkabel, die van den masttop naar den
voorsteven liep, fel krijtwit in den gesluierden nacht - en toen was alles weer donker.
Zoo bleef afwisselend de stralenbundel uitgutsen en verdwijnen naarmate Genzeling's
ongeziene hand de scharnierdeksel opende en sloot.
‘Wat beteekent dat?’ vroeg ik Eli, die ingespannen door het katoog oostwaarts
stond te turen, waar Breesluis liggen moest.
‘Hij zegt: F.F.F.F., steeds maar de letter F., in Morsesein, korte en lange. De hemel
geef, dat ze je daar niet in de boter gezet hebben, want dan komen wij op de koffie’.
Er was een lange stilte, voor mij gevuld met spasmodische gedachten en
twijfelingen en toen schreeuwde Eli eensklaps:
‘K! Allah zij geloofd! De batterij geeft het contra-sein. Ze hebben het geslikt. All
is well’, en met een diepen zucht van verlichting, liet hij zijn arm met den nachtkijker
zakken. Maar hij had te vroeg gejuicht, want Genzeling riep:
‘Ze zijn daar aan den wal niet tevreden met onze Jan de Haas bak’. (Jan de Haas,
zooals ik dien dag overvloedig gelegenheid had om te bemerken, was de meest
populaire leugenaar in de marine).
Eli richtte haastig het ‘lange glas’ naar het fonkelend lichtpuntje, dat ik met het
bloote oog nauwelijks kon onderscheiden.
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‘De kustbatterij seint: Wie - zijt - gij? zeer ad rem. Die zuigeling met een gouden
kraag achter zijn futiele molshoop, laat zich niet in de luren leggen. Wie zijt gij,
krijgsman zoo vol moed? Wij zijn de G. 7. natuurlijk, naar honk terug stoomend met
een condensor, die lekt als de hel. Vertel ze dat maar Genzeling!’
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Weer viel een dichtbevolkt stilzwijgen en mijn hart improviseerde fuga's en bourrée's,
terwijl de vrijgevochten piraat aan de lantaarn, de boodschap in lichtflitsen uitspelde.
Toen begon Eli weer hardop te lezen: ‘Be-gre-pen. Dank-u (zoo hoffelijk als een
halfwas mannetjes-engel op non-activiteit!). Hier-geen-bi-zon-ders (spelt het met
een i als een onberaden Kollewijniaan). Sluitteeken, Oei-oei. Dat is een pak van mijn
hart. Nou gaat de dans beginnen’.
Ik schat, dat wij een uur langzaam en op den tast voortstoomden en toen stopte de
schroef onverwachts. Er werd aangetreden op het achterdek en geloot, wie aan de
landing deel zouden nemen. Acht deugdelijke Steijer-geweren met bajonetten werden
uitgedeeld en wij klauterden in de sloep. De bootsman had de leiding.
‘Ga jij niet mee?’ vroeg ik Eli.
‘Helaas’, antwoordde hij met een zucht. ‘Ik ben het slachtoffer van mijn plicht,
zooals de kranten zeggen. De commandant verlaat nimmer zijn schuit. Maar ik zal
elui bij tusschenpoozen draadloos zegenen’.
Wij peddelden zoo stil het ging naar het land en trokken de sloep hoog op het
strand. De bajonetten werden nu op de geweren vastgezet en wij gingen los op een
zwak, geel lichtsterretje, dat verwaasd door den nevel in de verte brandde. Afwisselend
strompelden de mannen voort door het zand, vloeken mompelend, wanneer zij
struikelden, en stonden stil, zwaar ademend, om te luisteren. Maar er was niets te
hooren, dan een tikkende droppel, die nu en dan van de mistbedauwde eikenboschjes
viel. Wij slopen op het schilderhuisje toe, elk oogenblik een aaroep en een schot,
misschien wel een salvo verwachtend. Wij naderden meer en meer.... het hokje was
ledig.
Ik drukte den bootsman zwijgend de hand, om mijn aandoening lucht te geven en
op de teenen, voetje voor voetje, liepen wij over de brug met het riet van de fortgracht
ritselend diep beneden. Hijgend en slikkend van spanning bereikten wij het lokaal
van de wacht, een morsig, houten hok, waar een armzalig petroleumlampje schraal
licht uitwasemde op een tafel en een viertal britsen langs de muren. Het muf vertrekje
was schaars bevolkt door éen enkelen artillerist, die sliep. Zijn geweer leunde in een
hoek. Een omgevallen bierfleschje en een steenen pijp lagen naast hem.
Wij keken elkaar aan met open mond. Maar er was geen tijd te verliezen. De
literaire kok en ik werden ter bewaking van den plichtvergeten slaper achtergelaten.
De anderen gingen het fort dieper in, op onderzoek.
‘Dood’, fluisterde de kok met een hoofdknik naar den ronkenden schildwacht.
‘Dood? Welnee. Hij slaapt’, zei ik een een beetje onthutst.
‘Met Uw verlof, meneer; hij is mortibus, militair gesproken. Als dit meenens was’..
hij maakte een welsprekende steekbeweging, eindigend met een vinnigen ophaal van
zijn bajonet en de lucht zei: w h o e i . Het bloed tintelde even in mijn rug - een weinig
bevredigende gewaarwording.
Na een paar minuten kwam het troepje terug; de bootsman, revolver in de hand,
voorop.
‘Nou’, zei hij bedenkelijk. ‘Geen sterveling. Het gaat boven mijn Zondagsche
petje. Deze baby is de eenig overlevende. Ik ben indertijd in de Fransche Antillen
geweest, kort na de surprise van de Mont Pelée, maar deze verwoesting is
bovennatuurlijk. Wek hem met liefde’.
Een matroos brulde in het oor van den slaper en grijnsde; een andere gaf hem een
por in de ribben met de kolf van zijn Steijer en de artillerist ontwaakte verschrikt en
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wreef zijn oogen in verwarring. Verbazing, bezinning, minachting en woede
boetseerden achtereenvolgens zijn domme boerentronie. De Jantjes lachten daverend
en de niet-te-onderdrukken kok zei minzaam:
‘Snap je 't niet, bloody fool? Uit wat voor kampong kom jij? Je bent dood! Gooi
'em 'n puts water over zijn testimonium. Je
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bent geschaakt. Acht dagen provoost. Het fort is ingenomen. Ingenomen, terwijl jij
lag te piepen, als een first-kles puntmuts, na overmatig gebruik van spiritewalen. Wij
zijne de jongens van de Blauwe Vloot. Staan-op, karbou en maak je dienaresse’.
Het antwoord van den milicien was rondweg godslasterlijk en bevatte onder veel
meer, wenschen aangaande ons lot hiernamaals, die een ernstig mensch hadden doen
sidderen.
De bootsman onderbrak op een toon van gezag: ‘Kop dicht, landproleet. Zie je
niet wie je voorheb? Geen Bahlman met m i j n asjeblieft, knollenvreter, wach' even.
Vooruit opstaan. Breng het milletair saluut aan je meerdere’.
De artillerist gehoorzaamde langzaam en gemelijk.
‘Je most je vierkant schamen, jij. Je most je aspirant-burger bakkes niet durven
vertoonen. Hei-je dan geen krummeltje eergevoel in je karkas? Snap je niet, dat door
jouw nalatigheid de heele stelling in onze handen gevallen is?’
En de schildwacht antwoordde met het gevleugelde woord, comprimé van een
geheele levensbeschouwing, dat sedert over de geheele vloot t h e c a t c h o f t h e
s e a s o n geworden is:
‘Och, majoor - het is ommers alles toch maar flauwe kul’....
Ik liep overhaast naar buiten om uit te lachen, zonder aanstoot te geven. De naïeve
keurphrase, ontnuchterend als een kindervraag, taxeerde ons roemruchtig krijgsbedrijf
met aanbiddelijke nauwkeurigheid.
Het bleek, dat er kermis was te Sint-Janskerke en dat de geheele bezetting, met
uitzondering van den waarheidspreker, die straf had, was uitgetogen, om zich te
amuseeren. Ik zou voor tien pond klontjes die fort-commandant niet willen zijn.
O ja, wij staken vuurpijlen af en een uur later trok de Blauwe Infanterie het fort
binnen en een reserve-luitenant (een veelbelovend advocaat in het burgerleven) hield
een rede over ons kordaat en beleidvol optreden. Om twee uur in den vochten nacht
keerden wij moe en katterig naar de B u i z e r d terug.
‘Met verlof, meneer’, zei de kok den volgenden morgen tegen mij. ‘Komt het in de
P r i n s ?’
‘Ja’, zei ik, ‘in de P r i n s of in.... een ander blad’.
‘Het staat misschien niet aan mij om het te zeggen, maar ik geloof nooit, dat u het
doen kan. Daar moet je 'n Justus van Maurik voor zijn. Geen affront natuurlijk, maar
dat is niet een ieder gegeven. En er komt heel wat kennis van milletaire- en
marinezaken bij kijken’ en hij liep naar achteren, zingend:
‘Met 'n fluitje van drie cente
Toont hij zijne kunsttalente....’

Niettemin, met de roekeloosheid van mijn kaste, heb ik mij aan dit relaas gewaagd
Het staat aan den lezer om te beoordeelen of de literaire kok gelijk had.
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Madrigal,
door W. Bech.
Als ik eenmaal, gansch zonder klacht,
gelaten mijn onmacht zal dragen,
en dan niets meer van mij verwacht,
hoe droevig zullen dan de dagen
voorbij gaan als een lange nacht.
Een lange nacht, dien het vergaat
als den van-ouds gevloekten, wien al
daggloren vreemd is. - Van hem staat
geschreven dat hij nimmer zien zal
de oogleden van den dageraad.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Louis Couperus, Van en over mijzelf en anderen. Tweede Bundel,
Amsterdam, L.J. Veen, zonder jaartal.
Louis Couperus, De Ongelukkige. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf, zonder jaartal.
Couperus, de onuitputtelijke! Daar liggen weer een paar nieuwe boeken van hem!
En het zijn niet eens de eenige, die hij schreef, en uitgaf, nadat hier voor het laatst
óver hem geschreven werd, ik meen in 1913. Daar was buitendien nog het tweedelige
H e r a k l e s (‘Herackles’ deed de heer Veen - ‘oom Veen’, herinnert ge 't u nog? op den omslag drukken. En voor den linnen band gebruikt hij, nonchalantweg, de
teekening van M a j e s t e i t !), daar waren S c h i m m e n v a n S c h o o n h e i d en
A n t i e k To u r i s m e , daar was nog een nieuwe bundel van zijn schetsen uit het
zuiden: U i t b l a n k e S t e d e n o n d e r b l a u w e L u c h t . Dit alles in een paar
jaren! Is het niet onbegrijpelijk? Moet men geen ontzag hebben in de eerste plaats
voor zooveel werkkracht - terwijl toch nooit iets van inspanning blijkt - zooveel
frischheid en lenigheid van geest, waar toch wel vaak vermoeienis moet zijn; het kán
niet anders. Het nieuwste is nu: de lezingen. Couperus is aan het ‘lezen’ gegaan. Hij
doet het natuurlijk weer grootscheeps, hij doet het met een impressario, de
cosmopoliet, de groot-europeaan! Is het niet typeerend? Ik weet niet hóe hij het doet,
dat lezen, ik ben tot mijn grooten spijt nog niet in de gelegenheid geweest het bij te
wonen - een lezing van Couperus hoort men niet alleen, men woont haar bij! - maar
ik vernam dat hij bij voorkeur werk voorleest, 't welk door de kritiek is gelaakt. Weet
hij dat misschien amper zelf? Leest hij de recensies zijner boeken misschien niet of
amper? Het is zeer wel mogelijk. In elk geval, het gebaar is weer van een voorname
onverschilligheid, en karaktervol. Laat ons naar Couperus gaan luisteren. laat ons
hem bij gaan wonen, en laat ons hopen dat deze nieuwe lees-onderneming breedelijk
slaagt en hem wat verpoozing brengt van 't schrijven. Want, nietwaar? men kan dan
toch ook maar niet altijd dóórschrijven!
Daar liggen er dus weer twee. Alvorens er hier over te beginnen, bekeek ik ze nog
eens, van buiten. Couperus is er de man niet naar om het mij kwalijk te nemen, als
ik het eerst eens over dat uiterlijk heb. Hij die immers zelf ook ‘zoo erg gevoelig
voor het uiterlijke is’! Ik citeer dat van bladzij 65 van zijn Tweeden Bundel ‘Van en
over mijzelf en anderen’, hij verzekert het ons daar nadrukkelijk, dat hij ‘erg gevoelig
voor het uiterlijke is’ en wij lachen daarbij, want er is iets zeer humoristisch in die
uitdrukkelijke verzekering, wij lachen en zeggen-in-ons-zelf: ja-ja, die eigenaardigheid
meenden wij reeds van u op te merken. Als ik u spreek van deze verzekering, móet
ik het trouwens wel dadelijk over het uiterlijk van het boek hebben, of althans over
de manier van uitgeven, want, verbeeld u, er zijn twéé bladzijden 65 in dit boek!
Verbeeld u dat dit boek, achter zijn omslag, in de eerste plaats een franschen titel
heeft en dan een gewonen (dat is zooals 't hoort), en dat op dien gewonen titel te
lezen staat: Van en over mijzelf en anderen door Louis Couperus, Tweede Bundel
I. Wanneer men nu echter 92 pagina's gelezen heeft, stuit men op een nieuwen
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franschen titel, niet van een nieuw verhaal of andersoortig boekonderdeel, neen, daar
staat weer: ‘Van en over mijzelf en anderen’, en slaat men deze onverwachte bladzijde
om, dan vindt men weer een gewonen titel: ‘Van en over mijzelf en anderen,
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door Louis Couperus, Tweede Bundel II’, en daaronder weer dat grappige trappende
veen-boertje met het onderschrift: Labor integer vincit, een spreuk, die, zeer curieus,
de zelfde beginletters heeft als L.J. Veen! En na dien nieuwen titel, midden-in het
boek, begint ook weer een nieuwe pagineering!
Nu vraag ik u: wat is dat voor een manier van uitgeven?! Blijkbaar dus zijn twee
bundels bijeengevoegd tot één boekdeel, in één omslag, en heeft ‘oom Veen’
gevonden, dat het zóó wel ging, met titels en al, en met een dubbele pagineering, dat
het zóó wel goed genoeg was voor een boek van Couperus! Een boek van den
keurigen, correcten, coquetten Couperus mocht wel zoo slordig bij elkaar geflansd
worden, vond hij, hij, die eens door den trouwen, den kinderlijk-trouwhartigen artiest
die Couperus óók is, met ‘oom Veen’ werd aangeduid! Is het geen schande?
Trouwens, wat ziet zoo'n boek er uit, wat is dat slordig genaaid en in wat voor
erbarmelijk banaal-leelijken omslag! Tot overmaat van leelijkheid is op mijn
exemplaar, dwars over dat grauwgroene omslag, in vettig volgeloopen paarse letters
gestempeld: Ter recensie. Ik verzeker u, ik zou tóch wel begrepen hebben, dat de
uitgever mij het boek zond, niet om mij eens een cadeautje te maken, maar in de
gewettigde verwachting dat ik er dan wel iets over zou schrijven; evenwel uitgevers
vinden nu eenmaal noodig de exemplaren der recensenten te bederven door er zoo'n
stempel op af te drukken. Daardoor is het onverkoopbaar geworden, begrijpt u,
tenminste onverkoopbaar als een nieuw boek. Wij mochten er anders eens mee naar
een boekhandelaar of bibliotheekhouder loopen en er klein geld van maken in plaats
van erover te schrijven. Maar de heer Veen vindt het zelfs nog niet voldoende het
omslag, het uiterlijk, op die manier te bederven. Hij liet hetzelfde vieze stempel
afdrukken scheef en schots over den eersten titel heen, en ook nog eens op de laatste
bladzijde, vlak onder Couperus' laatste woorden. Ziezoo, zal hij gedacht hebben, nu
heb ik mij toch wel gevrijwaard voor bedriegerij!
Ik begrijp dit heusch niet goed. Waarom mag een recensent geen onbeschadigd
exemplaar van een boek bezitten? De boeken worden ons toch gezonden, omdat men
(en terecht) hoopt, dat wij er iets voor zullen gevoelen. Mag alléén iemand die een
boek koopt, of het ten geschenke krijgt van een ander die het gekocht heeft, een gaaf
en onbevuild exemplaar bezitten? Ik vraag waarlijk geen belooning voor mijn
bespreking, maar moet ik er al vooruit voor worden gestraft met zulk een verknoeiing
van wat dan toch mijn eigendom wordt? Het is wel zonderling! Couperus, gij die
‘érg gevoelig zijt voor het uiterlijke’, en ook, naar ik zonder uitdrukkelijke verzekering
aanneem, voor goede manieren, kunt gij er niet eens iets aan doen?
Maar ik dwaalde leelijk af en moet u nog even zeggen, dat die verzekering over het
‘uiterlijke’ staat op de twééde bladzij 65 van Couperus' boek, in dat alleraardigste
opstel: ‘Gevraagd een secretaris....’, waarin ook die allerzonderlingste psychologische
fout voorkomt. Doch daarover straks!
Straks ook zal blijken, dat wat betreft het innerlijk dezer beide nieuwe boeken van
Couperus ik niet ‘De Ongelukkige’ prefereer, maar, nu wij 't nog even over het
uiterlijke hebben, prefereer ik sterk ‘De Ongelukkige’. Het plaatje op den omslag
vind ik niet fraai, en ik houd ook niet van plaatjes op omslagen, maar in 't geheel der
uitvoering vond ik het boek van Van Holkema & Warendorf veel beter dan dat van
Veen. Veel prettiger van formaat, en ofschoon nog lang niet keurig, correct en coquet
genoeg, toch veel meer wat een boek van Couperus zijn moet. Ook de typografie is
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beter. Op mijn exemplaar ontbreken helaas weer niet die vieze, altijd volgeloopen,
stempelletters: Ter recensie. Maar ze staan ten minste niet binnen in het boek. Dat
omslag zal ik wel
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doen vervangen door een behoorlijken, halfleeren of halflínnen band.
Maar wat ook hiér hindert - en dit is niet bepaald een kwestie van uiterlijk - het is
het ontbreken, evenals op Veens uitgave, van een jaartal op het titelblad. Door dat
weg te laten verlaagt men een boek tot de rang van een willekeurig gebruiksvoorwerp.
Wij doen dat zoo, zeggen de uitgevers (dié zoo doen; goddank niet allen!) omdat het
boek dan ook een volgend jaar nog voor nieuw kan doorgaan. Ziet u, wanneer wij
in November of December een boek uitgeven en daarin doen drukken: 1915, dan is
dat boek in Januari 1916 ‘oud’ en dan wil ‘het publiek’ dat boek niet meer koopen.
O zoo, dank u zeer voor de mededeeling, zou ik daarop willen antwoorden, maar
daar ik toch ook behoor tot wat gij het publiek noemt, zoo meen ik u te mogen
verzekeren dat gij u vergist. Wij zijn heelemaal niet zoo dwaas als gij meent, en,
voor zoover het ons interesseert of een boek dat men ons te koop aanbiedt
splinternieuw of reeds eenigen tijd geleden verschenen is, zullen wij heusch wel
begrijpen, dat men iets uitgeven kan in 1915 en dat nog als nieuw aanbieden in 1916.
En wat wij, publiek, u, mijnheer de uitgever, verder verzekeren is, dat een litterair
of wetenschappelijk boek een jaartal behoort te dragen, omdat wij, publiek, willen
weten, terwijl wij lezen, wanneer het verschenen is, en omdat wij dit ook nog over
tien, over vijf en twintig en over honderd jaar zullen willen weten en altijd dadelijk
in het boek zelf willen kunnen zien, daar catalogi feilbaar zijn, en wij die trouwens
ook niet voortdurend bij de hand hebben. Denkt u daar nu eens over. Er moet u toch
wel iets aan gelegen zijn, wat wij, publiek, wenschen. Of handelt gij, het jaartal
weglatende, uit moreele of artistieke overtuiging?
Mijn mede-publiek, dat mij de eer aandoet dit te lezen, moge vergeven dat ik zoo
lang heb stilgestaan bij wat toch altijd maar bijkomstigheden blijven - 's werelds loop
hangt er niet van af! - maar mag ik doen opmerken, dat, voor zoover ik weet, geen
mijner mede-recensenten ooit iets over deze bijkomstigheden schrijft, zoodat, daar
het toch waarachtig hoog noodig is dat er eens over wordt geschreven, ik het wel
doen moet. En nu koos ik met voordacht een geval Couperus, omdat in dit geval het
gebrek aan harmonie tusschen innerlijk en uiterlijk, tusschen geest en verschijning,
wel zeer sterk en treffend is en tot protest stemt. Ik wil er geen grapje van maken;
natuurlijk behoort iéder goed litterair boek keurig en smaakvol te worden uitgegeven,
maar als er nederlandsche litteraire boeken zijn, die een speciaal recht op verzorging
hebben, dan zijn het toch zeker wel de boeken van Couperus. Niet enkel welverzorgd,
maar elegant, coquet, een weinig fattig zelfs behoorden zijn boeken in 't licht gezonden
te worden. Hoe zou hij dat zelf apprecieeren! Ik begrijp waarlijk niet, dat hij er al
niet lang veel beter op lette. Hij zal daar misschien geen tijd voor hebben. Maar er
is toch eigenlijk niet zoo heel veel tijd noodig om althans in groote lijnen de wijze
van uitgave in een contract te stipuleeren. Voor de contrôle kan men desnoods een
ander aanwijzen. Ook dan, het is waar, kunnen zich tegenvallers voordoen - ik weet
er alles van - maar dat een goed en aardig boek als deze tweede bundel ‘Van en over
mijzelf en anderen’ dan zóó slordig en leelijk zou kunnen worden uitgegeven - ik
geloof het niet.
Een goéd en aardig boek. Ja, al zijn het dan ‘maar’ schetsmatige feuilletonnetjes (uit
‘Het Vaderland’) die hier te zamen gebundeld werden, ze zijn zoo één van geest en
ze geven te zamen zulk een scherp, geestig en belangwekkend beeld van hun auteur,
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dat zij een goed en aardig boek vormen, een boek dat men bezitten wil om het nog
eens over te kunnen lezen en zich er opnieuw mee te verfrisschen. Ik zal Couperus
niet beleedigen door te zeggen dat hij in deze feuilletons op zijn bést is - tot de hoogte
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van E l i n e Ve r e en E x t a s e stijgt hij er nergens in - maar wel zou ik willen te
kennen geven, dat ik dien Couperus der feuilletons toch ook zeer bewonder, en,
misschien nog méér, van hem houd. Vooral één eigenschap van hem, telkens blijkend
in deze schetsmatige verhaaltjes en opstelletjes, vind ik zoo bizonder beminnelijk,
één gave is mij zoo bij uitstek sympathiek, het is die van zichzelf humoristisch te
kunnen beschouwen; niet enkel anderen, maar ook zichzelf een weinig voor de mal
te kunnen houden. Werk als dit van Couperus is zoo volkomen vrij van onze
hollandsche gewichtigheid en zwaarwichtigheid. Het is dan ook meer fransch of
italiaansch dan hollandsch. Bijna overal in het buitenland, maar vooral in de zuidelijke
landen, leeft men minder huiselijk en opgesloten, leeft men meer in 't openbaar dan
bij ons. En men geeft er ook in geschriften vrijer en gemakkelijker zich zelf; niet
enkel zijn diepste en zwaarwichtigste meeningen, maar ook zijn meer familjare
dagelijksche zelf spreekt men uit. Zijn er niet nog altijd Hollanders die, wanneer zij
kritiek schrijven of alleen maar wat van zich zelf vertellen, de oude, stijve,
afstand-bewarende, onpersoonlijke, vervelende pluralis modestiae gebruiken? Niet
aldus Couperus. Hij spreekt aldoor van zijn ik en verveelt ons toch nooit met zijn ik.
Dat komt door zijn humor, dat komt doordat hij zich nergens aan ons opdringt als
iemand die het beter weet, of die belangrijker zijn zou dan wij. Hij causeert en vertelt,
of - naar hij zelf zegt - hij strooit maar, strooit maar, niet enkel woorden maar ook
gevoelens, ook meeningen, ook opmerkingen. Alleen nu juist geen zeer diepe
gevoelens (hij zou er mee uit den toon vallen), geen zeer gewichtige meeningen, en
wat zijn opmerkingen betreft, er wordt meer gelet op geest dan op juistheid. Maar
hoor hoe hij het zelf schrijft aan de Marchese A.V. te Napels, hoe hij 't aan deze
dame schrijft, in 't openbaar, gebruikende, naar hij dankbaar erkent het feuilleton in
het Vaderland om zijn ‘correspondentie af te doen’:
‘Er is dus éene sympathie tusschen ons, en die sympathie strekt zich zelfs uit, waar
het U betreft, tot wie de mijnen zijn: tot mijn vrouw en mijn vriend. U kent ze uit
alle mijne onbescheidenheden en U schrijft mij, dat het U verheugt, ze wederom te
ontmoeten in ‘Taormina’ en ‘Messina’, U heeft ze langen tijd gemist. Ja, waarlijk,
ik mòcht niet over ze schrijven. Ik mag eigenlijk nòg niet over hen schrijven. U
vermoedt, dat ‘een brave Hollander zulke intimiteit te weinig deftig vond en mij het
zwijgen heeft opgelegd’. Neen Mevrouw, wie mij verboden de onbescheidenheden,
waar in ik zoo een vreeselijk pleizier had, te openbaren, waren de slachtoffers zelve.
Ik verzeker U: wie den feuilletonist bestaan in banden van vriendschap en liefde,
beven steeds voor zijn Onbescheidenheid. Die met de hoofdletter. Die van het
Feuilleton. Want een feuilletonist is toch ook schrijver en een schrijver put uit eigen
en anderer ziel en omgeving met handen, handen vol. Zijn woordemilde natuur strooit
alles wat hij heeft, alles wat men hem geeft, in woorden onder den volke. Is het goed,
dat hij dit doet? Hij weet het niet. Hij kan niet anders. Hij strooit, hij strooit steeds
door: zoo als de Lente hare amandelbloesems strooit en St. Nicolaas in mijne jeugd
de peperappeltjes strooide - mild - zoo strooit de auteur zijne woorden. Er is in die
woordenmildheid een zekere onbewuste, kinderlijke, ondiplomatieke naïveteit: de
litteraire woordenstrooier dènkt nauwlijks bij wat hij strooit, maar voèlt alles wat hij
strooit; wat een woordengierigaard levenslang zou verzwijgen - zijn geluk of zijn
leed - jubelt of klaagt de woordenspiller in gesprenkelde klanken uit: dat spillen en
strooien en klagen en jubelen, het is alles kinderlijk en onbewust; het is een zich
geheel en al ‘geven’ aan wie hem maar nemen willen.... Het is misschien niet kuisch....
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Het is misschien ‘prostitutie der ziel’.... Maar voor sommige zielen - de zielen der
woordenspillers,
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de zielen der zonder einde zingende zangers, de zielen der taalminnestreelen - is deze
zieleprostitutie zoo onbewust, zoo noodig, zoo noodlottig smartelijk of zalig, dat
zij.... geene prostitutie meer is, maar zich verheft tot de eigene onvermijdelijke
schoonheidontsluiering hunner ziel. De romanschrijver ontsluiert zijn ziel; de
vagebondeerende trouvère zingt zijne vreugde, de lijdende dichteres klaagt hare
smarten uit: zij kunnen niet anders! Uitdrukking geven zij aan alles wat hen door
juicht en door jammert*). .... En wie naast deze onbescheidenen staan, rillen, beven,
sidderen medegesleept te worden in het gejuich en het gejammer....! ‘- Als het nu
maar een grapje blijft, zegt mijn vrouw, een beetje angstig; mag je mijn naam wel
eens noemen, maar je weet soms heusch zelf niet tot hoe vèr je onbescheiden gaat
worden....’
Maar wacht even, voor ik nu verder ga, ben ik u, lezer, en aan Couperus,
verantwoording schuldig van mijn bewering, dat in zijn alleraardigst ‘op stel’:
‘Gevraagd: een secretaris....’ (hij gebruikt zijn feuilleton als advertentie, en krijgt
nog geld toe!) dat er in dat geestige ding een groote psychologische fout voorkomt.
U moet dan weten, dat Couperus een secretaris vraagt en in zijn feuilleton-advertentie
beschrijft hoe die secretaris moet wezen. Natuurlijk moet die secretaris ‘een
aangenaam uiterlijk hebben’. Ik zei u immers al: Couperus is ‘erg gevoelig voor het
uiterlijke’. Schreef hij niet, op bl. 30 (de éérste bladzij 30!): ‘Wie zijn uiterlijk voor
zich heeft, heeft veel vóór in de wereld. Wie aardig kijkt, glimlacht en praat, heusch,
die kan meer bereiken dan wie scheel ziet, en stottert uit een mond als een brievenbus.
Dat is heel onrechtvaardig in de wereld, maar de heele wereld is onrechtvaardig. Een
aardige jongen, die op straat een vreemdeling, met Duitsche jas of Engelsche pet,
den weg wijst, heeft meer voor dan een niét-aardige jongen, die dien weg misschien
véel beter weet. De wereld is éen gruwelijke onrechtvaardigheid’.... Maar laat ik niet
weer afdwalen. Couperus dan vraagt een secretaris. En wat staat er nu op bl. 62 (de
tweede bladzij 62!) onderaan? ‘Want, zonder te veel pedanterie, mag ik mij nu toch
wel eindelijk beschouwen als “gearriveerd”, niet waar? Woon ik in het buitenland,
en moet dus, als een auteur, die zich respecteert, een secretaris hebben. Evenals de
Fransche collega's. Een secretaris, die voor mij denkt, verzint en schrijft. Fyziek en
moreel schrijft, zonder schrijfmachine. En daarom, o piepjonge Nederlandsche
litteratortjes, leest mijn advertentie. Ik, Louis, niet van Deyssel, maar Couperus....
ik vraag een secretaris. Ik zou dien secretaris willen kiezen onder de jeugdige
schrijvers van mijn aangebedene Taal: mijn secretaris mag niet ouder zijn dan
drie-en-twintig, anders is hij tè eigenwijs’.
Zie, dat noem ik een groote psychologische fout. A n d e r s is hij te eigenwijs?
Maar weet Couperus dan niet, dat de leeftijd der hoogste eigenwijsheid juist vóór de
23 ligt. Daarna gaat het constantelijk diminuendo. Een schrijver van 50 is veel minder
eigenwijs dan een piepjong schrijvertje van 18; wist Couperus dat heusch niet? En
hij zelf munt juist uit door zoo'n beminnelijk gebrek aan eigenwijsheid, zoo dat het
niet anders kan, of hij moet een bekeerde zijn, want men weet immers: de bekeerde
zondaars zijn de innigste vromen.
*) Het is een grappig nieuw aanstellerijtje van Couperus woorden als ‘doorjuichen’ en
‘doorjammeren’, ‘liefhebben’, ‘veelkleurig’ te schrijven: ‘door juichen’ en ‘door jammeren’,
‘lief hebben’ en ‘veel kleurig. Het kan verwarringen geven! En waarom dat niet: boter ham,
rij tuig, enz.?
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Ge hebt toch, hoop ik, lezer, den toon van het zooeven door mij geciteerde stukje
wel geproefd, gij hebt toch begrepen hoe Couperus zichzelf daarin plaagt en
voor-de-malhoudt met zijn ‘ge-arriveerd zijn’ en een ‘auteur, die zich respecteert’,
iemand die een secretaris zoekt, evenals de fransche collega's, een secretaris die
verzint en schrijft,
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fyziek en moreel schrijft? Laat ik u zeggen, dat, toen ik dit alles las, en telkens wéér
als ik het lees, de weemoed onder deze grappen verborgen mij even knijpt in het hart.
Heb ik het u niet gezegd, dat er ook wel eens vermoeienis moest zijn in dezen ‘zonder
einde zingenden zanger’....?
Verre prefereer ik het innerlijk van den bundel ‘Van en Over Mijzelf en Anderen’
boven dat van den roman ‘De Ongelukkige’ en prefereer ik den Couperus die de
feuilletonnetjes schreef boven die van dezen ‘historischen (hm! hm!) roman’. Ik zeg
‘historisch, hm! hm!’.... maar eigenlijk, wat weet ik ervan? Het kan best alles waar
gebeurd zijn. Ik ben er alleen maar niet van overtuigd door den schrijver, ik ben er
in geen enkel opzicht van overtuigd, dat Spanje en de Spanjaarden, Granada en de
Mooren er zóó uitzagen en zóó deden en zóó spraken, in dien tijd toen Granada viel
en de Mooren verdreven werden. Onder ons gezegd: ik geloof er eigenlijk niet veel
van, Couperus heeft er m.i. maar wat van gemaakt, wat ‘moois’! Hij is in Spanje
geweest en heeft al die heerlijke oude steden en paleizen gezien en toen wat gedroomd
en gefantaseerd, en zich oude verhalen herinnerd, met allerlei oude accessoires van
historische romans (tot een Godsoordeel in optima forma toe, waarachtig!) - et voilà!
Ik zal natuurlijk niet beweren, dat deze roman zonder verdienste zou zijn. Couperus
is zoo'n pur-sang-schrijver, dat alles, wat hij aflevert, althans een houding heeft en
gelezen kan worden, ook door litterair-veel-eischenden. Een boek als dit is misschien
zelfs wel allerijselijkst knap te noemen. Maar ik houd er niet van, ik vind het, met
al zijn knapheid, zijn mooiheid, zijn af-heid, toch niet heel erg de moeite waard, ik
vind het eigenlijk niet iets voor denkende menschen, ik vind het voor jongens en
meisjes, ik vind het.... zoete koek.
Couperus heeft eigenlijk altijd twee soorten van boeken geschreven, n.l. die welke
hij schreef met zijn heele hart - vrij-uit, zonder veel mooidoenerij, zéér innig nu en
dan - en die welke hij bewerkte à froid, met zijn enkele knapheid en een tikje
opwinding. Ik wil wel gelooven, dat Couperus het daar in Spanje erg mooi gevonden
heeft. En ik geloof ook wel, dat als hij zich had willen bepalen tot beschrijving (of
reis-beschrijving) zooals hij deed b.v. in die mooie geïllustreerde boeken: U i t
b l a n k e S t e d e n o n d e r b l a u w e L u c h t , hij er iets echt-moois van had kunnen
maken. Maar hij heeft zich daartoe niét willen bepalen. Hij wilde er weer eens een
roman uit draaien. En hij ‘maakte’ den roman De Ongelukkige. Hij maakte dit boek,
schreef er vlijtig aan voort, met al zijn knapheid, zijn rijkdom aan epitheta, zijn kleine
precieuse stijl-aardigheden (herhalingen en zoo). En o, ik wed dat het veel gelezen
zal worden. Maar iets echt-moois, iets warms-waars en ontroerends is het heelemaal
niet geworden.
Een roman kan alleen goed worden als de schrijver een hartstochtelijke
belangstelling in zich voelt voor alle personen, voor alle menschen in dat boek. Want
een roman is een verhaal van menschen, niet van paleizen, tuinen, bergen, rotsen,
speren, lanzen, mortieren, enz. Couperus nu is zijn ‘Ongelukkige’ gaan schrijven
met enkel belangstelling voor landschap en doode voorwerpen, niet voor menschen.
Die waren zijn accessoiren! Het ging hem als een componist, die een opera schrijven
wil, omdat hij daar wat lyrische muziek voor in zijn hoofd heeft. ‘De Ongelukkige’
doet dan ook hier en daar bizonder sterk aan een opera denken, aan een ouderwetsche
opera wel te verstaan, met ridders, schoone dames, maanlichteffecten en lyrische
ontboezemingen met veel herhalingen. Er zijn wel enkele werkelijk mooie pagina's
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in het boek, maar dat zijn zuivere beschrijvingen. En het alleroninnigst zijn de
gesprekken.
Couperus, gij die nu weer in Holland woont, in den Haag, och, lees en schrijf er
niet te veel, maar laat - wat ik u bidden mag - laat weer eens een innige, nederlandsche,
‘Haagsche’ roman in u ontstaan. Ik wed als gij wilt, en men u den tijd laat, voor
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droomen, voor léven, - ik wed dat gij het dan nú nog mooier kunt dan in de dagen
van dat onvergetelijke boek E l i n e Ve r e !
H.R.

Sprookjes door Hans Andersen. Geïllustreerd door Rie Cramer. W. de
Haan, Utrecht.
Een wonderlijken tijd beleven we. Aan den éénen kant zooveel hardheid en gruwel,
aan den anderen een tamme, poezige, ijdele weekheid. Een raffinement van uiterlijke
mooiigheidjes en lievigheidjes, - en van een volslagen gevoelsarmoede.
Ik geloof dat Rie Cramer betere dingen gemaakt heeft, maar zelfs Rie Cramer op
haar best zou te kort schieten, als zij de sprookjes van Andersen illustreerde. In de
sprookjes van Andersen is fantasie, handeling, karakterteekening, en soms zeer fijne
satire. Ze zijn vol van een pittige levenswijsheid, en niet zonder een schier
middeleeuwsche ruigheid.
Welnu, dit illustreert men niet met lapjes. Men illustreert in het algemeen niet met
mooie lapjes, - evenmin als men daarmede tooneelspeelt! Het is de zeer groote
vergissing van een maar al te zeer verspreide en opgang makende mode, dat men
meent door een overdreven zorg voor uiterlijkheden het innerlijk te kunnen vertolken,
en denkt door een soort van angstvallig gecultiveerde ‘smaak’ alles te kunnen
vervangen: temperament, geest, verbeeldingskracht. Niet alleen blijft het leeg gedoe
- de smaak zelf wordt weeïg, lamlendig, hij bederft zich zelf, slorpt zich zelf op. Dit
zenuwloos geflik en gepronk met Liberty-kleurtjes, dit fantasieloos geschik en gekwik
met derdehandsche ornamentjes, dit reliefloos neerzetten van figuurtjes zonder
expressie en zonder ruggegraat in slappe theaterdécortjes, is geen illustreeren van
den warmhartigen, kernachtigen en geestigen Andersen. Wat maakt Rie Cramer van
den droomeman, van den grooten en kleinen Klaus, van den tinnen soldaat, van de
heksen! Het zijn nuffige poppetjes, met zekere zorg en netheid aangekleed, en ze
vormen met de omgeving en de kleuren een geheel dat juist beantwoordt aan de
eischen die men pleegt te stellen aan de Christmas-cards, die jonge juffrouwen
wisselen.
Deze soort van kleurendruk, waarbij alles eigenlijk even lauw is, waarbij de vorm
verdoezeld wordt en niets eens forsch naar voren komt, mist zoowel de charme van
de aquarel als de decoratieve werking en conciesheid van de gekleurde vlakke
lijnteekening, het is een karakterloos compromis. Op de reclameplaat van dit boek
heeft Rie Cramer althans wat zuiverder gewerkt.
Dit boek valt geheel in den geest van een dillettanten-kunstrichting, die in de
slaperige schikking van honneponnige stofjes en in de bovendien onoorspronkelijke
costumeerderij haar effecten zoekt. Het is precies de weg, waarop een niet sterk talent
als dat van Rie Cramer dood moet loopen. Men ziet aan de lijnteekeningetjes boven
de hoofdstukken duidelijk, hoever de vaardigheid van de teekenares gaat, wier
figuurtjes wel netjes en behagelijk omlijnd zijn, maar geen corps hebben, en wier
composities stijf en armelijk blijven. Met die kleuren fopt zij zich zelf; en zij geeft
er niets eigens in, - zij volgt op grooten afstand Rackham en Dulac; terwijl Kate
Greenaway met haar persoonlijk gevoel voor kleurharmonie en voor snit, Boutet de
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Monvel met zijn echt-Fransch geestig raffinement en Willebeek Lemair met haar
veel subtieler observatie haar even ver achter zich laten.
De methode van het opplakken der gekleurde plaatjes op ander papier, met nog
een roomkleurig lijstje tusschen prent en marge is mede één van die verkeerd begrepen
fraaiigheden, die de boekkunst tot prutserij maken. Het spijt me, zulke dingen te
moeten zeggen van een uitgaaf, waaraan zorg is besteed; die zorg is verkeerd gestuurd;
de uitgever staat hierin geenszins alleen en zondigt in commissie. Te meer reden om
het eens te zeggen.
C.V.
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Genoegelijk aardewerk.

OUD ZWITSERSCH AARDEWERK.

Laat ons ze zoo aanduiden, die borden, schotels, bakjes, kommen van Zwitserschen
oorsprong, waarvan de firma Eisenlöffel te Amsterdam een aardige collectie heeft
bijeengebracht. Ik noemde ze met voordacht geen kunstaardewerk, omdat ik niet
vermoed dat de mannen die het maakten zich zelven kunstenaars dachten; trouwens
zij dagteekenen uit de tijden vóór men een k u n s t -pottenbakker,
k u n s t -meubelmaker, 'n k u n s t -metaalbewerker, een k u n s t -steenhouwer, enz.,
enz. had. En toch.... er gaat voor mij meer kunst van uit, in de beteekenis van
schoonheid, dan van menigen schotel en menige vaas door ‘artiesten’ ontworpen en
beschilderd. Als ik mij nu afvraag waarom dit aardewerk mij meer aantrekt dan
zooveel wat de Koninklijke zus- of zoo-fabriek, waar ‘chemikers’ en artistieke leiders
aan het hoofd staan, verlaat, dan geloof ik dat het komt omdat de menschen die dit
Zwitsersch aardewerk maakten geheel hun eigen zuivere schoonheidsgevoel er in
weergaven. Het waren geen ontwerpers, dikwijls zelfs geen teekenaars, maar zij
hadden een gevoel voor kleur, voor verhouding, voor verdeeling dat benijdenswaardig
is.

OUD ZWITSERSCH AARDEWERK.

Gaat men hun versiering ontleden, en zien of er driehoeken of veelhoeken doorheen
getrokken kunnen worden, dan komt men falikant uit, bekijkt men hun figuren,
vrouwtjes, engeltjes, beesten, leeuwen en beeren nauwkeurig, dan zijn zij in conflict
met alle bestaande regels der anatomie, en toch.... gaat er bekoring, gaat er schoonheid
van uit. Het is die ongecultiveerde schoonheid die in landelijke nijverheid nog zoo
dikwijls te vinden is, die mogelijk op traditie berust, maar daarbij wel degelijk in het
volk zelf moet zitten.
Het is die zucht tot versieren, die eerlijke oprechte liefde om een ding zoo mooi
mogelijk te maken, niet geleid door winstbejag, concurrentie, of wat ook, maar alleen
om zich zelf of een ander te bevredigen. Het is dezelfde drijfveer die den schrijnwerker
er toe aanzette om een eenvoudige mangelplank met snijwerk te versieren, om het
krulletje van zijn schaaf tot een aardig ding te maken, dezelfde schoonheidsdrang
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die de wagenmaker er toe dreef, den spiegel van zijn boerenwagen met snijwerk te
verluchten. Het zijn al schoonheidsuitingen van
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den eenvoudigen handwerksman, die zich geen kunstenaar waant, maar zijn vak lief
heeft. Het is wat men tegenwoordig ‘volkskunst’ pleegt te noemen en die nog bestaat
in centra die liefst zeer ver van de steedsche cultuur verwijderd zijn, waar men niet
in de eerste plaats denkt om werktijden, werkloonen, om vacantiedagen, enz., enz.,
maar om het werk zelf.
Trouwens dit Zwitsersch aardewerk werd nooit voor export gemaakt maar als een
soort huisindustrie, voor eigen gebruik en directe omgeving; vandaar ook dat ze met
toepasselijke figuurtjes, spreuken, jaartallen, wapens versierd zijn. Nu eens - dit zijn
de oudste - zien wij op diep donkeren fond lichte ornamentvullingen in crême, bruin,
rood of groen afsteken, dan weer is het een lichte ondergrond waar, als op de Delftsche
Pauwenveer-bordjes, een vlot geschilderd waaier-motief in blauw-geel op aangebracht
is.
En uit den aard der versieringen zou men opmaken dat deze industrie zich ook
maar tot enkele streken beperkt heeft. Wij zien hier ten minste de wapens van enkele
Zwitsersche cantons als versiering gebruikt. En het zijn dan voornamelijk de
omstreken van Bern en Thun, van Langnau, waar deze typische volkskunst van
omstreeks 1780-1860 gebloeid heeft, waar ze onbewust schatten van smaak en
schoonheid heeft doen geboren worden.
Na 1870 schijnt de invloed der groote steden op deze eenvoudige plattelandskunst
verderfelijk te werken, wil men het ‘te mooi’ gaan maken en wordt het leelijk, krijgt
het onpretentieuze pretentie.
In de Zwitsersche musea te Bern, Zürich, Bazel kan men nog aan menige goede
collectie zien, welk een schoonheidszin er onder het volk leefde, en ook de specimina
die de firma Eisenlöffel thans tentoonstelt zijn uit den goeden tijd, toen er nog kunst
in het handwerk was, zonder dat de maker zelf er trotsch op ging.
R.W.P. JR.

Oude Engelsche prenten.
In den Larenschen Kunsthandel werden vorige maand tentoongesteld een paar van
die seriën achttiende-eeuwsche Engelsche prenten, wier ongehoorde prijzen zulk een
curieus verschijnsel op de kunstmarkt zijn. Er waren kleurprenten (en dat zijn de
duurste) in zwarte-kunsttechniek vaak van één plaat gedrukt, gewone
zwarte-kunstprenten en met de hand gekleurde gravures, die echter reeds in het begin
van de negentiende eeuw thuis behooren.
De kleuren van die door Ward of Knight naar Morland's aquarellen of schilderijen
vervaardigde gravures met de spelende kinderen, de afscheid-nemende vrijwilligers,
de thuiskomende vaders en andere genre-onderwerpen zijn ongetwijfeld mooi en de
technische raffinementen om die diepe en fijne achtergronden, die zware bewogen
luchten, die fluweelige of zijden stoffen te verkrijgen, duiden op een zeer bijzonder
en misschien wel verloren werkmanschap. Dit alles is echter nog geen excuus voor
de fantastische prijzen, die door zonderlingen in Amerika en Engeland voor dit werk
betaald worden, terwijl immers de pittiger en boeiender prentkunst uit den zelfden
tijd nauwelijks wordt opgemerkt. Het volkomen zenuwlooze, onreëele, erger:
quasi-reëele van deze braafburgerlijke voorstellingen plaatst ze eigenlijk buiten het
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terrein der kunst; en de op de Gainsboroughs en Reynolds dier dagen geinspireerde
prachtige kleuren maken ze hoogstens tot een inhoudslooze maar aangename
kamerversiering. Kunstnijverheid dus? Maar kunstnijverheid met een romantiek
airtje; met de pretentie van een verband met het leven. Kunstnijverheid - maar dan
alleen in zooverre, dat ze een deftige ofschoon zinledige kamerversiering kunnen
zijn, wat toch ook niet de hoogste roeping van decoratie is. En dan wordt het per slot
alleen de inderdaad somtijds - niet immer - harmonieuse en warme kleurenweelde
die men aanwendt om een milieu aantrekkelijk te
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maken, en grof betaalt. Nog valt het te bezien of de onnoozele snuiten en het
geaffecteerde gedoe (al is de affectatie niet van den slechtsten smaak) op den duur
niet zouden vervelen. Of men niet soms uit zijn vel zou willen springen bij het
aanschouwen van die ten eenenmale ijskoude sentimentaliteit....
Intusschen, wat er nog aan zwier en distinctie ligt in deze prenten - modieus maar
van een mode die toch wel groote charme had - is alweer verdwenen uit de met de
hand gekleurde jachtscènes van den eens beroemden Henry Alken. Zie het rood van
die jagersrokken.... het is al niet meer dát, het is vulgair naast het gedurfd maar
beschaafd rood der achttiende-eeuwsche prenten. Deze Henry Alken was, in een tijd
dat de prachtige sporttafereelen van Rowlandson alweer tot het verleden behoorden
en die van Leech nog moesten komen, (om niet te spreken van den, veel lateren,
heerlijken Caldecott) een vermaard illustrator van sportboeken en maker van
jachtprenten, die in alles dat handig-karakterlooze, dat succesvol-bijna vertoonen,
dat voor latere geslachten elk belang verloren heeft. Hij is dan ook zoo goed als
vergeten. Het opmerkelijkst in zijn werk zijn de landschapsachtergronden, die nuchter
en zonder gevoel voor het poëtische, maar wel documentair zijn.
De tentoonstelling kon, voor wie ze met critisch oog bezag, leerzaam zijn. Men
moet echter deze prenten, zonder zich te laten imponeeren door de prijzen, geheel
en al bezien als uitingen van een niet onfijne mode. Men moet er naar kijken zooals
men naar de kostuumpoppen in het Rijksmuseum kijkt.
C.V.

Oorlogsprentkunst.
‘Kunst aan het Volk’ heeft een interessante tentoonstelling georganiseerd in Suasso.
Men ziet er een verzameling prenten in dezen oorlog ontstaan, die (behalve wat de
Engelschen betreft) vrij overzichtelijk is en eenige, op vroegere oorlogen betrekking
hebbend. Ik zal trachten in mijn beschouwing alleen de groote trekken aan te geven.
Het werk van de Hollanders is bij lange niet het minst bezienswaard. Daar zijn de
scherpe teekeningen van Raemaekers; het is opmerkelijk hoe hij zonder sterk
persoonlijken trant, welsprekend weet te zijn. Zijn mooiste werk lijkt me ‘Het koren
is rijp’.
Daar is het werk van Albert Hahn, naar mijn gevoelen het beste wat hier gemaakt
is. Hij weet in het overgroote deel van deze stoere teekeningen tegelijk monumentaal
en geestig te zijn. Zie zulke onsterfelijke teekeningen als ‘Venetiaansche nacht’,
‘Toekomstige kooi voor de Vredesduif’, ‘De kathedraal van Reims’, ‘Durchhalten’.
Er zijn er ook mindere, maar hoe eenvoudig zijn de effecten in deze werken! En hoe
fijn-grappig is dan weer zoo'n ‘poppenkast’.
Men moet hem vergelijken met de enkelen, die in zijn geest werken, bijvoorbeeld
Hahn de jongere, en Jan Visser. Vooral bij den laatste is de stijl te opzettelijk, hij
bedenkt goede dingen, maar men vergeet zijn passer en zijn liniaal geen oogenblik.
Toch is dit streven naar het sober weergeven van een vernuftig denkbeeld te
waardeeren. Bij Van der Hem en Willy Sluiter is er geen oplossing, geen grafische
vondst, en toch teekenen ze. De habiele Van der Hem vooral heeft in deze
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Nieuwe-Amsterdammerplaten wel heel duidelijk laten zien wat hij met al zijn
vaardigheid niet kan.
In zoo'n teekening van een oude vrouw op de trap van de IJsclub door Mevr. de
Roode-Heijermans weet men, waarom zij het doet; er is gevoel, - het ligt er wat dik
op, maar er is gevoel!
Van Jan Sluyters vind ik de beste prenten: ‘Oorlogken is jarig’ en ‘Sinterklaas’.
Hij is altijd sterk van kleur en ook persoonlijk van kleur - hij heeft potdorie
temperament, maar het mooist is zijn werk als hij een geheel, een compositie geeft,
een prent waar niets bij noch af zou kunnen. En dat is in de twee genoemde platen.
Bauer's geniale, zeldzaam los en zwierig
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gedane gekleurde teekeningen zijn een beschaafde, maar ook stille noot. Zijn fantasie,
en ecrituur, zijn beide prachtig, maar hij behoort tot een tijd toen men nog niet noodig
vond - misschien niet noodig h a d - met sterke, brutale kleuren te donderen. De
huidige politieke prent is tevens een beetje affiche. Zijn litho's - de z i j n e zijn
waarlijk litho's, die der anderen verdienen den naam niet - doen wat forscher.
G.H. Grauss heeft oorspronkelijk iets van hetzelfde pittoreske en fantasievolle
handschrift van Bauer, maar hij behoort tot dezen tijd, en hanteert den voorhamer.
Er is iets dat vloekt tusschen zijn teekentrant en zijn barre kleur. Geestig zijn enkele
prenten met den Duitschen keizer en het geheele werk belooft velerlei. Wàt? - ik
weet het nog niet.
Wat Jordaan en Ponstijn betreft, zij slagen nu eens beter, dan minder wel, doch
blijven in de achterhoede.
Van de Franschen blijft bij het terugzien, Forain mij het grootst lijken. Van
magistraal neerzetten, maar ook van vinding. Zoo'n prent als die van de weduwe en
dochter den Duitschen militair ontmoetend, die hun gelast vriendelijk te kijken, is
geweldig. Zijn typeering is altijd raak, en altijd ongezocht. En hoe groot werkt hij
met zijn zwarte vlakken! Bij Hermann Paul is het effect van de groote partijen ook
voortreffelijk, maar minder dramatisch, meer pittig, kranig. Forain is meer verbeten,
meer somber. Paul geeft meer vertrouwen. Hij is de ontwaakte Franschman, de
doorzetter.
Tusschen die beiden hangt een Daumier uit den vorigen oorlog. Daarin is toch
nog iets hoogers. Het is geen impressionisme meer; het heeft stijl. Het is alsof achter
zoo'n prent niet een impuls zit, maar een leven, een geheel leven van overtuiging,
artistiek en menschelijk.
De andere Franschen vallen hierbij af Ook de Engelschen. Maar ik vermoed - neen
ik weet, - dat er kernachtiger Engelsche caricaturen gemaakt zijn dan deze van den
saaien Partridge en den deftigen realist Raven Hill. In de Westminster Gazette b.v.
en de arbeiders bladen? Het best van deze hier is de ‘Willy or Prussian Blue Bottle
Fly’ van Ricardo Brook, een scherp caricatuur.
De Duitsche Simplicissimus-teekenaars waren vóór den oorlog groote
caricaturisten, en zij zijn het nog. Th.Th. Heine is het veelzijdigst, maar de
verduitschte Noor Gulbransson is nog scherper; hij is bijtend, en welk een meester
in de groteske typeering. Welk een architectonische stijl heeft hij! Die teekening van
den Paus, Wilson en de Vredesengel is een chef d'oeuvre. Raak van bedoeling ook:
‘Hoe kan de Vredesengel nu vliegen’, zegt de paus, ‘als u hem aldoor granaten in de
zakken stopt, president?’
Van één Amerikaan zijn er ook prenten, en hij is een kerel! Het is Robert Minor,
die teekent in een socialistisch blad. Hij heeft de groote ruige manier der Franschen,
maar is minder picturaal. Eén prent is enorm: ‘Charity covers murdered Justice’. Die
huichelachtige heksenfiguur is een groote creatie!
Nu nog de Belgen, waarvan George van Raemsdonck met zijn spiritueele,
gedetailleerde en fijn gedachte prenten in de oude Groene mij het belangrijkst lijkt.
De zware teekening van De Groux is Steinlen-achtig, maar wel indrukwekkend: die
stakkerige massa door de punthelmen opgedreven! Onder folklore bracht de catalogus
de zeer aardige e n k n a p p e prent - als een centsprent - van Edgar Tijtgat. Ze mag,
dunkt me, mede voor ‘kunst’ doorgaan. De grofheid is bedoeld, de expressie is er
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sterk uitgehaald, en er is veel vinding van de beste soort in deze historie van
Pikhaantje.
Onder de oude prenten merke men de droge ets naar een mooie teekening van
Rowlandson op: The two Kings of Terror (Napoleon en de Dood), een prent die
bewijst dat afschuw voor den oorlog geen uitsluitend modern sentiment is; verder
de grillige,
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boosaardig-speelsche van Willette op de Engelschen in den Boerenoorlog, en dan,
naast een paar maar betrekkelijk mooie Daumiers uit den Krimoorlog, eenige uit den
zelfden tijd van Cham, die wel tot het beste werk van dezen teekenaar behooren.
Ik hoop dat de tentoonstelling als dit artikel verschijnt, haar welverdiend succes
zal hebben gehad.
C.V.

De architectuur-tentoonstelling in het Stedelijk Museum

AANPLAKBILLET DOOR C.A. LION CACHET.

Het genootschap Architectura et Amicitia hield ter eere van haar 12de lustrum een
tentoonstelling van ontwerpen, maquetten, beeldhouwwerken en meubelen; een
tentoonstelling die geheel in het teeken der moderne beweging, in het teeken der
komende tijden stond.
Het ligt niet op onzen weg hier de architecturale uitingen der verschillende
kunstenaars te wikken en te wegen, slechts een enkele opmerking ten opzichte der
architecturale teekeningen zij geoorloofd.
Vergelijken wij n.l. de perspectiefschetsen van thans met die van eenige jaren
terug, zelfs de projecties en de doorsneden, dan is hier een zeer sterk geprononceerde
buitenlandsche invloed merkbaar. Een invloed die zich uit in
kwasi-vlotte-reclamebilletstijl. Op donker papier met een paar helle sterke kleuren,
wordt het effect van 't gebouw gemaakt, zooals nooit van zijn leven iemand het zien
zal - terwijl de perspectief-schets toch dient om den lastgever een indruk van zijn
aanstaande huis te verschaffen - met vuurroode luchten, vreemdsoortige boomen,
enz. enz. Er wordt, in het kort, een teekening gemaakt, die als decoratieve combinatie
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zeer goed mogelijk, en verklaarbaar, niet onsmakelijk is zelfs, maar geheel de
bedoeling van de architectonische schets voorbij streeft. Het is reclame en effectbejag.
De zuivere decoratieve kunst vond in den verduitschten Thorn Prikker en den
eveneens verduitschten Lauweriks twee kunstenaars met kleurgevoel en stijlbegrip,
maar die waarschijnlijk door de hen omringende ‘kultur’ de lenigheid en fantasie
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missen, voor Lion Cachet zoo opmerkelijk.
Cachet die het vurige, kleurige aanplakbillet, dat aan een van zijn oude
kalenderbladen herinnert, voor deze tentoonstelling maakte, heeft er ook een paar
eterniet platen, in grijs met wit en goud, die in voornaamheid en rust een goede
omgeving vormen voor Zijl's bronzen beeldje.
Ook Poggenbeeks behang is van een fijne distinctie, die even aan velours d'Utrecht
doet denken.
Zijl's inzending op deze tentoonstelling geeft wel eenig beeld, zij het ook zeer
onvolledig, van het zoo uiterst gevoelige werk van den kunstenaar. Zijn zoo
aangevochten ‘zee’, zijn paalkoppen, zijn beursfries, zijn standbeeld-project en klok,
zijn fontijnontwerp, het is al werk, dat een schakel vormt in het zoo groote oeuvre
van dezen genialen artiest, die ons soms overweldigt, soms verbaasd doet staan, maar
steeds boeit.
Vergelijken wij Zijl's inzending met den bronzen vogel van Mendes, tegenover
wiens schepping, zoo lazen wij in de N. Groene: ‘ons slechts past het gebaar van
eerbiedig zwijgen’, dan is het verschil zeer opmerkelijk en kunnen wij ons begrijpen
dat Mendes' havik op de architectuur-tentoonstelling meer thuis is dan Zijl's ‘zee’.
In Mendes' werk domineert het intellect, in dat van Zijl het gevoel, en waar de
bouwkunst, met allen eerbied voor de schoonheidsopvattingen van den kunstenaar,
toch steeds een kunst blijft van vernuft en verstand, van het zoeken en vinden van
oplossingen, van verhoudingen, van beredeneeringen van praktischen constructieven
aard, daar zal het niemand verbazen, dat Zijl's werk, dat in hoofdzaak zijn gevoelig
hart, zijn ontvankelijk gemoed hem ingeeft, aangevochten is en wordt.
Wij hopen hierop te gelegener tijd terug te komen; thans, slechts even, naar
aanleiding der architectuur-tentoonstelling, meenden wij op deze dingen de aandacht
te mogen vestigen.
R.W.P. JR.

Walter van Diedenhoven †.
Op negenentwintigjarigen leeftijd is Walter van Diedenhoven gestorven. Nog geen
dertig jaar - welke kunstenaar heeft dan reeds meer dan beloften gegeven?
Ook bij hem waren het beloften, schoone beloften, die nu niet worden vervuld!
Het is misschien een zestal jaren geleden dat wij eerst iets van hem zagen, en
ongeveer terzelfder tijd lazen wij artikelen van hem. Een fijn en sterk willen, een
streven naar zuiverheid, en een respectabel kunnen sprak uit het eerste, temperament,
edelmoedige geestdrift spraken uit de laatste. Ik herinner mij dat ik hem ontmoette
kort nadat ik zijn knappe, doch nog niet geheel geslaagde affiche voor de
tentoonstelling van Ambachts- en Nijverheidskunst had besproken, en hoe gul hij
de critiek aanvaardde. Hij behoordde niet tot hen, die dadelijk meenen dat ze er zijn.
Het teekenen op steen was zijn groote liefde, en hij sprak er over met een
jongensachtig vuur, dat zijn vroeg-rijpe voorkomen en wezen deed vergeten. Hij
werkte hard, ook voor den broode, maakte bandversieringen en ontwierp, maar vond
tijd om die diepere, meer geheel uit zijn eigen neiging voortkomende werken af te
maken, zooals het jaarverslag van Architectura et Amicitia met het fantastisch
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ornament en de mooi-geconcipieerde figuurtjes, waarvan de uitvoering nog eenigszins
boven zijn krachten ging, en het fijnsmaakvolle, gewasschen litografisch spel van
tint er om heen. En vooral dat vrij-opgevatte, zeer eigen affiche voor de Huis- en
Tuintentoonstelling, dat terecht zoo de aandacht trok. Ook hierin toonde hij zijn reeds
groote vaardigheid en fantasie in het bewerken van den steen. Een - ook zoo
veelbelovende; dat ik dit woord zoo vaak gebruiken moet is mij telkens nieuwe pijn!
- eigenschap van hem was, dat hij juist voor het dikwijls verwaarloosde bijwerk: de
letters, het kleiner ornament, zulk een eigen zin had, en dat daardoor al wat hij maakte,
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zoowel distinctie had als persoonlijkheid.

SCHERM IN GESTEMPELD EN VERGULD LEER, ONTWORPEN DOOR W. VAN DIEDENHOVEN.

Maar als men denkt aan den jongen man die is heengegaan, zoo vroeg voor hem,
zoo veel te vroeg voor ons, denkt men ook aan zijn critieken en beschouwingen. Ik
zie nog voor mij dat merkwaardig artikel van stijlvollen élan, waarin hij, in dagen
toen de allereerste hier geëxposeerde werken der moderne schilders werden bepraat
en beschimpt, pleitte voor een breeder kijk, voor een terzij zetten van veroordeelen,
voor een belangstellen in het verschijnsel. En ik lees in gedachten nog eens over, dat
geestige, schitterend-militante artikel, waarin de inwendige versiering van het
Vredespaleis aan een welverdienden hekel werd onderworpen. Het was een artikel
dat den dag goedmaakte, zoo vol leven, en verontwaardiging en hoop!
De mensch was als het werk. Wij wisten niet - wie vermoedde het? - dat hij de
kiem in zich droeg van die vreeslijke ziekte, die het lichaam sloopt waar de geest het
helderst en sterkst lijkt - en wij zagen in hem een die liefhebben, die haten kon, haten
met een gloed, die ook uit liefde is. Hij was daarbij ontvankelijk, vol sympathieën,
vol waardeering; hij was zelfbewust zonder zelfoverschatting, hij was niet iemand
die zich op zij liet duwen, maar hij dacht niet aan kleiner succes en kleiner strijd.
Een man van groot talent, grooter misschien dan het werk nog openbaart, een vriend
met een warm hart, een idealist. Wij hebben niet veel zulken te verliezen.
C.V.
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BENOZZO GOZZOLI, DE STOET DER H. DRIE KONINGEN (KAPEL DER MEDICI TE FLORENCE).
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Benozzo Gozzoli,
door dr. G.I. Hoogewerff.
I.
Chi non vuol delle foglie, non venga di Maggio.
MICHEL ANGELO.

AFB. 1. FRA ANGELICO. DE H. LAURENTIUS VEROORDEELD. KAPEL VAN NICOLAAS V IN HET VATICAAN.

De kunst van de Hoogrenaissance doet zich aan ons voor als een plotselinge
ontdekking van nieuwe mogelijkheden. Al werd in het tijdvak, dat voorafging op
den weg, die tot deze hoogte van kunnen opvoerde, gestadig voortgeschreden, het
bereiken nochtans is als 't moment waarop men, tot een bergtop opgeklommen, het
verschiet rondom met één oogopslag meet en vrijelijk overziet.
De Vroegrenaissance kent zulk een moment van ontdekking niet, maar wordt
gekenmerkt door 'n bestendige ontwikkeling: Met moeite vaak en met zorgen werken
de geesten zich tot het beter besef omhoog. De talenten streven en waar zij bereiken,
geschiedt dit ten deele. Tot iets volledigs komt deze kunst nog niet. Bij alle
levenskracht blijft iets primitiefs haar altijd eigen; het trachten blijft altijd merkbaar,
- zelfs in een Donatello.
Daarom gevoelen zoo velen zich tot het Quattrocento aangetrokken, omdat het
wordende voor ons nu eenmaal grooter bekoring heeft dan het geslaagde. Het laatste
stelt geen vragen meer, en de menschenk i n d e r e n houden van het vragen. Indien
de heele wereld volmaakt ware, zouden wij in onze o n volmaaktheid toch eischen
van onvolmaaktheid daaraan stellen. Wat naar volmaaktheid zweemt heeft voor ons
immer een defect (- dat ons eigen defect is -); het schoone, dat voor ‘afdoend schoon’
wil doorgaan, ergert ons. Wij voelen de sublimiteit terstond als een pretentie; voorts,
wanneer zij zich aan ons blijft opdringen, verveelt zij ons, doodelijk.
Als wij het in de kunst naar onzen zin zullen hebben, echt naar onzen zin, dan wil
de een expressie, de andere contrast, de derde wat anders; maar kunst die zoo maar
te accepteeren is vergenoegt en bevredigt ons niet. Die past slechts voor hen, die van
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smaak verstoken zijn! Van het moderne voegt hun de fotografie, de mechanische
uitbeelding. - Zeer zeker heeft de fotografie een functie van de kunst overgenomen.
Aan den eisch van juiste, nauwkeurige uitbeelding, - in portret eerst en dan ook in
landschap, - zooals die in vroeger eeuwen aan de kunstenaars werd gesteld, voldoet
nu de foto. Een formeel juiste uitbeelding voor
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oogen te hebben is ons bij tijden een behoefte. Aan die behoefte voldoet tot het
midden der XIXe eeuw het penseel, en sedert de lens in steeds volkomenermate. Van
de ‘beeldende kunst’ wil men nu iets anders en iets meer. - Zoo kan men zeggen, dat
de foto de kunst heeft vrijgemaakt door haar te ontslaan van een eisch, die, hoezeer
redelijk, in ieder geval haar bond. Sommigen onder ons treuren om die bandeloosheid
en verfoeien haar.
Troost U! Als gij banden behoeft, de nieuwe zijn al in de maak!

AFB. 2. BENOZZO GOZZOLI. ST. FRANCISCUS DOET AFSTAND VAN ZIJN AARDSCHE GOEDEREN.
MONTEFALCO.

De Italiaansche kunst dan der Vroegrenaissance, van het ‘Quattrocento’, vertoont
een gestadige ontwikkeling, waarvan het tempo zich tegen het einde der eeuw
gaandeweg bespoedigt. Op deze ontwikkeling zijn enkele kunstenaars
vooruitgeloopen. Signorelli en Verrocchio zijn zulke ‘baanbrekende geesten’. Andere
meesters daarentegen blijven bij de ontwikkeling zichtbaar ten achter. De meesten
hunner doen dit uit onmacht, zooals de school van Siena, welke op de tradities van
haar ‘Trecento’ in hoofdzaak teert en weinig nieuws meer te zeggen heeft. Enkele
kunstenaars daarentegen doen het met opzet en voorliefde, welbewust blijvend bij
vormen van mededeeling en weergave, die eigenlijk aan een vroegere generatie
toebehoorden. Hun werk blijft geest en inhoud en daarbij eigen-aard, soms in hooge
mate. Zij hebben genoeg te zeggen, herhalen niet het werk van voorgangers, doch
bezigen hun middelen van uitbeelding, daarmede too-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

91
nende, dat er met die middelen nog meer te zeggen valt dan reeds geschiedde. Hun
kunst is geen bewijs van uitputting, doch zij bezigen integendeel een overschot van
verbeeldingskracht, dat het vorig geslacht onbenut naliet. Bij de ontwikkeling, die
de Italiaansche kunst in deze eeuwen doormaakt, is er altijd een merkwaardig
overschot van kracht, en dit overschot neemt eerder toe dan af. De menschelijke
geest wint tot in de XVIIe eeuw gestadig aan energie. De kunst van het Barok vindt
zelfs in het ‘niet zien op krachten’ een kenmerk. Rubens is daar bij ons het voorbeeld
van.

AFB. 4. BENOZZO GOZZOLI. ST. FRANCISCUS PREDIKT TOT DE VOGELS EN ZEGENT DE STAD MONTEFALCO.

Een der meesters, die in de XVe eeuw uit puur genoegen achterblijven, omdat er
met de voorhanden middelen nog zoo heerlijk veel te verrichten valt, is Benozzo di
Lese, gezegd Benozzo Gozzoli. Onder zijn tijdgenooten is hij, het oudere dienende
in een tijd, die al nieuwe elementen huldigde, tevens een overgangsmeester, en dit
in zoover hij het levende jonge geslacht met het oudere, dat ten deele ook nog leefde,
als het ware verzoent. En die verzoening is de echte: een die niet met meewarigheid
doch met opgewektheid en levenslust het doel bereikt. Gozzoli is een kunstenaar,
die een hevig kampenden, worstelenden, lijdenden tijd opvroolijkt en dat niet met
schellen lach en vooze drukte, maar met een temperament, dat de wijding en mystiek
der dingen wel degelijk aan zijn zinnenden geest ondervond. Hij bazelt niet, hij
onderhoudt en leidt ons af met zijn verhalen; en de toon, waarop wij worden
toegesproken, ver-
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raadt al aanstonds, dat er geen onverstand aan het woord is, maar dat hier een sterke
levensvreugde tot uitdrukking komt, die het lijden, schoon 't hem zelf wellicht
gespaard bleef, huldigt en de smart eerbiedigt. Of zoo hij 't lijden al doorleefde, hij
doet het ons niet merken, en aan de wereld, die al zooveel droefenis kent, doet hij
zijn eigen smart niet toe.
Was Gozzoli zoo? - Wij kennen het karakter niet, anders dan uit zijn werken, of
uit het zelfportret, dat achteraf op zijn fresco's te Florence voorkomt. Doch dat
aangezicht vragen wij vergeefs, of de zwaarmoedige trek, dien wij om den mond
meenen op te merken, de duurzame is van rouw en van doorstaan verdriet. De oogen,
zielespiegels, verraden niets. Wij vorschen ze zonder resultaat; - zij vorschen ons.
De kunst van Benozzo Gozzoli wordt, wat betreft de middelen van uitdrukking
waarvan hij zich bedient, goeddeels afgeleid uit die van zijn leermeester: Fra Angelico,
den gezaligden monnik uit Fiesole. De kunst van Gozzoli is, wat haar doel, wezen
en volume aangaat, een geheel andere.
De vreedzame Dominicaan in zijn werken bezit de serene vreugde van hen, die
Gods kinderen genaamd worden: zijn kunst, door zachtzinnige vervoering gekenmerkt,
kent alleen de hemelsche dingen en is van het leven afgewend. De leerling verlustigt
zich en den aanschouwer in de schoonheid der aardsche dingen, boeit, als zijn stof
wijding gebiedt, door kinderlijken ernst, maar vermijdt de smart; zijn kunst is der
wereld geheel en blijmoedig toegewend. Hij verhaalt van boomen, van bloemen en
van vogels. Hij verheerlijkt den Schepper in schoonheid, met een dankbaar hart. Ook
dit is religie.
Deze vreugde is treffend en aantrekkelijk. Zelfs de leermeester ontkomt ten slotte
aan de bekoring niet van hem, die hem een behulpzaam gezel en hartelijk kameraad
tevens moet geweest zijn. In de Accademia te Firenze is de bekende retabel met de
‘Kruisafneming’ in een landschap, waarvan de klare verschieten rechts en links
zichtbaar zijn, terwijl de smartelijke handeling zelf plaats vindt op een met bloemen
bewassen grasveld van welig groen. Een liefelijk Golgotha voorzeker. En Fra Angelico
gaf zulk een ander werk in zijn laatsten tijd, toen een andere monnik, Fra Filippo
Lippi, met zijn ‘nieuwe’ richting in de stad der Medici al begon te overheerschen en
steeds meer aanhang vond. Doch dank zij Gozzoli was de zaak van Fiesole niet
verloren. Zijn traditie werd niet alleen bestendigd, maar in de stille vreedzaamheid
der huiskapel van Cosimo I werd tusschen de beide om voorrang onbewust ijverende
richtingen een compromis gesloten, dat ons bij het binnentreden nog ontroert.
Hier is Benozzo in zijn kracht en Filippo overtrof zich zelf. De eerste toont elders
meer tekortkomingen en de ander is op zijn beurt in fresco's een maar middelmatig
meester. Maar zij beiden staan hier op gelijke hoogte, schoon ieder op zijn trap van
ontwikkeling. Wie betweterig de onvolmaaktheden met den vinger aanduidt en met
zekere luidruchtigheid, ingenomen met de ontdekking, wereldkundig maakt, hij wijst
alleen op zijn eigen schande.
Aanmatiging! Wie zal eischen stellen van genialiteit of van weet ik wat, aan hem
die met lust en ijver zich inspande te wezen zoo goed hij kon? Voldoet zijn werk U
niet, laat het dan ongezien en wat hier gaat volgen ongelezen. Ik zeg U immers vooruit
wat het wezen zal: een weinig over een die vreedzaam, als een naarstig, lustig werker,
veel heeft uitgericht; die onvermoeibaar, vijftig jaar lang de wanden van gewijde en
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ongewijde plaatsen met zijn fresco's overbloeid heeft en bedekt. - Wie geen bladeren
wil, hij kome niet in de Mei!
Deze Florentijn werd in 1420 geboren, niet in de stad, maar uit een boerenfamilie.
Na een volledigen leertijd bij Fra Angelico trad hij in 1444 voor drie jaren in het
atelier
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van Lorenzo Ghiberti, die toen juist aan de tweede deur van het Baptisterium werkte.
Gozzoli was toen reeds een bruikbare kracht. Bij contract ontving hij als gezel 60
goudguldens in het eerste jaar, 70 in het tweede, 80 in het derde. Aldus blijkt, dat hij
behalve schilder, tevens als modelleur en goudsmid, misschien als emailwerker,
bekwaamheden bezat. Zulk een verbinding van ambachten komt immers in dezen
tijd zoo dikwijls voor; men denke aan de werkplaats der Pollaioli, waar Botticelli uit
voortkwam. Gozzoli ruilde in dit geval een goeden meester voor een, die zeker niet
minder was.

AFB.

3. GIOTTO. ST. FRANCISCUS DOET AFSTAND VAN ZIJN AARDSCHE GOEDEREN. ASSISI.

Toen de drie jaren bijna om waren, begaf de jonge meester zich naar Rome om
Fra Angelico te helpen, die in het Vaticaansche paleis de kleine kapel van paus
Nicolaas V met fresco's versierde. Vermoedelijk werd hij door zijn vroegeren
leermeester ontboden. Aan de kapel behoefde toen nog slechts de laatste hand te
worden gelegd. Men meent, dat Gozzoli alleen het bijwerk: de omlijsting der fresco's
met ornament en de festoenen voor zijn rekening kreeg, doch dit vermoeden hangt
geheel in de lucht. Een helper voor dat soort werk had Beato Angelico ook te Rome
gemakkelijk kunnen krijgen; waarschijnlijker is het, dat hij zijn leerling van weleer
noodig had om gewichtiger werk binnen den gestelden termijn te helpen voltooien.
Men kan beproeven een deel der fresco's op Benozzo's naam te brengen door nadruk
te leggen op zekere verschillen in stijl en werkwijze, die men opmerkt of meent op
te merken; doch zulk een experiment heeft niet den minsten zin en leidt nimmer tot
zekerheid. 't Is genoeg te weten, dat men hier den ouden Fra Angelico voor zich
heeft, bijgestaan door Benozzo Gozzoli, en door dan in den geest dezer fresco's zoo
goed mogelijk door te dringen, kan men, later tegenover andere werken staande,
proeven en bespeuren, waarin de beide meesters bij zoo verschillend karakter toch
naar den geest verwant waren; dat is in de eerste plaats de toewijdende werkkracht,
de ijver voor het heilig verhaal, waarin zij gezamenlijk opgaan. De eene wand, waar
de H. Laurentius voor zijn rechterstaat (afb. 1) en voorts den marteldood sterft, toont
levendiger wijze van mededeeling dan de overige fresco's; maar de tragiek der stof
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bracht die meerdere levendigheid onwillekeurig mee. Men behoeft volstrekt niet aan
te nemen, dat het hier was, dat Gozzoli in het werk van den meester ingreep. Ook
zal deze zijn plannen en teekeningen al wel lang en breed gereed hebben gehad.
Nog in hetzelfde jaar 1447 volgde Gozzoli dan zijn geestelijken vader naar Orvieto,
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waar deze opdracht had gekregen de kapel van San Brizio in de domkerk te schilderen.
Het loon was ditmaal zeven gouden ducaten maandelijks (84 jaarlijks) en vergoeding
van alle kosten. Angelico brak het werk af, toen alleen de vier vakken van het
kruisgewelf gereed waren en twee jaar later (1449) zien wij Gozzoli alleen naar
Orvieto tijgen, om aan te bieden het werk te voltooien. Na een proefstuk werd zijn
dienst echter niet aangenomen; blijkbaar vertrouwde men den jongen man een opus,
dat in zijn uitvoerigheid zoo hooge eischen stelde, nog niet toe. De fresco's werden
sedert, zooals men weet, door Luca Signorelli voltooid.

AFB.

5. BENOZZO GOZZOLI. MADONNA MET HEILIGEN. PINACOTHEEK TE PERUGIA.

Benozzo bleef echter in Umbrië, toen Angelico van Rome zich weder in zijn
klooster bij Fiesole had teruggetrokken. In de jaren 1450-'52, zien wij hem in
Montefalco, het stadje dat, de rij harer zustersonderbrekende, zich aan de overzijde
van de overwaasde Umbrische vlakte op zijn bergtop gelegerd heeft, niet
ontoegankelijk, maar evenmin zoo maar onder ieders bereik. Men ziet het in de verte,
't zij uit Spoleto, 't zij uit Assisi of Perugia: een even gekarteld silhouet tegen den
westelijken avondhemel, of als een blank vermoeden van menschelijke woon in de
vroege morgenzon. Sint Franciscus, de groote heilige van Umbrië, toog derwaarts
gaarne met zijn volgelingen en predikte er. Zijn woord droeg ook hier blijvend vrucht
en eerlang ontstond een klein klooster buiten de stad, waar zijn leerlingen zich
vereenigden; later werd een klooster met kerk ook binnen de muren gesticht, aan den
Heilige zelf toegewijd.
Door de Franciscanen werd Gozzoli uitgenoodigd naar Montefalco te komen, waar
de broeders hem eerst in het kleine klooster van San Fortunato, buiten het stadje,
eenig werk opdroegen; eenig voorloopig werk, want ook zij gingen niet over ijs van
één nacht. Een altaarwerk met predella, voorstellende de Madonna te midden van
een koor van musiceerende engelen, aan den apostel Thomas haar gordel schenkende
(‘Madonna della Cintola’) werd voor het kerkje van dit convent gemaakt en bevindt
zich nu in de Pinacotheek van het Vaticaan. De engelen toonen
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met die van Fra Angelico zusterlijke verwantschap. Het retabel, dat zeer veel heeft
geleden, zoodat de kleuren mat voorkomen en zonder kracht, is gedateerd op 1450.

AFB.

6. NERI DI BICCI. MADONNA HET KIND AANBIDDENDE. REPLIEK NAAR FILIPPO LIPPI.

Terwijl het altaarwerk aldus uit zijn vergetelheid tot een plaats der eere geraakte,
deelden de muurschilderingen, welke bezwaarlijk konden meegevoerd worden, dit
lot niet. Buiten, boven de deur van het landelijk kerkje, zien wij reeds een lunetfresco,
voorstellende de Madonna, staande tusschen St. Franciscus en St. Bernardinus, en
daarboven zeven kleinere figuren van aanbiddende engelen. De middelste engel,
boven de madonna, in wit gewaad, staat als in vervoering, met ingehouden adem;
de andere zijn vol toewijding, in behoedzame bewegingen nijgend de gouden
krulhoofden. En dit wonder van vrome verrukking, onmiddellijk onder het dak van
een verwaarloosden,
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deerlijk vervallen voorhof, waar de zwaluwen huizen, in- en uitscheren, onder de
balken.
In de kerk dan tegen den muur is weder de Madonna, het Kind aanbiddende,
gezeten in een schelpnis, levensgroot. Rechts van haar een rood gewiekte, aandachtige
engel in dof goudgeel gewaad. In de linkerhand houdt hij een tamboerijn, die met
de vingers van de rechter even aantikkend. De andere engel, links, ontbreekt, want
het fresco is door een kapel, die later in den muur werd gebroken, gruwelijk verminkt.
De omlijsting van arabesken met aardige, kleine medaillon-kopjes is boven en rechts
intact. Het ornament herinnert ditmaal bijzonder sterk aan de omlijsting van Ghiberti's
tweede bronsdeur te Florence. Het werk is gesigneerd op den basis van den pilaster
rechts naast den troon: (O p u s ) BENOTII FLORENTINI MDCCCCL. 't Fresco zelf is
niet alleen verminkt, maar ook zeer beschadigd, gelijk een groezelig, van roet beslagen
vensterglas, waardoor voorheen de blijde zon scheen; even groezelig als de beide
ramen boven de kerkdeur, die in het ietwat dompige heiligdom een troebel licht
afgunstig binnen laten. De Franciscaner broeder moet de deur geheel voor ons openen,
willen wij van Benozzo's nu schamel handwerk de zorgvuldige details genieten.
Goed kan men anders met dit fresco vertrouwd raken, want het benedenste gedeelte
is op de hoogte der oogen. - Vierhonderd vijfenzestig jaar geleden werd deze naam
hier geplaatst, na met toewijding volbrachten arbeid.
Die toewijding werd beloond: Het koor van de kerk van den H. Franciscus binnen
de poort is blank van kleuren, prijkend met het vroom verhaal van het leven en sterven
van den Heilige, ons voor oogen gesteld in twaalf velden, tweemaal zes, door een
hoog en smal gothisch apsisvenster gescheiden. Schoon door restauratie de omtrekken
hier en daar merkbaar zijn verscherpt en de kleuren onnoodig ‘vast’ zijn geworden,
hebben deze fresco's een frisch en gaaf voorkomen over het algeheel behouden.
Terstond ziet men, dat de meester, die hier het penseel voerde, den cyclus, dien Giotto
anderhalve eeuw vroeger in de kerk te Assisi schilderde, niet alleen gekend, maar
ook oprecht bewonderd heeft. In sommige der voorstellingen sluit Gozzoli zich
namelijk bij zijn voorganger aan, wel niet wat schilderwijze, maar toch wat opvatting
van de stof betreft. Daar is het verhaal, hoe den jongen Franciscus in den droom door
een engel de met kruisvanen versierde stad Gods wordt gewezen, als de eenig ‘vaste
burcht’. Deze voorstelling komt bij Giotto op dergelijke wijze voor. Gozzoli heeft
alleen in dezelfde compositie opgenomen, hoe de Heilige op reis zijn mantel aan een
bedelaar wegschenkt. Daar is voorts de ‘scene’ hoe St. Franciscus, bekeerd, van de
wereld afstand doet en zelfs zijn kleederen aan den verbolgen vader teruggeeft. De
bisschop neemt hem onder zijn hoede en hult hem in zijn mantel (afb. 2). Dit voorval
is door Giotto weder op soortgelijke wijze, slechts primitiever in beeld gebracht (afb.
3). Ook bij hem treffen wij de opstelling in twee groepen aan, welke scheiding tot
zelfs in de architectuur op den achtergrond wordt volgehouden. De standen der
figuren komen overeen, al is het gebaar gewijzigd, en zelfs ziet men beneden, links,
de beide kinderfiguurtjes. Wat de kleeding der personen betreft, geven zoowel Giotto
als Gozzoli de drachten weer van hun eigen tijd. Met dit verschil moet men dus bij
de vergelijking geen rekening houden.
Zijn bewondering voor Giotto sprak Benozzo ten slotte uit, toen hij diens beeltenis,
tusschen die van Dante en Petrarca, beneden onder het koorvenster aanbracht en
daarbij het opschrift plaatste: ‘Pictorum eximius Iottus fundamentum et lux’, de
voortreffelijkste Giotto, het fundament en licht der schilders.
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Ook in de voorstelling, hoe de H. Franciscus door zijn vurig gebed de duivelen
verdrijft, waardoor de stad Arezzo bezeten was, zijn overeenkomsten met Giotto
onmiskenbaar. Links de geknielde heilige met een
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metgezel, rechts de ommuurde stad, waarboven de helsche schaar door de lucht ontzet
de wijk neemt. Alleen waar Giotto aan het geval niets toedoet dan het strikt
noodzakelijke, zien wij bij Gozzoli ranke boompjes en zorgvuldig aangelegde
moestuintjes met hun gewas, de keurig rechtlijnige bedden met randen van marjolijn
afgezet. De heilige knielt op het wegje, waar hier en daar een plukje onkruid aan de
schoffel ontsnapte.

AFB.

8. BENOZZO GOZZOLI. HERDERS EN EZEL. KAPEL DER MEDICI.

Die wel onderhouden tuin is kenmerkend voor den meester, die zelf zijn fresco's
voegt, alsof hij tuintjes aanlegt: frisch en vreugde scheppend in het werk, waar de
tinten en kleuren zich voordeelig voegen naar zijn wensch.
In zijn overige voorstellingen is Gozzoli veel vrijer van Giotto's voorbeeld, zoozeer
zelfs, dat hij, als het een hoofdzaak geldt der ‘Vita’, n.l. het ontvangen der stigmata,
een geheel onafhankelijke compositie geeft. Een scene als die van de ontmoeting
van St. Franciscus en St. Domenicus is in de uitbeelding ook geheel van Gozzoli's
eigen vinding.
Opmerkelijk is nog het fresco, waar de Heilige de vogels om zich verzamelt en
tot hen predikt (afb. 4). Ook hier is de meester oorspronkelijk en geen wonder, want
hij is geheel in zijn element. Zie hoe elke vogel, hop en zwaan, duif en ekster, de
lijster en de kleinere zangers ieder afzonderlijk zijn te herkennen. De prediking vond
plaats bij Bevagna, en inderdaad zien wij dit plaatsje beneden in de vlakte, waar het
ligt aan den voet van den berg waarop Montefalco verrijst. Die stad zien wij rechts
en op den voorgrond den Heilige nog eens, hoe hij, de oogen naar de muren gericht,
op de bede der voor hem knielende notabelen hun woonplaats, hun ‘paese’ zegent.
Wat het gezicht op het stadje aangaat, dat is geheel naar de werkelijkheid, zooals dit
geheele fresco het Umbrische landschap getrouw weergeeft. De poort met haar
opgang en eigenaardige voorbouw is nog zooals men heden ten dage haar binnengaat.
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Den weg links van haar onder den wal bewandelt men nog heden. De kleinere poort,
waarheen hij voert, is dichtgemetseld; maar daar-
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achter ziet men den witten gevel van de kerk van St. Franciscus zelf, aan het ronde
venster dadelijk te herkennen. Op den achtergrond verheft zich de Monte Subario,
die in het leven van den Heilige zulk een belangrijke plaats inneemt; links, op een
uitlooper, schemert Assisi zelf....

AFB. 9. BENOZZO GOZZOLI. KEIZER JOHANNES II PALAEOLOGUS IN DEN STOET DER H. DRIEKONINGEN.
KAPEL DER MEDICI.

Behalve de wanden van het koor schilderde Benozzo ook een kapel in deze zelfde
kerk: de eerste rechts bij het binnentreden. Van deze kapel, die aan den H. Hieronymus
gewijd was, is nog slechts één muur intact. Een polyptiek met Madonna en heiligen
is op den wand in fresco nagebootst. Ter weerszijden aanschouwt men voorstellingen
uit het leven van den Heilige en aan het gewelf de figuren der vier evangelisten, op
dergelijke wijze als Fra Angelico die in de kapel van Nicolaas V aanbracht. Tegen
de pijlers zijn engelgestalten. Een inscriptie wijst nauwkeurig aan, wanneer dit werk
gereed kwam: 1452, den 1en November.
Het is niet uitgesloten en zelfs waarschijnlijk, dat Benozzo te Montefalco reeds
door leerlingen geholpen werd. Daaronder moet Antonio Mezzastri uit het naburige
Foligno gerekend worden, die, na het vertrek van den meester, zijn tradities vlijtig
voortzette.
Gozzoli begaf zich allereerst naar Viterbo, waar hij in 1453 voor een kloosterkerk,
die in de XVIIe eeuw geheel werd afgebroken, negen fresco's schilderde met
voorstellingen uit het leven van de Z. Rosa, het meisje, dat, als een andere Jeanne
d'Arc, het volk tegen keizer Frederik II, vijand van Italië en
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van de Kerk, in opstand bracht. Deze fresco's zijn nog bekend uit zeer onvoldoende
teekeningen, die uit piëteit gemaakt werden, toen de schilderingen vernietigd stonden
te worden.
De invloed van Benozzo Gozzoli, niet alleen op Mezzastri, maar ook op andere
kunstenaars van de Umbrische school, is zoo sterk en in 't oog vallend, dat men
geneigd is te veronderstellen, dat de meester daar meer en langer gewerkt heeft dan
enkel in het wat afgelegen Montefalco. En inderdaad treft men in verscheidene
Umbrische stadjes altaarwerken aan, die voor een deel gemaakt moeten zijn, toen
de meester, na door zijn fresco's naam te hebben gemaakt, zelf niet ver toefde en
bestelling na bestelling hem bereikte. Tot deze werken rekenen wij de heerlijke
‘Annuntiatie’ te Narni, de Madonna met de H. Magdalena en de H. Martha (van
Umbrische herkomst), sedert 1883 in het Museum te Berlijn, en ook behoort daartoe
het gewichtig retabel in de Pinacotheek te Perugia, dat behalve den naam van den
schilder het jaartal 1456 draagt. Waarschijnlijk had Benozzo in deze jaren in de
Umbrische hoofdstad zijn atelier gevestigd. Het stuk, dat wij vermelden, stelt voor
de Madonna met het zegenend Christuskind op de knie, gezeten, niet op een troon,
doch op een kussen, omgeven door vier geknielde Heiligen; links St. Pieter en St.
Jan de Dooper, rechts St. Jeroen en St. Paulus (afb. 5). Het eigenaardig laag formaat
van het stuk wordt verklaard door de plaats waarvoor het bestemd was. Blijkens de
aangebrachte wapens hebben wij namelijk met een stuk boven een familiealtaar te
doen. In den gouden achtergrond zijn de signatuur en het jaartal aangebracht. Op de
pilasters ter weerszijden en beneden op de predella staan kleine figuren, en ook in
deze details is de schildering van groote toewijding en zorgvuldigheid. De kleuren
van het geheel zijn zacht en getemperd. Mosgroen en dofgeel zijn tinten, waarvan
Benozzo bijzonder veel houdt en die hij met voorliefde toepast. Ook zwartbrons
tegen een bleek violet.

AFB.

10. BENOZZO GOZZOLI. ENGELENKOOR IN DE KAPEL DER MEDICI.
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Van Umbrië trok de meester in 1458 naar Rome, om daar deel te nemen aan de
toebereidselen voor de kroning van paus Pius II.
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Omstreeks dezen tijd, - en waarschijnlijk niet bij zijn eerste oponthoud in 1447, dat
daarvoor al te kort duurde, - schilderde Gozzoli in de kerk van S. Maria in Aracoeli
de kapel van St. Anthonius van Padua. Volgens Vasari zou het weder een geheel
leven van dezen Heilige geweest zijn, doch alleen één fresco boven het altaar is nog
ter plaatse. St. Anthonius is daarop staande afgebeeld, houdende in de linkerhand
een gesloten boek, in de uitgestrekte rechter een goudvlammend hart; de goed
doorwerkte kop is van een vastberaden bezieling. Boven in de beide hoeken zweven
twee engelen; want een werk, dat een Sant verheerlijken zal, is volgens Benozzo
zonder engelen niet compleet. Beneden knielen de donators: de man links, de vrouw
rechts; blijkens hun kleeding waren het eenvoudige menschen, welgesteld maar niet
van adel. Ook hier werkte Benozzo, als te Montefalco, voor een kerk der Franciscanen.
Bij gelegenheid van de plechtige verheffing van Aeneas Silvius Piccolomini op
den Stoel van Petrus was ook Piero de Medici naar Rome overgekomen, en misschien
was hij het, die persoonlijk Benozzo Gozzoli engageerde om de huiskapel in het
paleis te Florence (thans Palazzo Riccardi) met muurschilderingen te versieren. De
fresco's werden in 1459 begonnen en in 1463 voltooid. Zij zouden zijn meest bekende
en meest bewonderde werk blijven*).
De kapel zelf is nauw en donker, niet door een gewelf, maar door een
balkenzoldering gedekt; maar de schilder heeft deze zeer ongunstige plaats weten
om te scheppen tot een klein paradijs van schoonheid en oogenlust, waarin men
vergeet van hoe nabij de wanden beëngen. Het duister vertrek is van kleuren magisch
doorgloeid. Verbaasd bevinden wij ons te midden van dien luister als in een lichten
blijden droom. Wij zien den stoet der heilige Drie Koningen naderend door de ravijnen
van een berglandschap (afb. 7, tegenover titel) en voorts voor onze oogen
voorbijtrekken naar het zalig Bethlehem. En hier is het dat de oude Cosimo I, of in
zijn naam de zoon Pietro, het verbond tot stand wist te brengen tusschen twee
kunstrichtingen, waarop wij boven zinspeelden*).
Het altaarstuk met de Geboorte namelijk werd voor deze kapel geschilderd door
Fra Filippo Lippi. Het schilderij werd helaas vervreemd en bevindt zich thans in het
Museum te Berlijn. Een der voorbeelden van tempelschennis van dezen modernen
tijd, waarin het interneeren alleen dan geoorloofd moest zijn, als dit werkelijk in het
belang is van het kunstwerk zelf. Voor Firenze wordt het noodeloos geleden verlies
eenigermate goed gemaakt, doordat een repliek van het altaarstuk zich in het als een
klein museum ingerichte Refectorium van S. Apollonia bevindt. Neri di Bicci,
tijdgenoot van Lippi, is daarvan de maker. Alleen de bloemen op den voorgrond
heeft hij verschikt, en de aureolen, die Lippi luchtig om de hoofden weefde, zijn hier
van een ondoorzichtig goud. Ook draagt de Madonna een blauwen mantel in plaats
van het blanke kleed, waarin zij op het oorspronkelijk schilderij gehuld was. De
*) De afbeeldingen bij dit artikel hier en elders gegeven kan men zelf op zeer nuttige wijze
aanvullen door gebruik te maken van T h e M a s t e r p i e c e s o f G o z z o l i (Gowan's
Art Books No. 49), 6d net.
*) Aan Pietro zijn de drie brieven gericht, waarin Gozzoli in 1459 over den voortgang van het
werk verslag doet. Van den derden brief luidt de aanhef, even waardeerend als vertrouwelijk:
‘Amico mio singularissimo.’ Een voorbeeld hoe in het tijdperk der Vroegrenaissance een
kunstenaar, zelfs al was hij van nederige afkomst, door een aanzienlijk besteller niet meer
als een gewoon ambachtsman werd beschouwd en behandeld! - De brieven zijn medegedeeld
door Gaye, C a r t e g g i o I, blz. 191 vgg. Er blijkt o.a. uit, dat met de engelkooren op de
wanden ter weerszijde van het altaar werd b e g o n n e n .
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repliek wordt hier weergegeven (afb. 6), omdat het Berlijnsche origineel ter plaatse
nu eenmaal niet meer te waardeeren valt en bovendien algemeen bekend mag worden
geacht. Er zijn plannen om de herhaling eerlang op de plaats van het origineel te
stellen.
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In de koelte van een bergwoud zien wij de Madonna het Goddelijk Kind aanbidden;
boven haar zijn God de Vader en de nederdalende Heilige Geest afgebeeld, in een
glorie van gouden stralen. Links, ter zijde, staat de jonge Johannes de Dooper, terwijl
St. Jozef, als een heremiet gekleed, op eenigen afstand in adoratie verzonken toeziet.
- Blijkbaar w a s het ook eigenlijk een heremiet, maar die nu, omdat het stuk, dat
eigenlijk een ‘Aanbidding’ is, door de bestemming er aan gegeven als een ‘Geboorte’
moest opgevat worden, die heiliger rol kreeg te vervullen.

AFB. 11. BENOZZO GOZZOLI. MUSICEERENDE ENGELEN. TEEKENING IN DE VERZAMELING DER UFFIZI
TE FLORENCE.

Het geval is namelijk zoo: Filippi Lippi schilderde in opdracht van de vrouw van
Cosimo I voor de Heremitage der Camaldulensen buiten Florence een ‘Madonna het
Kind aanbiddende’. Dit stuk behaagde zoozeer, dat het waardig werd gekeurd de
plaats boven het altaar in de huiskapel in te nemen. Lippi maakte voor de Heremitage
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voorts een a n d e r stuk, met geheel dezelfde voorstelling, compositie en afmetingen,
waar alleen de Camaldulenser heremiet rechts en meer op den voorgrond verschijnt.
Dit stuk wordt nu in de Academie te Florence bewaard en is opmerkelijk zwakker
en matter dan het (volgens deze onze opvatting) ietwat vroegere origineel te Berlijn.
Dat Lippi's werk oorspronkelijk niet de bedoeling had een ‘Geboorte’ voor te
stellen, blijkt ook uit de zeer onschriftuurlijke aanwezigheid van den jongen Johannes
den Dooper, terwijl verder alles ontbreekt, wat op den Stal van Bethlehem ook maar
duiden kan. Zelfs os en ezel, die anders bij een ‘Geboorte’ trouw verschijnen moeten,
worden hier gemist. 't Eerste waaraan Benozzo dan ook te denken had, toen hij bij
Lippi's werk het verder verhaal van den tocht der Drie Koningen en het engelkoor
van Bethlehem had te doen aansluiten, was dit: in de leemte te voorzien en os en ezel
er bij te maken. Dit deed hij op de smalle wanden, terzijde van de nis, of liever
uitspringende vierkante ruimte, waarin het altaar geplaatst is. Links ziet men den os,
met twee herders, die over hun kudde waken, en rechts den goedig nadenkenden
ezel, in een dergelijk landschap (afb. 8).
Doch deze naïef aanvullende details trekken bij het binnentreden in de eerste plaats
onze aandacht niet. Die wordt aanvankelijk geheel in beslag genomen door al het
gebeuren om ons heen. Daar komt de heele stoet der drie Wijzen uit het Oosten
aantrekken (afb. 7). Het kasteel boven op den berg met zijn torens en tinnen hebben
zij met groot gevolg verlaten en wij zien de heele reis voor ons. Opmerkelijk is het
dat de bejaarde Cosimo zelf niet als ‘koning’ optreedt. Ook hier, zoowel als in het
Florentijnsche burgerleven, hield hij zich, schoon ziel van stads- en staatsbestuur,
bescheiden op den achtergrond. Wij zien hem rijden op zijn bedaarden muilezel, in
het gevolg vlak achter zijn kleinzoon, den jongen Lorenzo ‘il Magnifico’, die op den
fieren witten hengst vooraan stapt. Deze draagt de kroon. Naast den grootvader
merken wij, in wat rijker gewaad, doch evenzeer met de eenvoudige, onversierde
muts gedekt, rechts den zoon Piero de Medici op (vader van Lorenzo), die, ziekelijk,
den ouden Cosimo weldra in het graf zou volgen. Links, rijdende aan de
r e c h t e r hand van den grijsaard, is diens tweede zoon, Giovanni kenbaar, die met
zijn paard ‘en face’ wordt gezien. Een moorman gaat voor hem uit. Achter de Medici
en met hen één groep uitmakende, zien wij voorts al de notabelen van Firenze mede
optrekken, en na hen ook eenige geleerden en kunstenaars, onder welke laatsten,
achteraf, Benozzo zelf, die zich den naam voor op de muts schreef, aldus zijn werk
signeerende.
Bij zooveel personen en breedvoerig landschap van rotsen en ranke boomen worden
wij nog allerlei onderdeelen gewaar: de havik, die in de lucht een duif vervolgt, en
zelfs een heele hertenjacht met ruiter en rennende honden. 't Is een heel bedrijf en
een heel verhaal en alles in de meest levendige kleuren.
Doch dit heele fresco geeft enkel maar het laatste gedeelte van den stoet.
Op de beide andere wanden zien wij de twee oudere koningen. Dat zijn de Patriarch
van Constantinopel, eerwaardig grijsaard, die op een wit muildier gezeten den tocht
opent, en in het midden de keizer Johannes II Palaeologus van Byzantium. Deze
beiden, naar Italië gekomen, om het Concilie bij te wonen, dat de eenheid tusschen
de Kerk van het Oosten en die van het Westen zou tot stand brengen, waren in 1439,
toen de kerkvergadering van Ferrara naar Florence werd overgebracht met hun gevolg,
de gasten van Cosimo geweest; en deze wist het hoog bezoek na twintig jaar niet
beter te eeren, dan door hen hier te laten conterfeiten als de Heilige Vorsten, die óók

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

uit Oriënten met specerij en myrrhe het Christuskind kwamen aanbidden. Met den
keizer had Cosimo door briefwisseling en gezantschappen sedert de vriendschap
onderhouden. Men be-
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denke voorts, hoe hoog Byzantium in dien tijd, ook wegens de wetenschappelijke
betrekkingen, te Firenze stond aangeschreven, en men verwondert zich niet die
exotische personagiën hier in al hun luister te zien optreden. - Wat Byzantium aangaat,
dat was toen al zes jaren geleden door de Turken veroverd.
Patriarch en keizer rijden hier, ook van hun knechten en pages omgeven: de laatste
achteloos op zijn krachtig blank ros, den blik onrustig, en nadenkend tevens, in de
verte gericht, niet zooals de elegante Lorenzo den toeschouwer van ter zijde aanziende.
Ook zijn kroon flonkert van juweelen en het kostelijk gewaad van warm groene zijde
is met goud rijk doorweven (afb. 9). Gozzoli kende dat profiel, zoo krachtig door
hem uitgebeeld, waarschijnlijk van de bekende medaille, die Victorio Pisanello tijdens
het Concilie van den vorst maakte. De trekken, hoewel door Gozzoli meer
geïdealiseerd, komen opmerkelijk overeen.
In de vierkante nis-ruimte, waar het altaar staat, zien wij het engelkoor, dat zijn
lofzang aanheft, toegewend naar de nu ledige plaats. Het ‘Gloria in Excelsis’ wordt
thans voor niets gezongen. Een verheerlijking bij verstek! - Maar welk een vreugde,
welk een liefde komt niet in die verheerlijking tot uitdrukking! Alles is blijdschap
en wijding tevens; iedere houding, ieder gebaar legt daarvan getuigenis af. Hier ziet
men ter weerszijden de koren zingen, staande en knielende, terwijl door de lucht
meerdere engelen aanzweven (afb. 10). En dit alles in een welig, paradijsachtig
landschap, dat met zijn glanzig groen een lust is voor de oogen; - waar nochtans
menschen wonen, want een stad verrijst in den achtergrond.
Tusschen de heggen en struweelen bewegen zich eenige engelen en reppen zich
bloemen te verzamelen, om die voor het pas geboren Christuskind tot guirlanden te
winden. Een pauw ziet er bij toe. De heele natuur is op haar best. Van den kouden
winternacht, waarvan onze oude Nederlandsche volksliederen zingen, is hier niets
aanwezig. Op den voorgrond is hetzelfde vogelgezelschap, dat te Montefalco zich
onder het gehoor van den H. Franciscus schaarde. De engelen daar te Montefalco
echter hadden de gratie nog niet van de hemelingen, die wij hier aanschouwen, schoon
het lijkt of Gozzoli toch nog eens dezelfde schetsen voor een deel gebruikte. Zonder
daarom zich zelf te herhalen! Veeleer zich zelf in ieder opzicht verbeterend. Hoe hij
schetste, moge het studieblad met drie musiceerende engelen toonen, dat hier (afb.
12) voor het eerst wordt afgebeeld. Het is wat vluchtig, onnauwkeurig. Aan de
teekeningen voor de fresco's moet heel wat meer zorg zijn besteed.
Deze fresco's ziende, kan men niet nalaten te denken aan een dergelijken kleurigen
stoet, die de Gebroeders van Eyck juist dertig jaar vroeger ter ‘Aanbidding van het
Lam’ deden optrekken. Ook daar te Gent vindt men de blijdschap van het gezonde
landschap met gekuifde palmen en kwinkeleerende vogels. Ook daar ziet men het
koor van engelen aanheffen, hoog en laag. Ook daar heerscht, bij dieper mystiek,
een zelfde stemming van vreugdevolle wijding en ruischt het lofgezang: ‘Gloria in
Excelsis Deo, et in terra Pax’....
(Slot volgt).
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FIG.

1. DE PALEISHEUVEL VAN PHAISTOS.
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Het eilandenrijk van koning Minos,
door G. van Hoorn.
It is an isle under Ionian skies,
Beautiful as a wreck of Paradise;
----------- - - - - - innocent and bold
The blue AEgean girds this chosen home,
With ever-changing sounds and light and foam,
Kissing the sifted sands, and caverns hoar;
And all the winds wandering along the shore
Undulate with the undulating tide.
SHELLEY'S EPIPSYCHIDION.

FIG. 2. ONDERZEESCH LANDSCHAP MET VLIEGENDE VISSCHEN. MUURSCHILDERING VAN HET EILAND
MELOS (MILO).

Zoo zijn de eilanden, die als rijkgeschakeerde juweelen, in een rand van levend
schuim gevat, over de Aegaeische zee verspreid liggen. Hun kleurige schoonheid
danken zij aan de veelsoortige gesteenten, het schitterendst op Paros, het
marmereiland. Een ware regenboog van kleuren is Thera (Santorin), brok van een
ouden kraterrand, gedeeltelijk bedekt met wit puimsteen, waartusschen de donkere
glans schemert van lava en andere vulkanische stoffen, met het groen van welige
wijngaarden getooid. Het is een wereld voor dichters. Shelley kiest zich een van die
onbewoonde rotsnesten als ideaal voor een wereldvergeten bestaan. Reeds in de
oudheid wekten ze de stemming, die ze tot kweekplaatsen maakte van phantastische
verhalen. Die geheimzinnige invloed is nog niet dood. Als de groote Lloydboot klein
langs een van die steile, donkere eilanden glijdt, dat als een ineengedoken monster
nog net met zijn kop boven het zeevlak op de loer ligt, rilt er even een huivering door
den reiziger, flitst de gedachte, dat als daar plotseling een klauw wordt uitgeslagen,
het gedaan is met het trotsche schip.
Energiek en vermetel zijn de bewoners,+
+ Veel afbeeldingen zijn ontleend aan E. Drerup, Omero, uitg.
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kinderen van de zee, die hen heeft opgevoed, hen dwingt tot voortdurenden strijd
tegen de kracht en de luim van zijn stormen, maar hen ook staalt en opwekt door het
sterkende klimaat. Zij zijn geboren visschers en duikers, die zich in de wazig-groene
diepten niet minder thuis voelen, dan op de steile, felbeschenen paden van hun rotskust
(fig. 2).
Hier ontstonden de duikerverhalen, zooals van Theseus' bezoek aan het paleis van
Poseidon, en het is geen wonder, dat ook de kunstenaars hier meer durfden, dan in
de rustige eentonigheid van de vlakte, onder landbouwers, zooals in Egypte en
Mesopotamië.

FIG.

3. ‘LA PARISIENNE’. FRAGMENT VAN EEN MUURSCHILDERING.

Het grootste van de eilanden, de zuidelijke afsluiting van de Aegaeische zee, is
Kreta. Door zijn ligging was het voorbeschikt om in de oudheid een belangrijke rol
te spelen. De scheepvaart ging toen van eiland tot eiland, dus was Kreta een kruispunt
van zeewegen, een brandpunt van nieuwe ideeën, die hier van verschillende kanten
samenkwamen. De natuur is er zeer afwisselend, want op het smalle eiland moeten
de bergen snel stijgen om een hoogte van 2500 M. te bereiken. Door deze beschut,
hebben de vruchtbare vlakten een warm, zuidelijk klimaat, dat getemperd wordt door
de zee. Met zijn rijkdom van zuidvruchten maakt het eiland een milden, innemenden
indruk. Het behoort tot de landstreken, waarvan een bekoring uit gaat, die bij een
eerste bezoek reeds het verlangen naar een volgend opwekt*).
De Kretensers, als eilandbewoners geisoleerd, hebben een apart karakter.
Zelfbewust en vrijheidlievend, toonen zij tegenover vreemdelingen een onverholen
gevoel van meerderheid. Als een boot het anker laat vallen, nadert een drom schuitjes
en dan is het één en al snelheid en behendigheid om het eerst aan boord te zijn en de
beschikking te krijgen over den vreemdeling met zijn bagage, dien zij verwelkomen
met een mengsel van genadige bescherming en gulle gastvrijheid. Het zijn driftkoppen
en heethoofden, die vroeger geregeld het jaar inzetten met een opstand, met veel
kruitdamp en een marsch naar de Witte Bergen. Hun gebrek aan waarheidsliefde
was al in de oudheid spreekwoordelijk: ‘Tegen een Kretenser moet men Kretisch
spreken (liegen)’ en dat zij ook in uiterlijk weinig veranderd zijn, bewijst een
vergelijking van de tegenwoordige krachtige mannen, die zich nauw gorden en trotsch
*) Een denkbeeld van ‘the glory, that is Greece’ geeft Baud-Bovy, ‘E n G r è c e , p a r m o n t s
e t p a r v a u x ’ met photographieën van Boissonnas in Genève (gedeeltelijk met de
t é l é p h o t genomen). Van deze ‘édition de grand luxe’ zijn er enkele exemplaren in ons
land. Een tweede deel is aangekondigd, dat de eilanden behandelt: ‘D e s C y c l a d e s e n
C r è t e , a u g r é d e s v e n t s ’.
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zijn op hun slank figuur, vergeleken met de wespentaille van beeldjes, op oude
muurschilderingen en vazen (zie fig. 4).
Uit den rijken bodem van dit eiland is in het begin van onze eeuw een kunst
herrezen, die, door Moeder Aarde zorgvuldig toegedekt, werd bewaard voor een
nageslacht, dat het kostbare geschenk zou weten te waardeeren. Als een wonder
verscheen ze. De traditioneele kunstgeschiedenis voelde iets als lichte aardschokken:
het geriefelijk en weldoortimmerd gebouw van haar theorieën dreigde ontredderd te
worden. Het was vroeger zulk een geregelde, geleidelijke ontwikkeling: eerst kwam
de strenge gebondenheid van Egyptische en Aziatische stijlen, die ook nog heerschte
in de oudste Grieksche kunst en waaruit maar heel voorzichtig, stap voor stap de
klassieke Grieksche kunst zich loswikkelde, om pas in Hellenistischen tijd los te
breken in een uitgelatenheid, die door
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velen een verval werd genoemd. En nu kwam daar plotseling een vroolijke guit
binnendansen, die al lang vóór de allerantiekste Grieksche kunst over zooveel
levenslust en zulke vrije manieren beschikte, dat het eigenlijk het best te vergelijken
was met moderne Europeesche zeden, met Parijsche mode en naturalistische kunst;
voor de fijne dierenschilderingen moest men naar Japan om de sprekendste analogieën
te vinden.

FIG.

4. DIENAAR MET BEKER. FRAGMENT VAN EEN MUURSCHILDERING (LEVENSGROOT).

Als een van de eerste slachtoffers viel de kunstwet, die nog niet zoo lang geleden
ontdekt was en toen veel opgang gemaakt had: de wet van de frontaliteit. Julius Lange
had geconstateerd, dat eeuwen lang in de beeldhouwkunst van alle landen en volken
de romp steeds ‘in front’ was weergegeven, wel voor- of achterwaarts gebogen, maar
zonder zijwaartsche buiging of draaiing, dat dus het lichaam steeds door een zuiver
plat vlak in een gelijke rechter- en linkerhelft was te verdeelen. Hiervan was noch
in de kunst van Egypte, noch in die van Azië en evenmin bij primitieve volken
afgeweken. Deze wet had, juist omdat zij zoo ongeloofelijk geklonken had, des te
meer opzien gebaard, toen zij bewezen scheen; door de nieuwe ontdekkingen verliest
zij haar algemeene geldigheid.
Na de eerste verrassing is er veel opgehelderd: de meest sensationeele vondsten,
die eerst alle aandacht op zich geconcentreerd hadden, bleken in grooter verband
gezien niet plotseling kant en klaar uit een kunstenaarsbrein gesprongen te zijn: ook
hier is een ontwikkeling geweest van vele eeuwen, volgens sommigen van meer dan
2000 jaar; niet te onderschatten is de invloed van Egypte en Azië; ook bleek het, dat
sommige verbluffende uitingen, als van een wonderkind, wel geniaal waren, maar
nog niet rijp. Toch blijft er genoeg merkwaardigs, vooral het vele on-Grieksche,
na-Middeleeuwsche.
Het is een tamelijk afgezaagd denkbeeld, dat er niets nieuws onder de zon is, maar
zoo à bout portant als het zich hier aanmeldt, zoo letterlijk hadden wij het toch niet
opgevat. Om te beginnen met de kunst: l'art pour l'art is een betrekkelijk nieuw begrip;
dat de antieke kunst, eerst in den ban van den godsdienst, zich geleidelijk daaraan
wist te onttrekken, geldt als een geestelijke bevrijding van historische beteekenis.
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Van zulk een afhankelijkheid is bij de Kretische kunst weinig sprake; zij was er
vooral om zichzelf en ter verhooging van het levensgenot; zij is luchtig, geestig, van
een Fransche elegance. Haar verfijndheid, ter veraangenaming van het materieele
leven, kan met onze weeldemanie concurreeren. Dit geldt ook op ander gebied. De
groote zorg voor het koel houden van de woning in den zomer en het vangen van
elken zonnestraal in den winter, de vernuftige aanleg van waterleidingen en andere
hygiënische inrichtingen, de gecompliceerdheid van een huis met 3 of 4 verdiepingen,
in Griekenland ongebruikelijk, waarbij men trappenhuizen en lichtportalen had te
ontwerpen, geheime safe-inrichtingen en cementvloeren, dat alles klinkt wel zeer
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modern*). De mode, het toppunt van effectbejag, spot met alle begrippen van antieke
kleeding. ‘La Parisienne’ noemen de archaeologen een dametje met wipneusje en
coquet ‘heerenlokkertje’, (een Engelschman herkent zijn eigen ‘little girl, who had
a little curl right in the middle of her forehead’); haar corsage ‘1915’ met hoogen
kraag in den nek is aan de voorzijde ‘en coeur’ uitgesneden (fig. 3); de grillige vormen
der dameshoeden lokken eveneens tot vergelijking uit.
Onze schijnarchitectuur, die stucpilasters tegen ijzerconstructies plakt, krijgt van
de boetpredikers der redelijkheid harde woorden te hooren: ‘dat zij het wezen der
bouwstoffen verkracht, dat haar kunst een krenking is van de Heilige Waarheid’. Zij
kan zich voortaan beroepen op de oude Kretensers, die een surrogaat van marmer
maakten door op een stucbedekking een geaderde marbrure te verven. Bij de
bespreking der vazen zullen wij soortgelijke surrogaten van marmer ontmoeten; ook
de ‘eierschaalvaasjes’, fijn als Venetiaansch glas, zijn vermoedelijk te verklaren als
imitatie, van metaaltechniek. Het zijn wel wonderen van kunstig maaksel, maar zij
zijn niet in harmonie met het wezen van de grondstof, de pottenbakkersklei. Nog een
stap verder gaat de maker van een vaas, die den bruinen kalksteen versiert met kleine,
ingelegde stukjes schelp.
Reeds lang voordat Laurens Janszoon Coster in den Haarlemmer Hout zijn
gesneden letter in het zand liet vallen om de boekdrukkunst uit te vinden of (een
juister vergelijking) voordat de typewriter het stempelend schrijven met 1 stel letters
mogelijk maakte, hadden de Kretensers stempels, waarmee zij in klei schriftteekens
drukten; (als tenminste de op Kreta gevonden kleischijf niet van elders is ingevoerd).
Schrift hadden zij al eeuwen voordat de Phoeniciërs hun alfabet in Griekenland
invoerden.
Een marmeren kruis, dat te zamen met voorwerpen van sacralen aard is gevonden,
schijnt te bewijzen, dat in Kreta reeds een godsdienstig kruissymbool bestond.
Meer nog dan in de afzonderlijke feiten treft ons in de algemeene stemming een
verwantschap met moderne tijden, vooral in het onbewuste of minder bewuste leven
van gevoel en aandoening, van voorkeur en antipathie. Dat verwantschapsgevoel
openbaart zich soms in eenvoudige voorvallen, in overigens onbelangrijke
verschijnselen. Zooals in het verre land een Hollandsche naam, een boot, waarvan
de driekleur wappert, ons niet geheel onverschillig laat, zoo zijn er in deze kunst
telkens kleine trekjes, die een gelijk gestemde snaar in ons doen trillen.
De liefde voor de natuur, voor dieren en planten is voor ons iets van zelf sprekends;
zij inspireerde den Kretischen kunstenaar tot het idyllisch tafreel van een wilde geit
met haar zuigend jong (fig. 5). Zulk een genrevoorstelling zou men vroeger in den
tijd van Alexander den Groote of later gedateerd hebben. Dat wij ze hier reeds meer
dan 1000 jaar vroeger aantreffen moge bij nader beschouwing minder vreemd
schijnen, als men let op de poëzie van Homerus, den natuurschilder bij uitnemendheid;
maar wie zou vóór de nieuwe ontdekkingen, uit de stemmingsbeelden van Ilias en
Odyssee hebben durven concludeeren, dat iets dergelijks ook in de beeldende kunst
bestaan had, doch sedert spoorloos verdwenen was?
*) Veel goede afbeeldingen vindt men in C o t t e r i l l , O u d H e l l a s , vertaald door Dr.
Goudsmit, uitg. Thieme, Zutphen.
Het is een geïllustreerde geschiedenis van Oud-Griekenland met een uitvoerige inleiding
over de Kretische beschaving.
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Op een vaas zien wij een officier, die een bevel van zijn vorst ontvangt in een
houding, waarvoor alleen maar 't woord ‘schneidig’ bestaat. Men vergelijke daarmee
de ‘discipline’ der 10.000 Grieken van Xenophon, in vrijheid gedresseerd.
Een gebaar van eerbied in de Kretische
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wereld is bijna precies ons militair saluut.
Even modern als de kleedingvrijpostigheden der dames was de schroom, die de
athleten weerhield om zich te vertoonen in Grieksche naaktheid, (vandaar het
typisch-Grieksche woord gymnasion).
‘De geschiedenis herhaalt zich’, ook hier; en het schijnt wel, of onze vreugde over
het nieuwe tijdperk, dat aan de geschiedenis is toegevoegd, moet bekoelen bij de
gedachte, dat het nieuwe oude een voor ons overtollige dubbelganger is van het
nieuwe, dat wij reeds bezaten. Het spreekt vanzelf, dat er bij veel overeenkomst nog
meer verschil is en dus d e beide factoren van vergelijkende geschiedbeschouwing
aanwezig zijn.

FIG.

5. WILDE GEIT MET JONGEN, FAIENCE-RELIEF (LICHT-GROEN EN SEPIA).

Al dit ongedachte is niet geheel zonder voorafgaande aankondiging verschenen:
nu wij het kennen, zien wij, hoe duidelijk de aanwijzingen geweest zijn. Sinds lang
was de uitstraling der Kretische beschaving naar alle richtingen waar te nemen. In
Griekenland, op de Aegaeische eilanden, in Troje, op Cyprus, in Egypte, op Sicilië
zelfs vond men onderling gelijksoortige verschijnselen en het was niet moeilijk het
gemeenschappelijk middelpunt te construeeren: dat moest Kreta zijn. Maar wie de
zonnestralen ziet, die in vele richtingen door de wolken heenbreken, terwijl die de
zon zelf nog bedekken, kan wel de plaats van de lichtbron bepalen, maar van de
kracht en de pracht van de zon, krijgt hij slechts een flauw vermoeden.
Behalve de archaeologische aanwijzingen was er ook de mythologie en
sagenoverlevering en het is weer voor de zooveelste maal gebleken, dat men ongelijk
heeft door dat alles a priori als ongelooflijk te verwerpen. De verhalen over den
Minotaurus, het gedrocht met stierekop, dat in het Labyrinth van koning Minos huisde
en waarheen de stad Athene om de negen jaar 7 jonge mannen en 7 meisjes als
schatting moest zenden, totdat Theseus het monster doodde en door den draad van
Ariadne uit den doolhof ontsnapte, - dat is thans een ongedachte werkelijkheid
geworden.
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Enkele voorzienige geesten, die nu pas naar waarde geschat worden, hadden de groote
beteekenis van opgravingen op Kreta al voorspeld; ook Schliemann, die sterk in zijn
geloof, in vast vertrouwen op Homerus den schat van Priamos in Troje en het graf
van Atreus in Mycene was gaan zoeken, ook hij heeft plannen gemaakt om den troon
van Minos te vinden. En die was er.

FIG.

6. SCHENKVAAS IN KAMARES-STIJL.

Maar het Turksche wanbestuur deed het plan mislukken. Gelukkig - want
Schliemann, enthousiast als hij was, zou zeker in de eerste plaats een schat of een
schepter hebben willen vinden; terwijl er behoefte was aan de geduldige bezadigdheid
van iemand, die het kleinste steentje even gewichtig vond als het kostbare sieraad.
Het geluk bracht Arthur Evans naar Kreta in een tijd, toen de Halve Maan zich in
Oostelijke richting verwijderd had. Zijn naam is verbonden aan de opgraving van
het paleis van Knossos, de stad, waaraan van oudsher de herinnering aan Minos,
Minotaurus en Labyrinth, Daedalus en Icarus verbonden was. Het paleis lag op een
lagen heuvel, iets ten Zuiden van het tegenwoordige Kandia (= Herakłeion).
Bijna even belangrijk zijn de opgravingen der Italianen in Phaistos, gelegen aan
het einde van den weg, die bij Knossos begint en dwars door het eiland Noord- en
Zuidkust verbindt. Het levendig verkeer tusschen beide plaatsen verklaart de groote
overeenkomst, die de vondsten vertoonen.
De algemeene beteekenis der opgravingen is, dat zij een nieuw tijdperk aan de
wereldgeschiedenis hebben toegevoegd. Voorloopig is onze kennis daarvan nog maar
een beperkte: de gewichtigste geschiedbron is en blijft de geschreven overlevering.
Wel is daarvan iets bewaard: de Kretensers schreven op kleiplaatjes en dezelfde
noodlottige brand, waardoor de meeste kunstschatten vernietigd zijn, werd het behoud
van deze sindsdien gebakken schrifturen. Maar - met uitzondering van de getallen
(in decimaal stelsel) wachten ze nog op ontcijfering, een prijsvraag voor de geheele
geleerde wereld. Tot nu toe heeft men alleen kunnen vaststellen, dat er 3 soorten
schrift te onderscheiden zijn: pictographisch (een afbeelding van het aan te duiden
voorwerp), hieroglyphisch (1 teeken voor een geheel woord), lineair (een teeken
voor een klank of lettergreep). Als eenmaal de ontcijfering gelukt is, zullen er zeker
veel raadsels opgelost worden, o.a. of het volk van Grieksch ras was of niet. Tot
zoolang is het woord uitsluitend aan de zwijgende monumenten en voorwerpen van
dagelijksch gebruik, en blijft het een geschiedverhaal, dat (wel zeer ongewoon) zich
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weinig inlaat met politiek en oorlog, een geschiedenis van zeden en gewoonten, van
de uiterlijke beschaving en de godsdienstvormen en vooral van beeldende kunst.
Wat betreft den politieken toestand, blijkt uit het ontbreken van versterkingen om
de weelderige paleizen, (evenals het paleis van Knossos lag dat van Phaistos op een
licht glooienden heuvel, vgl. fig. 1), dat men zich op het eiland onaantastbaar voelde
door de machtige vloot; dit is een bevestiging van de mededeeling van Thucydides
over de thalassokratie, de zeeheerschappij van Minos. De oorlog treedt eerst op den
voorgrond, als hij al die pracht in vlammen doet opgaan. Waarschijnlijk waren het
horden
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van Indo-Germanen, die uit het Noorden kwamen aanzwermen, wien de eer der
verwoesting toekomt. Is het een noodlot, dat een nieuwe kultuur alleen gesticht kan
worden door hen, die als barbaren de oude hebben vernietigd?

FIG.

7. SCHENKVAAS IN KAMARES-STIJL.

Overigens is het een schouwspel van verfijnd weelde-leven: de bewoners der ruime
paleizen met grooten centralen binnenhof en betrekkelijk kleine vertrekken leefden
dank zij het zuidelijk klimaat veel in de buitenlucht. Om den onaangenamen invloed
van te groote hitte te ontgaan had men kamers, waarvan twee of drie wanden geheel
uit deuren bestonden met smalle tusschenpijlers, waarin de toegeklapte deurvleugels
konden verdwijnen, zoodat het geheele vertrek als een groote zonnetent werd, waar
de berglucht vrij kon doorstroomen. Aan twee of drie kanten waren zuilengalerijen,
zoodat men op alle uren een tocht- of zonvrije veranda vond. De zetels, naar de
lichaamsvormen bewerkt, zijn te onderscheiden naar de sekse, waarvoor ze bestemd
zijn. Een soort van theater met oploopende zitplaatsen en een koningsloge is misschien
de dansplaats, die Daedalus voor Minos maakte. Uitgebreide magazijnen met
buitengewoon dikke, driedubbele muren gaven een koel verblijf aan reusachtige
aarden voorraadvaten. Wel moet er groote rijkdom geweest zijn, dat men in die
magazijnen, door schijnbaar willekeurige vloersteenen bedekt, geheime
bewaarplaatsen had aangelegd, die blijkbaar voor voorwerpen van groote waarde,
goud of edelgesteenten moesten dienen.
Schitterend was de versiering van kamers en gangen. Dunne platen van zacht
dofwit albast of gipsgesteente, waarin de schittering van natuurlijke kristalvorming
een zeer bijzonder contrast te weeg brengt, waren als hooge plinten of lambrizeering
aangebracht. Door kleur of inlegwerk van blauw email werd de pracht nog verhoogd.
Daarboven prijkten in helder bonte kleuren groote muurschilderingen: den meest
persoonlijken indruk krijgt men van levensgroote, fiere gestalten, die u in het volle
besef van hun schoonheid groeten ‘over den afgrond der eeuwen heen’. Zoo sterk
was ook de indruk, dien zij op de Orthodoxe Kretensische arbeiders bij de opgravingen
maakten, dat zij hen begroetten als Christelijke heiligen, dien zij hun bevrijding van
het Turksche juk dankten. Merkwaardiger zijn nog de groote tafereelen van
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stierenspelen; de lenige Kretensers moeten echte liefhebbers van vermetele
behendigheidssport geweest zijn; zij beoefenden kunstrijden op stieren, een salto
mortale over hun rug, acrobatenkunsten aan de horens, zich laten opgooien door den
stierekop, - zonder dat er iets blijkt van de bloeddorst der Spaansche stierengevechten.
Wel zal er menig niet-bedoeld slachtoffer van de scherpe horens of de wilde
kopstooten gevallen zijn en het klinkt heel waarschijnlijk, dat voor deze sport, waaraan
ook meisjes meededen, de cijns van Atheensche jonge lieden bestemd was, die
volgens de overlevering door den Minotaurus werden opgegeten.
Door deze ontdekkingen hebben Mino-
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taurus en Labyrinth een nieuwen zin gekregen. De Minotaurus (lett. Minosstier), met
menschelijk lichaam en stierekop gedacht, was òf een god òf een als stiergod
vermomde priester. Wellicht werd de koning zelf, evenals de Pharao, als belichaming
van den (stier)god vereerd, zoodat dan zijn paleis, één groote tempel zou geweest
zijn. Dit verklaart dan ook de mythe van Pasiphaë. De stiergod vertegenwoordigde
de kracht van donder en bliksem. Daarom was aan hem de zware dubbele bijl als
symbool gewijd, die tallooze malen in de Kretische kunst voorkomt. Daar l a b r y s
bijl beteekent, is L a b y r i n t h niets anders, dan het paleis, waarin de god van de
dubbele bijl vereerd werd: het paleis van Knossos. Dat dit op vreemdelingen den
indruk van een doolhof maakte, wordt begrijpelijk bij een blik op den plattegrond.
Want ook als werk van bouwkunst is het een doolhof, waarin men met moeite systeem
en eenheid vindt.

FIG.

8. ‘THEEKOPJE’ IN KAMARES-STIJL.

FIG.

9. WITTE LELIES OP PURPER ZWART-FOND. OVERGANGSSTIJL.

Een zoo kostbaar interieur bevatte ook een ongewone gebruikskunst. Wat hiervan
over is, vormt de unieke verzameling van het museum te Kandia. Het is een
internationale verkwikking zich in gedachte daarheen te verplaatsen. Volgens het
nieuwe beginsel, dat de vondsten van een opgraving zooveel mogelijk in het land
zelf moeten blijven, hebben Engelschen, Italianen, Grieken, Amerikanen en Franschen
daar eendrachtig alles bijeengebracht wat ieder gevonden heeft (behoudens
smokkelexport), zoodat het in de archaeologie zeldzame voordeel geboden wordt,
de geheele verzameling van een tijdperk ter bestudeering en vergelijking bijeen te
hebben. De eigenlijke Kretische beschaving valt samen met het bronstijdperk, dat
op Kreta vele eeuwen beslaat. Van den daaraan voorafgaanden steentijd is de duur
nog moeilijker te peilen. Sommigen laten die al 12.000 v.Chr. beginnen. Met meer
zekerheid kan men zeggen, dat de hoogste kunstbloei ongeveer in de 15de eeuw valt.
Zooals gewoonlijk geven de vazen in hun onafgebroken reeks het meest volledig
historisch overzicht. Hun ontwikkelings-geschiedenis is een beeld van menschelijke
verbeeldingskracht en vindingrijkheid. In den neolithischen tijd is de vorm plomp,
de zwartgebrande oppervlakte wordt uit de hand gepolijst met werktuigen van been
of steen, de ornamenten worden ruw ingekrast en met wit opgevuld.
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In den bronstijd komt al spoedig de uitvinding, die ook voor de Grieksche ceramiek
van elementair belang is geweest: het gebruik van een verfstof, die door het bakken
een glanzend zwarte of (bij sterker verhitting) een roodzwarte kleur kreeg; daardoor
werd de combinatie van onvergankelijkheid en schoonheid bereikt. Veel had Kreta
op dit gebied aan Egypte te danken, zooals den pottenbakkersoven, de draaischijf en
later ook de faïencetechniek.
Had de glanzende verf de bedoeling de oudere gepolijste vazen in meer duurzamen
toestand na te bootsen, zoo schijnt een van de volgende stadiën: de polychrome
K a m á r e s - s t i j l (het aanbrengen van kleuren: dof rood, krijtachtig wit en geel,
op den donker-glanzenden grond) een imitatie te zijn van bontmarmeren en albasten
vazen met hun grillig verloopende of golvende aderen (fig. 6 en 7).
De Kamares-vazen leveren een typisch
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voorbeeld van de wijze, waarop men de Kretische oudheden dateert. Meestal gebeurt
dit in verband met de Egyptische chronologie. Er zijn Egyptische voorwerpen op
Kreta gevonden en omgekeerd; ook zijn er Kretensers (in het Egyptisch K a f t i of
K e f t i u , ‘van de eilanden midden in de zee’) in hun typische kleeding, met los
neerhangende lokken afgebeeld op Egyptische muurschilderingen, waarvan de tijd
te benaderen is. Zij dragen vazen en andere kunstproducten, o.a. ‘rhyta’ in den vorm
van dierekoppen.

FIG.

10. BEUGELKAN IN NATURALISTISCHEN STIJL.

Kamaresvazen zijn in Egyptische graven van de XIIde dynastie gevonden, iets
wat in verband met andere gegevens wijst op de eerste eeuwen na 2000. Nu de tijd
eenmaal is vastgesteld, maken de geologen van deze gegevens gebruik om vulcanische
uitbarstingen op Thera te dateeren, waar men Kamaresscherven onder een
puimsteenlaag heeft gevonden.
Tot de Kamares-vazen behooren ‘theekopjes’ met oortjes, van aardewerk, dun als
porcelein (fig. 8); de ornamenten (sterk gestiliseerde planten of louter phantastische
vormen) zijn soms zoo alledaagsch modern, dat ze op het eerste gezicht weinig
treffen, wat banaal doen, als behangselpatronen.
Verrassend zijn ruige reliefversieringen, die grillige werkingen van licht en schaduw
te weeg brengen, ook barbotine-techniek en het mooie effect, alleen verkregen door
de verf van een vol penseel langs de vaas te laten neerdruipen.
Rustig-mooi verrijzen hooge, statige lelies, wit op purperzwart (fig. 9)*): de
natuurlijke groei dezer bloemen is reeds een overgang tot het volgend tijdperk.
Terwijl de Kamares-stijl nog blijft voortleven, krijgt een richting den boventoon,
die een tweeledige tegenstelling met het vorige tijdperk beteekent. Het is geen
zelfstandige daad van de vazenkunst: deze ondervindt geregeld invloed van andere
kunsten, vooral van de muurschildering. De ééne kenmerkende eigenschap, die reeds
naast de Kamaresstijl voorkwam, maar voortaan domineert en zich nog vele eeuwen
gehandhaafd heeft, betreft een verschil als tusschen negatief en positief op
photografisch gebied. In plaats van gekleurde figuren, niet altijd even sprekend, op
een donkeren grond aan te brengen, laat men de vaas zelf licht van toon; de ruwe
*) De afbeeldingen 9-12 en 14-16 zijn ontleend aan de uitvoerige studie van Ernst Reisinger,
K r e t i s c h e Va s e n m a l e r e i , Teubner, 1912, waartoe de schrijver welwillend
toestemming heeft gegeven.
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oppervlakte wordt met een dun laagje fijngespoelde klei overtrokken; terwijl de
polychromie verdwijnt, teekenen zich op de natuurlijke geelbruine kleur donkere
figuren in zwartbruine silhouetten levendig af. Dat komt de tweede eigenschap te
stade: de reeds besproken neiging tot een ongebreideld naturalisme, het meest
frappante van alles. De groote inktvisch, die zich met de tallooze zuigers van zijn
kronkelende armen aan de vaas schijnt te klemmen en erlangs voort te glijden, is als
het
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symbool van de nooit rustende zee, die de eilanden in eindelooze deining omspoelt
(fig. 10). Ook de vorm van deze vaas is nieuw, een ‘beugelkan’ met een beugelvormig
handvat in het midden en de korte tuit ernaast.

FIG.

11. TRECHTER IN NATURALISTISCHEN STIJL.

FIG.

12. TRECHTER IN NATURALISTISCHEN STIJL.

Nieuw is ook de veel voorkomende trechter, in verschillende variaties: gewoon
kegelvormig (fig. 11; wellicht is het ook zulk een trechter, dien de ‘cup-bearer’ fig.
4 draagt), soms met een hals (fig. 12) of meer bolvormig uitgebogen (fig. 13). Tot
dezen naturalistischen stijl behooren de sterkste uitingen van levensweelde: de wieren
en waterplanten, die met de golven meewiegelen (fig. 14)*), de nautilus met volle
zeilen (fig. 13), een zeester, schelpdieren en zeeveeren (fig. 12), zeeanemonen (fig.
10 bij het oog van den inktvisch), terwijl koraalwoekering als omlijsting zeer gewild
is (fig. 11, 12, 13).
Het is de wereld uit het oogpunt van een duiker.
Gelijksoortige verschijningen bewegen zich op de beschilderde muren. In de
muurschilderingen van den ouderen stijl treft ons weer de voornaamheid van dezelfde
witte lelies op donkeren grond. Maar later, als het groote vlak hel wordt gehouden,
is daar hetzelfde bruisende leven: ranke dolfijnen, gracieus zwevende vliegende
visschen tusschen de koralen van het onderzeelandschap (fig. 2), wilde stierenspelen,
de ingehouden veerkracht van een sluipende kat. Dat is alles het leven om het leven.
Lang kon het niet duren, spoedig kwam de kunst tot bezinning en menigeen, die
vond, dat al die zeedieren en wieren angstig veel op momentopnamen leken, zal zich
verheugen en zich in zijn beginselen gesterkt voelen, als hij daarna een kunststijl ziet
verschijnen, die, minder uitgelaten, zich bewust betoont van zijn plicht om te versieren
in ondergeschiktheid aan den menschelijken geest, die orde en regel wil. Het fijne
gevoel voor harmonie en juiste verdeeling, dat de roem is van de klassieke Grieksche
ceramiek, ontbrak in Kamares- en naturalistischen stijl, maar begint thans reeds tot
*) Een plantkundige herkent hier Nymphaea caerulea.
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uiting te komen. In het nieuwe tijdperk wordt alles weer rustig decoratief: de inktvisch
draait braaf zijn armen tot zuivere spiralen (fig. 15), de wieren zien er uit als net
gekamde kinderkopjes (fig. 16), inplaats van een dwarsneergeslingerd natuurdier
komen daar in geregelde rijen, symmetrisch ingedeeld, zich voegend naar de logica
van den vaasbouw: de idee wier, de idee bloem, de idee schelp; tenslotte komen de
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oogen van de idee inktvisch louter als ornament n a a s t den kop te staan. Deze van
architectonischen smaak getuigende stijl (naar het prachtig herbouwde paleis
p a l e i s s t i j l genoemd) is de afsluiting van het typisch-Kretische; wat daarop volgt,
heeft geen Kretischen naam meer, het is de Myceensche stijl, genoemd naar de
burchtstad in Griekenland. Het vasteland is later tot beschaving gekomen dan de
eilanden, maar nam ten slotte de leiding. Daar gaat het in dezelfde richting voort: de
lichte ondergrond van ongekleurde klei blijft, de ornamentiek wordt steeds stijver:
op zichzelf is er niets tegen, de geometrische kunst als eindstation van deze stiliseering
te denken. Een van de belangwekkende vraagstukken in de archaeologie betreft den
oorsprong van dezen kunststijl. Is het een nieuw volk, dat een kersversche
kunstopvatting importeerde met rechte lijnen en cirkels, ‘ein Volk, von dessen klarem,
massvollem Denken der geometrische Stil Zeugnis ablegt’? Of is het een geleidelijke
voortgang met een steeds strenger en strakker worden van de oude vormen?
Een derde mogelijkheid is uitgedrukt in de hypothese, dat de geometrische stijl
nooit geheel verdwenen was, maar als onderstrooming in de lagere volksklassen een
vergeten bestaan bleef voeren en na het verval van de modestijlen der aanzienlijken
weer de overhand kreeg.

FIG.

13. TRECHTER IN NATURALISTISCHEN STIJL.

Nog ingrijpender is de vraag: Heeft de latere Grieksche bevolking zich in zijn
kunst (in hoofdzaak) zelfstandig opgewerkt en losgeworsteld uit de oorspronkelijke
starheid? Of is het juist de invloed van niet geheel uitgeroeide, met de indringers
versmolten elementen der oude, niet-Grieksche bevolking, die met hun blijkbaar zoo
artistieken aanleg de herleving van een schijnbaar weggekwijnde kunst bewerkt
hebben?
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FIG.

14. NATURALISTISCHE STIJL.

***
Het zijn vragen, die
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eerst kans van oplossing krijgen, als het schrift ontcijferd is en alle vondsten
gepubliceerd zijn. Veel is nog in voorbereiding; veel kan nog nieuw gevonden worden,
als de wereld weer oog heeft voor de

FIG.

15. PALEISSTIJL.

FIG.

16. PALEISSTIJL.

werken der beschaving. Maar dit staat wel vast, dat op Kreta reeds vroeg een volk
geleefd heeft, dat beschikte over energie en durf en het devies ‘wer immer strebend
sich bemüht’ hoog hield.
(Slot volgt).
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Fransche oorlogsillustraties in de jaren zeventig, eenenzeventig,
door Gerard van den Hoek.

A. LANçON. BOMBARDEMENT VAN PARIJS. BEWONERS IN HUN KELDERS GEVLUCHT.

Wie de geïllustreerde bladen uit den fransch-duitschen oorlogstijd, bijvoorbeeld
l'Illustration, vluchtig doorbladert, zal den indruk krijgen, dat hij tegenwoordig veel
meer betrouwbaar omtrent het krijgsleven wordt ingelicht dan te dien dage. Uit
heldere en volledige afbeeldingen kijken hem thans waarachtige menschen aan. Zij
glimlachen voor den fotograaf; een half uur geleden misschien vochten ze nog en
als ze geposeerd hebben, begint straks de worsteling opnieuw. Men denkt er met
afschuw aan, dat dit of dat sympathiek gezicht wellicht, of waarschijnlijk zelfs reeds
door een granaatscherf (zooals er elders in het blad op een kiekje zijn bijeen geschikt)
is verminkt. Aan deze platen heeft iedereen houvast en naar de schetsen en
teekeningen, die tusschenbeiden ook nog voorkomen, kijkt niemand, die zin voor de
werkelijkheid heeft en niet sentimenteel is, om. Het lijkt bij zulke vreeselijke
gebeurtenissen gemeene schennis, dat de een of andere artist, die nog al veilig achter
de bestookte linie zit, gauw een teekening voor zijn blad krabbelt, van een charge,
die hij niet meegemaakt
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heeft, waarin de werkelijke helden door gefingeerde zijn vervangen, en dat, terwijl
de dooden nog warm zijn.
In 1870 moest men zich met dergelijke onvolledige, half ware voorstellingen
tevreden stellen. En zeker zijn er toen massa's zouteloos werk gemaakt, waartusschen
men nauwelijks den smaak van het goede opmerkt. Sommige namen schijnen, wanneer
men ze telkens met een conventioneel soort teekening heeft zien terugkeeren, door
hun klank zelf de flauwe eigenschappen van hun dragers uit te brengen. Totdat er
eensklaps iets komt, dat de nieuwsgierigheid opwekt. Het is misschien wat anders
dan het gewone, maar daarom beter? Door het zien van veel minderwaardigs achter
elkaar is de blik, waarmee men oordeelt, niet meer zoo zeker. Men gelooft niet,
vertrouwt zichzelve niet; maar de teekening heeft iets overtuigends en men vertrouwt
den teekenaar. Niet op het punt van uiterlijke juistheid - die questie vergeet men, als
een kind, dat gemakkelijk genoeg van iets wordt afgeleid - maar op het punt van
innerlijke waarachtigheid.
Omstreeks zeventig was het een goede tijd voor de houtsnede. Een nieuwe rij
kunstenaars hield er zich mee bezig, zoowel in Engeland, waar de Graphic werd
gesticht, als in Frankrijk*). Gavarni was dood; het malicieuze genre, waarin hij en
Daumier zulke fijne kunst gemaakt hadden, verliep in de koddigheden van de Revue
de la semaine of mensuelle, van Bertall, Cham, e.a., en nog net precies als Cham
teekent tegenwoordig Henriot, wiens krabbeltjes in l'Illustration echter naar de
binnenzijde van het omslag zijn verhuisd.
Maar de goede illustratoren bekeken hun onderwerp niet van den grappigen kant,
doch lieten het liever gaaf en eerlijk op zich inwerken; waarvoor dan in hun
persoonlijkheid wel een orgaan van eerlijkheid en gave belangstelling moet zijn
geweest. De oorlog doet het zijne om hun werk te verdiepen. Wie het voor dien tijd
al niet ernstig opvatte, vervalt nu wel hopeloos in het vluchtig, onbeduidend,
anecdotisch of declamatorisch geknoei. De afgebeelde personen doen als slechte
tooneelspelers, de omgeving is coulisseachtig. In een volksmenigte de stereotype
hollende jongentjes en wijzende menschen; ze zien er uit als figuranten, die meer
willen doen, dan hun bescheiden rol is, en het ongerijmde doen. Op een plaat, waar
de bewoners van zeker dorp door de Duitschers tot graafwerk gedwongen heeten,
wordt dit geaccentueerd, doordat er een van hen een douw krijgt; de gezichten en
houdingen zijn nietszeggend. De teekenaar kon het moeilijk onderwerp niet aan. Dit
is ook wel een kenmerk van de goede illustratoren, dat ze onderwerpen kiezen,
waartegen zij opgewassen zijn. En eenmaal gekozen hebbende stellen zij er zich niet
mee tevreden, dat de lieden een licht bevattelijken omtrek onder de oogen krijgen,
en geven ze niet zoozeer op zichzelf staande feiten, als wel een samengevat, veel
vertegenwoordigend beeld. Maar aan den anderen kant eischen zij dan ook een
aandachtige beschouwing.
Merkwaardig in verband met den oorlog en de menschelijke ellende in het algemeen
is de ontwikkeling van A. Lançon gegaan. In l'Année illustrée van 1868 staan schetsen
van zijn hand, bekroonde koeien, varkens, paarden, een abattoir, alles op de meest
droge, stramme manier gedaan. Vlak voor den oorlog, in Juli 1870, geeft hij in
*) Door weinigen werden de mooie resultaten gewaardeerd. Vincent van Gogh tenminste schrijft
nog in 1882 aan zijn broer: De definitie, die menig schilder hier in Holland ten antwoord
geeft op de vraag: Wat is een houtgravure? is: ‘'t Zijn v a n d i e d i n g e n die in 't
Zuid-Hollandsch koffiehuis liggen’.
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l'Illustration twee groote houtsneden van prairiebranden in de Landes. Vooral de
eene plaat, waarop aan den rand van het rookende gebied, terwijl mannen bezig zijn
een greppel te graven, een verjaagde boerenfamilie zit uit te rusten tegen een hoop
weggeruimde takken en kruiden, is al zeer goed. Dan breekt de oorlog uit en trekt
hij mee als
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correspondent van l'Illustration; alleen in dit blad staan meer dan veertig platen op
zijn naam, waaronder vele van een geheele bladzijde. Ze zijn nog zeer ongelijk.
Voorstellingen met veel woelende figuren zijn het minst goed gelukt. Hij, die wel
meer van den eigenlijken oorlog zal gezien hebben dan andere teekenaars, (die zonder
blikken of blozen naar een croquis van den een of ander een woest krijgstooneel op
het houtblok goochelen), hij, die zelfs een poos in duitsch krijgsgevangenschap is
geweest, geeft maar zelden dien eigenlijken oorlog te zien. Een verkenning van
huzaren is weer stram en zonder leven, de paarden stappen overdreven keurig als in
een rijschool, de boomen langs den weg lijken van houtwol. Kijkjes tusschen
puinhoopen schijnen ook zonder lust te zijn gemaakt. Een gevecht in een dorpsstraat
is vrij goed, maar men ziet slechts de achterhoede rechts op de plaat verdwijnen.
Handig teekenen, zonder dat er iets van binnenuit blijft meeleven, kan hij niet.
Voor hem is het beter, dat hij zijn indrukken wat laat bezinken. Het best zijn dan
ook zijn Etudes rétrospectives, voornamelijk scènes uit de ambulance. Er is ook bij
een Pansement d'un soldat dans une ferme. De forsche soldaat ligt op zijn knieën en
laat zich helpen door een boerevrouw. Beiden zwijgen, de gewonde houdt zijn hoofd
wat opzij en kijkt droefgeestig naar den grond.

A. LANçON. LA GUERRE. ÉTUDES RÉTROSPECTIVES. AMBULANCE ÉTABLIE DANS L'EGLISE DE MOUZON
APRÈS SEDAN.

Krachtiger geteekend is de groote plaat: Ambulance dans l'église de Mouzon, après
Sedan (formaat 32 × 22). In een zijbeuk liggen zeven gekwetsten naast elkander.
Sommigen zien er lusteloos en verdrietig uit, anderen herkrijgen weer levensmoed.
Verderop
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zijn er reeds die voor de afwisseling in een bank zitten. De groote rust binnen deze
muren, aan den voet van deze rotsvaste pilaren, moet hen verkwikken. Op een andere
plaat, in Le monde illustré, huizen een stuk of wat soldaten in een schemerigen hoek
van een eenvoudiger en kleiner kerk, bij een altaartje. Ook hier dezelfde krachtige
manier en fijngevoeligheid voor ernst.

E. MORIN. PARIS. ASPECT DES BOULEVARDS PENDANT LA SOIRÉE.

Hij behandelt weemoedige dingen zonder zijn flinkheid te verliezen: Na het sluiten
van den wapenstilstand, die in een moeilijke vrede zou overgaan, verlaat een afdeeling
soldaten een boerderij, dicht bij Parijs. De tamboer loopt een weinig gebogen en met
neergeslagen oogen voorop. Hij heeft zijn trommel niet eens omgehangen, maar
houdt hem (het is er een van hoog model) los op de heup; zijn andere arm heeft niets
te doen. Kameraden aan weerszijden laten het ongeregeld groepje met een zeker
ontzag voorbijgaan.
Een andere kleine plaat heet Derniers coups de fusil, dans la nuit du 27 au 28
janvier, en stelt voor een loopgraaf, van onderen en van binnen uit gezien. Een troepje
vermoeide mannen is suffig bezig met schieten; sommigen doen niet mee. Benedenin
morrelt er een aan zijn ransel. Alle spanning is weg; ze zullen immers wel niet meer
worden aangevallen; vandaag of morgen komt er wapenstilstand zonder hoop. Maar
omdat ze toch iets moeten doen en het werkeloos bij elkaar zitten te somber zou zijn,
schieten zij zoo nu en dan nog maar eens.
Verder geeft hij allerlei tooneelen uit het soldatenleven te velde en in de forten,
wachtposten en bastions in rust, een gieterij van granaten, een convooi van door de
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duitschers ter dood veroordeelde burgers, het kisten van hen, die in de ambulance
gestorven zijn. Récolte d'un jour de combat heet dat laatste. In een lange rij ligt deze
naargeestige oogst van dooden langs den wand van een loods, elk met een beschreven
papier onder aan de broekspijpen gespeld. Twee mannen zijn kalm bezig een van
hen te ontkleeden.

E. MORIN, TRAVEAUX EXÉCUTÉS AUX FORTIFICATIONS POUR METTRE PARIS EN ETAT DE DÉFENSE,
PORTE DE CLIGNANCOURT.

In bijna al het werk van Lançon is veel menschelijk gevoel. Later, na den oorlog,
zal hij zijn allermooiste groote prenten maken, tafereelen van ongelukkigen en armen,
Les bas-fonds parisiens, L'envers de Paris, verzamelplaatsen van voddenrapers, een
soepuitdeeling, scènes in het gekkenhuis.
Een vuriger talent, met meer verbeeldingskracht, maar minder trouwhartigheid is
Edmond Morin. Lang voor den oorlog werkte ook hij reeds. In 1864 gaf hij al elke
maand in l'Illustration een plaatje, waarop de eigenaardigheden van den tijd van 't
jaar raak en fijn werden getypeerd, in een woelige opstapeling van kleine tafereeltjes.
Ook zijn talent ontwikkelde zich nog in het ongeluksjaar. Hij teekent voorstellingen
direct naar de natuur en dan weer andere met een allegorische bedoeling. Volle,
bewegelijke tooneelen geeft hij allerknapst en met de juiste stemming.
Een van zijn beste prenten is Aspect des boulevards pendant la soirée (formaat 32
× 22) in de allereerste dagen van den oorlog. De plaat kan men vinden in l'Illustration.
In het midden, aan den rand van het trottoir, onder jonge boomen, staat een helderwit
lichtende kiosk, waarbij mannen en heeren vechten om couranten. Daarachter loopt
de straat, rechts
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kijkt men in een zijstraat met hooge huizen, waarboven een flauwe wolkenlucht;
hoog in die verre huizen een paar verlichte vensters met onduidelijke gestalten,
beneden een woelende menigte, troepen jongens met lampions, intrekkend tegen
andere troepen, rijtuigen, een zware omnibus met toekijkende menschen erin en erop,
en met een koetsier, die het ondanks de volte niet laten kan opzij te zien. Links aan
den overkant komt de hemel niet meer bloot, en daar vlak onder den bovenkant der
plaat, zichtbaar tusschen de toppen door der boomen die aan deze zijde staan, een
lang, smal terras met menschen. Overal menschen; alleen het linkerdeel van den
voorgrond is leeg. Het peinzende figuurtje van een garde civile of politieagent is op
het punt, die ruimte over te steken; slechts zijn hoofd en romp, die donker afsteken
tegen het licht van de kiosk, komen boven den rand der plaat uit. Geheel rechts op
den voorgrond café-tafeltjes, waaromheen rookende heeren; een kellner, die nog niet
door de algemeene opwinding is aangetast, komt met een blad aandragen; verderop
een kellner, die het wel is en aan een heer, die op een stoel staat en zich naar hem
overbuigt, iets aanwijst, dat in de menigte geschiedt. Hier geen coulissen, maar men
voelt het gistende Parijs aan alle kanten om zich heen.
Een dergelijk onderwerp behandelt hij nog een paar maal, maar niet zoo goed als
hier, in Le Monde illustré. In datzelfde weekblad komen echter platen van anderen
aard voor, die zeer mooi zijn. Zoo een groote houtsnede van werklui, die bij de porte
de Clignancourt (formaat 32 × 22) aan de verdedigingswerken bezig zijn. Het is een
grijze, winderige dag; pas ontbloot zand, dat in plakken naar beneden schuift, geeft
het meeste licht. Daartegen komt op den voorgrond sterk uit een kar met kluiten
aarde, die door twee voor elkaar gespannen paarden uit een diepe kuil naar boven
gejakkerd wordt. Beneden in den kuil, aan den voet van een bemetseld bastion is het
schemerig. Gespierde kerels werken er met schop en pikhouweel. Er staat een los
paard, in welks bochtig lichaam eigenzinnigheid zit en waartegen een terugdeinzende
jongen schijnt te knorren. Hoogerop sjorren twee mannen een lantaarnpaal uit den
grond en een magere, taaie zestiger mikt met een vaart zijn kruiwagen met keien
over een smalle plank. Aan den top van het bastion onrustig fladderende vogeltjes.
Links boven in den hoek, op de tegenovergestelde fortificatie twee hoopjes
toeschouwers, heel in 't klein, maar toch nog levendig.
Nog veel levendiger uit den aard der voorstelling is een charge van kurassiers,
tegen een heuvel op, recht op het kanonvuur in. De figuren zijn in twee groepen
gescheiden. Op het tweede plan stormen de vurigen, ongedeerden voorbij, op den
voorgrond in een holte van het terrein liggen de geknakten, de bleeke dooden en de
gewonden, wier leven reeds half uitgebluscht is, zij, die met lichaam noch geest den
aanval meer volgen. Er is ook een wonderlijk kereltje bij, die zeker niet meer dan
een harde klap tegen zijn ronde kop heeft gehad. Hij zit met groote, verschrikte oogen
en een schreeuwende open mond, bolle wangen en hooge schouders, met den rug
naar den vijand, half achter zijn rochelend paard en heft zijn worstachtige, kleine
arm op als om alarm te maken. Het bloed is hem naar het hoofd gevlogen; vlak in
zijn buurt een stervende, wiens wit gezicht op de borst zinkt.
In Le Monde illustré staan van Morin verscheidene min of meer allegorische
platen. Zoo een donkere prent, die hij La Guerre noemt. Voor een oud, begroeid
huisje met rieten dak, waarbij stokrozen zwaar bloeien, zit een bejaarde boer met de
hand om het oor te luisteren, naar wat zijn vrouw uit een krantje voorleest. Een klein
jochie, plat op den grond, leunt tegen het been van den ouden man en is onder de
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eentonige voorlezing van zijn grootmoeder ingeslapen. Een voorbijgaand vrouwtje
is blijven staan om mee toe te hooren. Maar een jonge man, met een pak onder den
arm en een reisstok
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loopt haastig langs den oever van een meertje, waarboven in de verte de hemel zwart
wordt en, al hooger wervelend, rookig krijgsgewoel opbraakt. Ook boven het huisje
trekken de zwarte dampen. Twee gekroonde adelaars staan wild klapwiekend
tegenover elkaar in de lucht.

M.J.G. ANDRIEUX. LE CHAMP DE BATAILLE DE BORNEY (LES MORTS). TEEKENING NAAR DE NATUUR.

Een andere plaat heet: Le Christmas de 1870 à Berlin. Envoi du roi Guillaume à
la reine Augusta. Een zware sparreboom in een kuip is bevracht met pakken blanke
sneeuw en blanke lichamen. Sommige figuren schijnen rustig te slapen, andere
verbaasd te ontwaken uit een drukkende droom. Om de kuip heen nog meer
ongelukkige gestalten. Een geraamte met punthelm op begiet dezen kerstboom met
bloed en houdt in zijn andere knokelhand een druipende gieter met tranen klaar.
Links en rechts in de verte brandende puinen, een ontwrichte kerktoren, zwarte
wrongen rook, een hooge, geweldig kruiende wolkenlucht. Dezelfde klachten en
ellenden van thans zijn in dat alles uitgedrukt, dezelfde beschuldigingen van vrouwenen kindermoord. De prent zou ook in het begin van den tegenwoordigen oorlog
geteekend kunnen zijn, behalve dan, dat boven op den top van den toenmaligen boom
een keizerskroon hangt met de letter N.
Is onder het teekenen van deze bittere plaat in Morin het denkbeeld voor de
volgende opgekomen, die in de laatste Monde illustré van 1870 staat? Daarop ziet
men een pootige boerenkerel zonder ander wapen dan een dorschvlegel, waarmee
hij een welgewapende duitschen soldaat afranselt; 1871 leest men op zijn rug. Terzijde
ligt geknield een schreiende vrouw in de rouw; dat was 1870. Hij zet er onder: Le
dernier ennemi. Nos voeux et nos souhaits! benevens het
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volgende gedichtje, dat overigens weinig op de voorstelling betrekking heeft:
O toi qui t'es levé dans les horreurs du froid
Et dans les tempêtes du bronze,
Que nous apportes-tu sous ta robe au pli droit,
An mil huit cent soixante et onze?

Zeldzamer dan het werk van Morin is dat van Andrieux. Onder het weinige, dat hij
voor zoover ik na kon gaan, maakte, munten uit twee houtsneden van slagvelden in
donker, die zoo forsch en gespierd zijn uitgevoerd, als de klank van zijn naam is. De
eene heet: Le champ de bataille de Borny. - Les morts (formaat 32 × 22), en is
blijkbaar gemaakt naar een schets van iemand anders. Een groep dooden ligt tegen
een heuveltje. Daar onder langs, over den voorgrond, vloeit een heel klein stroompje,
niet meer dan een vliesje water over zandribbels en waarin een paar steenen
weerspiegeld worden. Op het heuveltje een boom, waarvan men alleen den stam en
een bijna afgescheurde tak ziet. De dooden liggen half in helder maanlicht, half in
de schaduw van dien boom. Maar ze zijn gevonden. Een officier en een soldaat
dragen een anderen officier weg. Achter het hoogtetje loopt een jonge milicien met
een gewonde op zijn rug, die zich zwaar om zijn nek laat hangen. De drie mannen
doen zwijgend en met kalmte hun werk. Een wagen met twee paarden komt
aanhobbelen over den oneffen bodem. Rechts vooraan ligt nog een dood paard, met
den kop over het watertje; krachtig en nervig van structuur als de houten materie zelf
is de teekening van dit paard.
Onder de andere prent staat: Visite du roi de Prusse au champ de bataille de Sedan
(zelfde formaat). De vorst komt rechts geheel op den achtergrond met zijn gevolg
aanrijden, tusschen een eerewacht van voetvolk door, waarvan de officier juichend
zijn hand omhoog steekt. 's Konings paard snuffelt aan de lijken; hijzelf is te ver weg
en de schemering is te diep, dan dat zijn trekken te herkennen zijn. Deze stoet van
hooge bezoekers bemoeit zich in 't geheel niet met het somber tafereel, dat de
eigenlijke teekening uitmaakt. Hetzelfde onderwerp van de vorige plaat is hier
uitvoeriger en meteen harder en onverbiddelijk behandeld. De boom is een ontbladerd,
scheef gerukt struikje geworden, het weemoedige maanlicht, dat nog iets
balsemachtigs had, een late schemering met vale wolkensluiers erin. Er vliet geen
frisch stroompje voorbij; verder niets dan de harde grond, en om en over een vernield
kanon de groep dooden, wier verlatenheid nog grooter lijkt door de nabijheid der
vorstelijke bezoekers, die hen niet zien.
Er zijn nog meer namen, waarvan men bij herhaalde ontmoeting onwillekeurig
gaat houden: Vierge, Urrabieta, Lalanne, Ferat, Montbard. Van den laatste staat in
l'Illustration een opmerkelijke kleine houtsnee van een barricadegevecht in kruitdamp,
met spookachtige gedaanten, die nog maar machinaal door schieten, machinaal een
gewonde wegdragen. De prent is blijkbaar snel en op een eigenaardige, vegerige
manier gesneden, die zich uitmuntend bij het ruige onderwerp aanpast.
Wie na de beschouwing van deze prentkunst terugkeert tot de rijk geïllustreerde
bladzijden bijvoorbeeld der tegenwoordige Illustration, zal het gaan betreuren, dat
zij en haar genooten niet langer zulke teekenaars tot hun beschikking hebben, bij
zulk een procédé.
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Uit ‘Het gelaat des dichters’
door Karel van de Woestijne.
I.
Van alle reis terug nog vóór de reis begonnen....
Wàt, dat gij niet en wist, heeft de onrust u geleerd?
- Alle einders zijn ontgonnen
en elk toch gemeerd.
Welke begeerte die, verzaad, niet heeft bedrogen,
en welke oprechte liefde ooit zonder angst beleên?
- o Dorre brand der oogen
na noodeloos geween!....
Geen bronnen meer, en geene stroomen, waar een haven
ze in de gestilde maat der strenge zee bevest.
- Gij moet u niet meer laven:
gij zijt aan walg gelescht.
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II.
Uren van harde macht, waar 'k in de zwartste nachten,
die heller zijn dan git,
ter ijlste hoogten, en de steilste, der gedachte
onzichtbaar-tronend zit; Uren van harde macht, gebore' uit trots en lijden:
hoe heb ik u bemind,
toen 'k Leven wijken deed, en Dood - o weidsch verblijden mocht koestren als een kind;
waar 'k heel mijn weze' als plots genade-weel'ge borsten
mocht de' Onverzaadb're bién,
en 't bateloos geluk mocht dulden, aan zijn dorsten
geheel tot ijlt te vliên.
Geene begeerte meer; o vrijheid, en geen bede;
en, allen strijd beslecht,
uit diep-gerooiden drift den diep ontgonnen vrede
van 't eíndlijk eind-gevecht.
Arm, als geen enkle, maar zich voelen, koel, den rijke
die, 't zwoelst geluk door-leên,
het Wezen, de eeuwigheên ontwassend, kan doen wijken
naar eendere eeuwigheên....
Uren van felle macht, hartstochtelijk negeeren
gebore' uit boete en spijt:
wat heb ik u bemind, ik die u mocht regeeren,
- en treurig ben, en lijd....
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- - Want zie, de aarde is den tijd nabij, dat tijgend streven,
ál zwellend, welven gaat.
Weêr word ik als een zonne-straal, die staat te beven
en, bevend, réchte staat;
weêr word ik, waar de luide bodem ligt te kenen
voor 't licht-bekroonde kruid,
gelijk de bronnen zijn, die onbedaarlijk weenen
met daevrend-blij geluid.
De dag wordt rood van zon en rozen. De uren blaken
van rijk en rijp geweld.
'k Draag al het blozen van den zomer op mijn kaken
als waar' 'k een heldre held;
van al het bloed, dat zoekt of blinkt in bloeme' en boomen,
zijn mijne vuisten zwaar;
'k ben duister als het woud in avondlijk verloomen,
en als de weiden klaar;
'k ben klaar en klapprend als de blaedren en de waetren;
'k ben gloeiend-zwart, gelijk
de minnaars die elkaêr van bijten en van schaetren
bevinden goddelijk.
Maar - 'k heb te zeer geheerscht, dan dat ik niet en lijde
om zulke duld'ge heerlijkheid....
- Uren van harde macht, waarom moet ik u beiden,
nu 'k, treurend, lijd?....
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III.
Eenvoudige arbeid, als een brood dat geurt en blankt....
- Gij, die, waar ge om het vroomst geluk geen god en dankt,
verlatenheid betaalt met een te late boete:
het schoone koren aart onnoozel aan uw voeten;
er is een paard dat neit, maar trekt; er is een os
die trekt; van duizend nijvre vooglen ruischt het bosch;
en als gij, straks, vol wrok en opgekropt negeeren,
maar nóg te trotsch voor de eedle biecht, naar huis zult keeren:
zie, daar staat uwe vrouwe in zorge en derenis
om uw vreemd leed, dat door geen min te weren is,
gij, bittre, die u-zelven bant uit de eigen vrede....
- Weêr is een dag van vrome weelde wrang verleden.
Het schoone koren aarde onnoozel; ieder deed
in onbewuste vreugd zijn doening, waar ge schreedt.
Maar gij, die lijdt en rouwt om ál te zeker weten;
gij, die in luidste vreugd geen lijden kunt vergeten
en in het lijden éerst een schampre vreugd belijdt:
gij walgt voor de eêlen troost van schaemlen arrebeid,
te trotsch nóg in het leed der machtelooze boete....
- En de ándren oogsten 't graan dat aart voor úwe voeten.
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IV.
Wij, de Armen die den Geest verzaakten,
gekoornen tot een zaligheid:
we ontdekte' in ons het leed, dat waakte
om een verloren weelde-tijd.
Wij de Eedlen, die de weelde wonnen
van schittrend-naakt Onnoozel-zijn:
wij hebben niets in ons ontgonnen
dan - blinkend git - een zwarten schijn.
Wij, niets dan Goeden, gulle en bloode
onnoozlaars met de warmste hand:
de dorre handen van de dooden
zijn rijker van een rijpren brand.
- Wij de Armen, de Eedlen en de Goeden,
wij, liefde- en levens-zwaar den schoot,
- ons kindren leerden ons bevroeden:
wij baren nooit dan vreeze en dood.
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V.
Ik vraag den vrede niet: ik vraag alleen de rust.
- o Teedere avond-glans der lippen en der lampen,
als de eêle nacht ontrijst de lage dage-dampen:
wanneer wordt van uw zuivren gloed mijn angst gesust?
De schroeiige oogen koel ten kalmen droom gekust;
gebluscht het zwoele bloed van 't dagelijksche kampen;
en, waar ter slaap de laatste zorgen tráger tampen,
de Liefde en 't Leed verzoend tot één weemoed'gen lust....
- o Teedere avond-glans der lampen en der lippen....
- Maar gij, mijn harde geest, die stoot aan alle klippen
vergééfs een onwil waar geen genster aan ontschampt....
- Ik vraag den vrede niet: ik vraag alleen te póózen;
ik vraag alleen de rust, die - maagdelijke roze gelijk de maan den moeden dag ontrijst, die dampt....
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Martje Vroom
door J.M. Goedhart-Becker.
II.
Martje liep door het laantje, dat van den Mauritsweg naar den Eendrachtsweg leidt.
Het was blinkend vriesweer en een blijde kou. Dof bevroren en zoo stil alsof het
gestorven was, lag het water. Terzijden glooiden de banen van sneeuw, die gingen
tot den weg, en werden afgesloten door dorpelhooge paaltjes met ijzerdraad, heel
dik. De rhododendrons stonden er bij breede groepen; een enkele hulst, die hooger
was, stekelig erlangs, met schaarsche roode besjes. Zij samen waren de weinige
struiken, die hun oude bladeren door jaren heen gebruikten. Ze waren donkergroen,
zoo hard en dik als leer. Ook perken van verkleumde rozenstruiken, sliertige takjes,
glimmend en dun, en doorzichtige boschjes van sparregroen, verbraken de blankheid
rondomme.
Erboven stond de zon, bevangen door de koude, oranje, rood en koperkleurig.
Langs de huizenrij liep Martha, op den drogen trottoir, die lang en leeg voor haar
uitlag en toch niet eenzaam was, maar blij, blij. En het stralen van den gulden middag
en het voelen van de vroolijke kou langs haar wangen, bracht hupschheid in haar
gaan en lachjes in haar oogen. Gretig moest ze zich bedrinken aan de ijle lucht. Haar
hoofd hield ze, onbedacht, wat achterover; een dronkenheid, als om te dansen, een
ongemotiveerde lust tot lachen en tot vroolijk zijn, kwam over haar en deed een
glimlach om haar lippen liggen. Losjes ging ze, of ze altijd door had kunnen loopen,
leeg van gedachten, speelsch van doen; als een schoolkind, dat in overmoed wil
belletje trekken.
Ze keek langs den trottoir, waar aan den horizont een heel ver menschfiguurtje
daagde, dat op haar afkwam, alleen in groote ruimte. Ze vond het aardig het figuurtje
grooter, gróóter te zien worden. Het poppetje werd mensch, de mensch werd heer in
langen ulster. Zijn stok hoorde ze bij tijden sliertjes trekken op de gladde steen; zijn
hoed was even achteruit geschoven; rechtop ging hij, krachtbewust. Zijn kleeding
wist zich gedragen. Martha moest naar zijn loopen kijken, prettig, als één, die zijn
eigen vreugde ontmoet. De leegheid van den weg voelde ze als iets gemeenzaams.
In de grappige spanning, die er in dit naderkomen voor haar lag, vroeg ze zich af,
weddend met zichzelve, of ze den hoek van de Witte de Withstraat om zou zijn,
vóórdat hij langs haar was gegaan, of hij rechtdoor zou loopen of óók de straat
inbuigen. Onwillekeurig liep ze langzamer, rekte de krimpende afstand om te zien,
hoe het uitkomen zou.
Hij stak de Witte de Withstraat over, liep haar tegemoet. Nu zag ze, onder de ruige
flambard, zijn gezicht met de blonde baard, die het koude zonlicht lichter maakte;
en daar opeens werd haar kijken meer oplettend en kregen haar oogen gedachten. Er
flitste een herkenning door haar heen, die dadelijk verschoot. Ze doorvorschte zijn
gezicht om een spoor van bekendheid; telkens was ze op het punt om te weten wie
het was.
Aangetrokken door haar straffe kijken, zag hij haar verwonderd aan met een
plotselinge beweging. Toen zag ze, ook in zíjn oogen, door een opleven; door een
wijder opengaan, tinkeling van weerzien. Onwillekeurig greep hij naar zijn hoed; en
Martha lachte, bevreemd ietwat en toch begrijpend. Ze liep, nu hij voorbij was,
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langzamer en langzamer en in haar hoofd draaide deze ééne gedachte: wie, wie kòn
dat toch zijn....; en eindelijk stond ze stil, keek om. Hij stond haar na te kijken, zijn
hoofd vooruit, zijn oogen reikend. Martha kreeg een kleur. Ze liep vastberaden verder.
Maar hij, onverwachts, had haar herkend, en met groote schreden kwam hij achter
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haar aan. Ze hoorde zijn naderen en durfde niet kijken en voelde tenslotte, dat hij
naast haar ging. Zijn grootheid maakte haar verlegenheid nog erger. Hij nam zijn
hoed weer af met dat gemakkelijke gebaar en keek lachend op haar neer.
‘Herkende u me?’ vroeg hij.
Martje versnelde haar pas en stond toen stil. Ze keek hem aan met lachende,
verlegen oogen en zei iets onsamenhangends. Ze geneerde zich hoe langer hoe meer,
werd kribbig op zichzelf. Toen keek ze weer, hulpeloos, in zijn sterke oogen, die
lachten om haar roode gezichtje.
‘Ik.... heb u.... bepááld wel es ontmoet’, zei ze, ‘maar.... ik herinner me niet....’
‘Zeker’, zei hij, ‘u hèbt me ontmoet. Maar 't was niet erg officieel.’
Verwondering dreef haar verlegenheid weg.
‘Houdt u nòg zooveel van schaatsenrijden?’ vroeg hij.
Nu lachte Martha met kleine schateringetjes. Ach ja, nu wist ze 't óók. Wat
bespottelijk.... Dat was die man.... verleden winter.... die ze pardoes in zijn armen
reed.... bij een bocht. Ze stond er en lachte maar. Dartele blanke geluidjes in de
zonnige vriezende winterkou. Hij keek er naar en zoo jolig was er haar kleine figuurtje,
dat ook hij begon te lachen, met zijn diep, sonoor geluid, dat achter zijn tanden
vandaan kwam.
Ze voelden zich oude bekenden. Maar nu kwam toch opeens in Martha het besef,
dat hij eigenlijk een vreemde was en ze begreep, dat die ontmoeting geen
kennismaking toestond. Ze werd er onzeker van. O, dat ze die nu dacht te kennen.
Ze mocht toch zoo niet gaan staan praten met iemand, dien ze eigenlijk nooit had
ontmoet. Even goed kon ze aanpappen, als je bijvoorbeeld tegen hem opgestooten
had met langsgaan. Alsof ze aangesproken werd door een vreemden man, zóó voelde
ze het. Ze behoorde zich te schamen, ze had een gewaarwording, alsof ze iets
verkeerds ging doen, en toch kòn ze niet laten merken, dat ze ontstemd was, of
eigenlijk.... moèst zijn, en dat het nu genoeg moest wezen. Hij deed het zoo eenvoudig.
Alsof het heel gewoon was, om op die manier met een dame kennis te maken. Ze
twijfelde, of het gek was, ja of neen. Hulpzoekend keek ze in de vriendelijke leegte
en voelde haar voeten als onbewegelijke blokken.
Hij begreep haar preutsche overwegingen en zag ze met een glimlach aan. Het
was zijn gewoonte tegelijk te overzien en te beheerschen.
‘Sta me toe’, zei hij met voorname onverschilligheid, ‘nu een tweede ontmoeting
ons zoo eigenaardig samenbrengt, dat ik me aan u voorstel. Gustaaf van Heeteren’.
Martje werd van gewetensdruk bevrijd. Dat was correct; hij meende het dus netjes.
‘Ik heet Martha Vroom’, zei ze.
‘Martha?’ zei hij, ‘ach, dat is een mooie naam’.
Vróóm vond ie abominabel en wou hij, zoo gauw hij kon, vergeten.
‘Vindt u niet, dat we elkander wel heel toevallig tegen moeten komen? Dat is nu
de twééde keer op zoo'n eigenaardige manier. Tenminste.... dit is toch ook wel dwaas’.
‘Ja’, lachte Martje, ‘typisch’.
‘Ik zie er bepaald een voorteeken in....’
En toen ze hem vragend aankeek:
‘Dat het bestemd is, dat we elkander leeren kennen’.
‘O’, zei ze, twijfelachtig weer.
‘Dat is te zeggen’, zei hij snel, ‘ik bedoel, dat het zoo'n oppervlakkige kennismaking
toch wel motiveert. Of 't moest u hinderlijk wezen?’
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‘Neen’, zei ze, gerustgesteld door het ongewone.
‘Mag ik dan een eindje meeloopen en wat beter mijn onvrijwillige ijspartner leeren
kennen?’
‘Als het.... u niet derangeert’.
‘O, volstrekt niet’, zei hij met een lachje van triomf.
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Zoo gingen ze samen de Witte de Withstraat door en liepen op de winkelstad aan.
Martje zweeg of antwoordde slechts kort. Ze voelde zich niet rustig, maar vond het
ook niet naar. En eigenlijk wel prettig. Van een verboden en wat angstig genoegen
was dit samengaan, alsof ze een afspraakje had gemaakt buiten moe en buiten allen
om, waarvan het uitlekken een soort van schande over haar zou brengen. Met den
eerste-de-beste ging ze mee; wat wist ze van hem af? Thuis zouden ze 't niet netjes
vinden. Maar het stelde haar gerust, dat ze er niets in vinden kon wat aanstoot gaf.
Want hij gedroeg zich, zooals het behoorde; het was een héér, dat kon je aan alles
zien, maar toch.... Och, 't was de gekke samenloop van toevalligheden, die haar van
haar stuk afbracht, eerst die ontmoeting op het ijs, een jaar geleden al, toen ze elkaar
omarmd moesten houden om niet te vallen en rondtolden, als menschen, die niet
dansen kunnen op een bal, met van weerskanten het geëxcuseer en háár verbeten
lach.... ja, op het ijs ben je daalijk frère en companjon.... en nu hièr op dien stillen
weg zij met z'n tweeën alleen en allebei weten, dat je de ander meer gezien heb,
zonder dat je je herinnert waar. Neen, eigenlijk vond ze, dat je zóó'n geval niet af
kon meten naar wat je anders al of niet zou doen. Gunst, en hoe dikwijls kwam het
niet voor, dat je iemand leerde kennen op een heel bijzondere manier. Daar had haast
ieder voorbeelden van te noemen. Ze kon dan toch een beetje met hem praten. Wat
stak daarin! Wat hoef je nu direct het ergste te denken! Hij behandelde haar als gelijke
dame, èn, vond ze als het zekerste bewijs, als 't niet toevallig was geweest, omdat ie
me herkènde, had hij me amper aangekeken, want hij wàs al haast voorbij.
Haar bezwaren slonken weg voor deze pleitende verklaringen en gaandeweg
aanvaardde ze, onbedongen, de feiten, zooals die voor haar lagen. Ze werd levendiger,
zei zelf zoo nu en dan ook wat, toonde belangstelling, die vroolijkheid beloofde.
Eerst had hij, zich moeite gevend, alléén het gesprek gaande gehouden,
vóórtgesleept....; hij had al overwogen, of hij maar niet terug zou gaan, het avontuurtje
laten slippen. Het was een aardig kind; ze zag er niet kwaad uit. Nee, bliksems goèd;
het was het type, waar hij dol op worden kon, en niet voor een enkel keertje. Maar
het leek een erg kínd nog, een onervaren kind; juist wel pikant, maar ook gevaarlijk.
Drommels ja, hij brandde om den dood niet graag z'n vingers.
Hij had een poosje loopen zwijgen, met de bedoeling, op het eind van de straat
afscheid te nemen; ze leek ook nogal schuw. Maar aan den hoek liep hij verder mee
en kon er niet toe komen, er bruusk een einde aan te maken. Wie weet ook, hoe het
mee zou vallen en 't leek zoo'n aardig, pittig ding.
Hij zei weer wat, voor de leus, iets van het weer en van het ijs; en zij, over haar
bedenkingen heen, antwoordde met een heldere opgewektheid, zonder voorbehoud.
Het was hem een verrassing; hij werd er zelf geanimeerder van, en aangemoedigd
beiden door hun blijheid, meesleepend elk in behaagzucht voor de ander, raakten ze
vertrouwelijker in gesprek en lieten de dingen van buitenaf rusten.
Martha vertelde van thuis: dat ze woonde met haar moeder en twee zusters; wel
saai, enkel vrouwen. 't Was alledag hetzelfde, een leven zonder variatie; een enkele
maal eens uit, bij een vriendin of kennissen. Ach, 't was zoo duf; er was nooit
vroolijkheid, en 's avonds nooit eens ergens heen. Neen nooit, behalve dan bij
kennissen. 't Was altijd een bezwaar, dat er geen heer was, die je begeleidde. Haar
oudste zuster was nu weldra geëngageerd, maar dan ging je eerst recht niet mee; die
moesten dan maar samen.
‘Nee’, lachte ze, ‘is 't waar of niet, zoo'n vijfde rad aan een wagen’.
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Maar het was een suf bestaan. Ze hield

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

134
van pret en vroolijkheid. Vriendinnen? Neen, die had ze niet. Wel een paar kennisjes,
maar meisjes van je schooltijd, och, die raakte je kwijt, verloor je uit 't oog. En....
moe hield niet van veel visite. Zoodoende kon je nooit eens terugvragen. Nu haar
zuster verloofd was, was ze nog méér op zichzelf.
Hè, 't fleurde haar op, als ze eens een ander mensch sprak dan altijd die van thuis.
Het was nu net, alsof ze d'r es uitgebroken was.
‘Houdt u ervan, om zoo 's avonds ergens heen te gaan?’ vroeg hij.
‘Nou!’ zei ze. ‘Maar 't gebeurt haast nooit’.
‘Zoo’, zei hij, bedachtzaam.
Ze liepen door de winkelstraten en bleven af en toe, pratend, voor de uitstalkasten
staan. Martha deed dit uit gewoonte, en ongeweten ook, om zichzelf de geruststelling
te geven, dat ze om hem haar voorgenomen plan van winkelen niet varen liet. Maar
van de étalages zag ze niets, al deed ze haar blikken vluchtig over alles heen dwalen.
Ze gaf zich over aan het stille genoegen naast hem voort te gaan en met hem te praten
op haar vroolijk babbeltoontje, hem bekend te maken met haar kleine leven en zijn
belangstelling in dit eenvoudige, dit zoo gewone, duidelijk te voelen. Ze wilde ook
van hem iets weten.
‘Vertel nou's wat van ù?’
‘Van mij? Daar ís niet veel van te vertellen. Mijn vader is in zaken, ik ben ook op
het kantoor. 'k Zal later wel in zijn plaats komen’.
‘Later?.... Als....?’
‘Als hij gaat rentenieren, of komt te sterven’.
‘O’, zei Martje, ‘Ja....’.
Hij zei dat onverschillig; ze had er haast een soort van bange bewondering voor.
Affijn een màn, hij was natuurlijk onafhankelijk. Zou hij om zijn vader geven? Dat
kon ze niet vragen, ze kende hem zoo pas. Stel je voor, dat zíj zoo sprak van moe.
Ze wou toch graag wat verder weten.
‘Is uw vader oud?’
‘Oud? Zóó....’
‘Omdat u sprak van sterven. Ik dacht soms of hij sukkelde....’
‘O. Neen, dat niet. Maar 't is zoo 's werelds gang van zaken, de ouden raken op
en de jongeren nemen hun plaatsen in’.
Ze vond niet, dat hij aardig sprak over zijn thuis, zoo onverschillig. 't Was of hij
schuw was om er iets van te vertellen, of hij 't de moeite niet waard vond. Of zou hij
vinden, dat het haar niet aan ging? Hij had háár toch ook uitgehoord en ze had het
heel niet gek gevonden en had niets achterbaks gehouden. Nu ja, van moe. Maar dat
vertelde je ook niet, nog niet al ken je iemand jarenlang.
‘Heb u ook broers en zusters? En waar wóón u?’
‘Ik woon niet thuis. 'k Heb kamers op de West-Zeedijk’.
‘O, wóón u niet thuis!’
Dàt was het dus. Hij kon niet met ze overweg.
‘Neen’, zei hij, ‘dat is me niet vrij genoeg. Als je op een zekeren leeftijd komt,
dan wil je wel eens op je eigen beenen staan. Wie blijft er als man bij moeders
pappot....’
‘Is.... uw moeder....?’
‘Zeker’, zei hij, ‘die leeft nog. Dat is een allerliefste vrouw, van wie ik heel veel
houd’.
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Waaròm kon ze niet verklaren, maar ze voelde iets vijandigs tegenover die moeder.
Zeker zoo'n stijve dame, zoo van de Rotterdamsche chic. Ze vroeg niet verder naar
haar, al kreeg ze den indruk dat hij van háár wel méér vertellen wou.
‘O’, zei ze, ‘op de West-Zeedijk. Daar kwam u dan zeker vandaan. En uw ouwers,
waar wonen die?’
‘Op de Westerkade’.
‘O’, zei ze, kleintjes.
Ze zweeg. Daar had je niets dan groote huizen, heele groote huizen. Ze wou haast,
dat hij wat minder rijk was, wat meer
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behoorde tot háár stand. Een burgerjongen was het niet, dat had ze dadelijk gemerkt,
maar uit die kringen.... die waren het wel, die het vèrst afstonden van haar eigen
omgeving en ze begreep, dat ze voor hem maar een burgermeisje was, en dat hij voor
zijn bekendheid met haar niet uit zou komen, thuis, en bij zijn kennissen. Al de deftige
lui, die met háár nooit zouden omgaan, waren zijn dagelijksche vrienden. Ja, dáárom
zei hij zeker zoo weinig ervan? Nu goed, ze zou zich niet indringen. 't Was toch
aardig, dat hij zich had vóórgesteld en dat hij, nu hij wist wie ze was en van welken
komaf, haar niets liet merken van zijn eigen chic en ook niet trotsch gedaan had.
Hij voelde, dat hij door zijn stugheid, en door den afstand, die er lag tusschen hààr
en zijn familie, haar weer had afgeschrikt; daarom begon hij vertrouwelijk te vertellen
van den tijd, dat hij in het buitenland geweest was: dat hij veel gereisd had, voordat
hij bij zijn vader op 't kantoor was gekomen en zoo gewend was geraakt, zijn leven
in te richten op zijn eigen wijze. Daarom was hij hier op kamers gegaan. Of hij veel
thuis kwam? O, zeker, hij was heel goed met zijn familie, maar ze moest zich niet
verbeelden, dat hij zich tegenover zijn vader nog enkel als het zoontje voelde. Hij
was nu een en dertig, hij was goddank zijn eigen baas. De meesten hadden op zijn
leeftijd een eigen gezin. Dat begrepen zijn huisgenooten ook wel en ze respecteerden
zijn vrijheid.
Martha lachte. Ze dacht, dat hij 't hun anders wel zou inpeperen; hij zei het op
zoo'n regeerende toon. Het was er niet een, die zich op z'n kop liet zitten.
‘Waarom lacht u?’ vroeg hij.
‘Lach ik?’ zei ze. ‘Dat wist ik niet’.
Hij vroeg niet verder, glimlachte fijntjes om haar vrouwelijk maniertje. Die kleine
trekjes...., die waardeerde hij. Das ewig weibliche,.... dat was nog in dat kind. Eerst
lachen, natuurlijk om hem, en dan zeggen, dat je 't niet meer wist. Je zóó voor den
gek te houden, dat het te voelen en te tasten was, en het dóódnatuurlijk vinden, als
je er genoegen mee nam. Een onbewust weten, dat dat de mannen juist willen, dat
hun dat vleit in eigen superioriteit. Hij keek op haar dansende krulletjes neer. Wat
een lief kind, wat een aardige, vroolijke meid! Toch handig van 'm, om haar aan te
spreken.... niets geen spijt. Te denken, dat zoo'n kind den heelen dag in gedachten
met je bezig zou zijn, dat ze de uren en de dagen telde om je wéér te zien. Want dat
zou ze doen, natuurlijk zou ze dat.... Ze wàs al gecharmeerd van hem. Zoo'n armzalig
bestaantje ook. Daar zou hij nu de god van worden. Net zoo'n kind om je door te
laten aanbidden, om te weten, dat ze altijd voor je klaarstaat. En het intieme, dat
niemand het ooit weten zou. Zoo'n vrouwtje van hem alleen; apart van al het andere.
Zooals ze daar nu naast hem liep. Zonder ièts van hem te verwachten. Dat was het
vervelende van meisjes uit zijn stand. Daar was je ten eerste huwelijkskans en ten
tweede kwam pas je persoon. Dat bleef bij 't officieele en als je over den streep kwam,
wip, daar zat je aan de haak. Met goed fatsoen geen afkomen meer aan. Neen,
vrouwtjes als deze, petites femmes d'amour...., dit waren je liefde-vrouwtjes...., die
andere, daar trouwde je mee. Deze hadden toch het beste deel, vond hij, tenminste....
Martje voelde zijn kijken over haar. Ze brak hun zwijgen niet. Ze dacht aan niets,
dan dat ze naast hem ging, en dat het goed was zoo te loopen. Zijn gezicht wist ze
naar haar neergebogen, zonder dat ze het zag. Ze keek niet naar hem op. Zijn kleeren
beroerden haar, streken langs haar heen, gaven haar vleugjes van dien eigenaardigen
geur, zijn lichaamsgeur, die kleeren maakt tot stukken van intimiteit; zij zag zijn
hand en verbeeldde zich, hoè die hand moest liefkoozen, en de mouw van ruige,
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Engelsche stof, die ze had willen aaien om er de weekheid en de zachtheid van te
voelen. Een enkele keer botste ze onder het loopen met een schokje tegen hem op;
ze voelde zijn
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zelfbewuste schreden en zijn zekerheid van knappen man. Zoo'n man, die zich wist
vóór te doen, die altijd meester was in iedere omgeving. En zijn voornaamheid. Niets
had ie van een poen. Vergelijk nu daarbij eens die burgerjongens, bijvoorbeeld
Baanders. Groote grutten, van die knullen, die niet wisten hoè een vrouw gezoend
wou worden. Nou, daar zou hij van op de hóógte zijn!
Weer moest ze lachen.
‘Waarom lacht u?’ vroeg hij, zijn oogen nog strak op haar neer.
‘Ik?’, zei ze. ‘Zoo maar’.
‘Nee, zèggen’.
‘Nou, verzon ze, ‘ik dacht...., dat u eigenlijk best getrouwd had kunnen zijn’.
‘Zoo’, zei hij, ‘zie ik daar naar uit?’
‘Nee, dat nou niet....’
‘Wat dacht u dàn?’
‘Dat zei ik toch’.
‘Nee. 't Was niet waar. U dacht wat anders’.
‘Nou, 'k dacht....’, zei ze en zweeg.
Jassus, wat gek. Wat moest ze nou zeggen. Ze kon toch niet.... Hij was toch nog
een vreemde...., dat moest ze bedenken.
‘Durft u niet?’
‘Jawel’, zei ze branie.
‘Ik dacht dan...., dat u wel een meisjesgek zou zijn’.
Hij keerde zijn gezicht af en lachte, dat ze het niet zou zien.
‘Zoo’, zei hij. ‘'t Is wat moois’.
‘Nou?’
‘Wat, nou?’
‘Nou durf ù niet’, zei ze brutaal.
‘Nou goed’, zei hij. ‘Als je 'r me om vraagt, dan zal ik het wel zeggen’. En
langzaam:
‘Ik ben dikwijls verliefd geweest, heel dikwijls, maar nog nóóit....’
Ze lachte, luidruchtig een beetje van bangheid.
‘Zal ik?’ vroeg hij, voorzichtig.
‘Nee’, zei ze. ‘U hoef niet complimenteus te zijn’.
‘U weet wel beter’.
Nu vond Martha, dat het tijd werd om naar huis te gaan. Ze had, verdraaid, den
heelen middag met hem verslenterd. En hij werd nu ook wel wat te familjaar. Maar
't was d'r eigen schuld; het was ook gek om dat te zeggen. Hij had het uitgelokt, nu
ja, maar toch.... ze had hem te veel voet gegeven en mannen zijn nu niet zoo, of....
Nou kom, het was nu welletjes. Ze hadden de pantoffelparade gemaakt, al twee keer:
Hoogstraat, Hoofdsteeg, 't Plan C langs en de Blaak....; hij had tweemaal iemand
gegroet, die hem kende. Zij had niet gezien, of het heeren waren of dames. Toch
lollig, dat het 'm niks schelen kon. Zíj zou...., neen, ze zou zich nièt hebben gegeneerd.
Nù niet tenminste, maar daarnà toch wel.
Ze kwamen op het plein voor het Ziekenhuis. Blauwzwart was de lucht erboven,
met de felle sterren als levende lichten.
‘Ik neem de tram’, zei Martje.
‘Ja?’ zei hij. ‘Gaat u al naar huis?’
‘Het is bij vijven. En om vijf uur is het eten’.
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‘Zoo? Nu. Een andere keer moet u eens wijzen in welk huis u woont. Binneweg?....
ik weet die bovenhuizen wel, geloof ik’.
Martha gaf geen antwoord. Pijnlijk gevoel van spijt, dat nu hun avontuurtje uit
was, uit zou zijn; een wrang gevoel van onwil om terug te keeren in haar kleurloos
thuis.
Hij keek haar van terzijde aan.
‘Wanneer zie ik je weer?’ vroeg hij.
Zijn stem omdonsde haar, nam haar gevangen. Ze twijfelde.
‘Kom’, zei hij, ‘wees niet kinderachtig. Er is toch niets verkeerds in, als twee
menschen elkander sympathiek zijn?’
‘Nee....’, zei ze aarzelend.
Er was toch iets niet goèd, dat begreep ze. Maar ook, dat het niet anders kòn. En
dat ze zich zou laten overhalen.
‘Ziet u de vlaggetjes op de trams?’
‘Ja?’
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‘Is u líd van de ijsclub?’
‘Nee’.
‘Dan neem ík een kaart. Ik ben wèl lid. Dan neem ik op de mijne een dameskaart
erbij’.
Haar oogen straalden in 't vooruitzicht. Zij een kaart; op zíjn naam. Zou het zóó
niet zijn? En samen rijden, dikwijls. Graag, grààg had ze gewild. Als ze maar durfde.
Er was een weten in haar, dat het beter was het niet te doen. Ze voelde het als
zelfverdediging. Maar de verleiding van het geluk was haar te groot. Dit ééne dan.
Alleen maar met hem schaatsenrijden, beloofde ze zichzelf. Eén winter volop pret.
En dan geen verdere afspraakjes.
‘Ik weet niet’, zei ze. ‘Ik durf niet voor thuis’.
‘Och, je verzint wel wat. Zeg, dat je 'n kaart gekocht hebt. Dat je rijden wou. Je
kunt daar best als dame alléén. En 's avonds zeg, is 't zoo gezellig. De baan verlicht
en met muziek. Ben je d'r wel eens geweest?’
‘Nee....’
Hij hoorde haar verlangen.
‘Vanavond?’
‘Vanàvond?’ schrok ze, ‘Nee, niet zoo gauw’.
‘Waarom niet? 't Is nu vriesweer. Wou je wachten tot de dooi?’
‘Nee..’, zei ze.
‘We moeten het waarnemen, zoolang er ijs is’.
Hij wachtte op antwoord. Ze bleef voor zich zien op 't blauwe bandje langs het
trottoir.
‘Doet u 't?’
‘Ik weet niet’, zei ze. ‘'k Beloof het niet vást’.
‘Goed, goed’.
Hij lachte; hij wist nu, dat ze komen zou.
‘Om kwart voor achten zal ik op je wachten, op den hoek van de 's Gravendijkwal’.
Ze gaf geen antwoord.
‘Je zult me niet voor gek laten staan? Dat zou niet aardig wezen’.
‘Ik.... nee, ik durf niet.... Of.... nou misschien’.
De tram, die ze hebben moest, hield voor hen stil. Hij hielp haar.
‘Ik reken op je,’ zei hij snel nog aan haar oor. Zij voelde zijn adem.
‘Misschien. Ik.... denk het wel’.
Ze riep het vroolijk, beloovend.
Op het achterbalcon bleef ze staan om hem na te kunnen kijken. Hij nam zijn hoed
af en ze lachte. In haar oogen was een zachtheid, die toegeven wou.
Nog zag ze hem weggaan in de sterke avondkou. De kraag van zijn jas trok hij
op; zijn handen hield hij in zijn zakken en de stok hing aan zijn linkerarm. Iets
gebogen was zijn hoofd. Op het plein veel tinkelende lichtjes, tramgebel en haastig
gebeweeg van kleine menschjes, kleiner allen dan hij, die er, zich zelf bewust, zijn
weg door vond. Toen zoemde de tram den hoek van de Oldenbarneveldstraat om,
schoot verder in een rechte vaart....
Martha ging binnen zitten in een hoekje. Ze trachtte haar gedachten bij elkaar te
houden. De snelheid van de tram deed haar met onrust denken aan haar spoedig
thuiszijn. Ze moest nu besluiten, of ze vanavond ging of niet. Opeens, doordat de
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mogelijkheid van nietgaan als iets ondenkbaars in haar opkwam, zoodat ze schrok
bij de gedachte alleen, begreep ze, dat haar plan al vaststond.
Nou goed, dan ging ze. Wat kon 't 'r schelen, wat er van gezegd zou worden! Ze
kende toch haast niemand. En als ze 't merkten thuis, nou wat dan nòg. Moe hoefde
toch warempel geen praatjes te maken; als die niet dronk, dan hàdden ze niet zoo'n
lamlendig leven. Je geneerde je, dat je iemand over de vloer haalde. Licht, dat ze
zichzelf dan es een uitgang bezorgde. Ze was toch jong; ze wou, verdraaid, óók es
een verzetje. En Herrie.... goeie genade, die zou 'n mond òpendoen als ze het in de
gaten kreeg, met Willem achter d'r an. Nou maar, 't was goed hoor, ze stond niet
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onder Herrie d'r voogdij; ze dankte er wel lekker voor, altijd die zedepreekerij.... Ze
zou trouwens wel zorgen, dàt ze 't niet in de smiezen kreeg, ze zou d'r wel wat op
verzinnen.... en às ze 't merkte, later es.... nou, háár een biet. Ze was geen kind. Ze
liet zich niet gezeggen.
Ze ging terugdenken, blij weer, zachter, aan den middag. Even, in haar hoekje,
sloot ze onbemerkt de oogen. Van het begin af doorleefde ze haar ontmoeting. Een
lach gleed om haar mond; ze kuchte. De menschen moesten een geluk op haar gezicht
kunnen zien. Een paar keken haar aan. Ze ging verzitten, zat nu recht, trachtte met
leege oogen voor zich uit te zien. De herinneringen borg ze in zich op met een prettige,
geheime belofte, dat ze vanavond, in bed, heel in haar eentje, ervan genieten zou,
onbemerkt, ongehinderd, en alles van voren af aan opnieuw doorvoelen zou, inniger,
dieper nog dan 't eigen oogenblik, omdat ze iedere gedachte, ieder woord, dat in haar
neergedroppeld was, tien keer voor zich kon herhalen, omdat ze iederen blik en elk
gebaar telkens voor zich terug kon roepen. Vreugdiger nog, te weten, dat door den
komenden avond haar herdenkingen nòg rijker zouden worden, en dat een nieuw
ontmoeten, nieuw genieten haar weer wachtten, over enk'le uren maar.
Bij de Claes de Vrieselaan stapte ze uit.
Na het eten voelde ze zich onrustig worden. Den heelen tijd, onder het afnemen van
de tafel, in de herrie van bereddering, terwijl er heen en weer geloopen werd, en niet
aller oogen zoo rustig op haar gevestigd konden worden, had ze erover willen
beginnen. En had toch niet gedurfd. Inplaats van bijdehand, kordaat te helpen, zooals
anders, had ze loom een paar opeengezette borden naar de keuken gedragen en liet
de andere op tafel staan, zoodat Engel haar gesnauwd had:
‘Kè-je ze niet allemaal meenemen? Wat loop ie toch te soezen’.
Het was haar onmogelijk geweest haar gedachten te bedwingen. Ze was maar gaan
zitten en had een willekeurige krant genomen, deed, of ze las. Wat Engeltje weer
pruttelen deed, van de Zondagsche juffrouw, die zich liet bedienen. En intusschen
prakkizeerde ze al maar over heel gewone zinnetjes, die ze langs haar neus weg
zeggen zou. Totdat ze zóó zenuwachtig werd, dat ze haar stem niet vertrouwde. Wàt
ze ook bedacht, ze voelde, dat het verwondering zou geven, moèst geven. Daarvoor
was ze banger dan voor tegenkanting. Van kwartier op kwartier stelde ze 't uit, zoodat
ze alweer allen om de tafel in de voorkamer zaten, zonder dat ze iets gezegd had. De
mooiste gelegenheid had ze voorbij laten gaan. Zoo tusschen het gevlieg en de
wanorde door.... dat ze eigenlijk ieder maar de helft hoorden van wat ze opdischte....
en dan veelal uit lakschheid niet veel vragen zouden.... En als moe of Herretje wat
lastigs had gezegd, had ze, zonder op te vallen, met een slordig antwoord uit de kamer
kunnen gaan.... en Engel had ze haar mond wel gesnoerd.
Enfin, ze had het maar weer stom laten passeeren. Maar nou moest ze voor den
dag ermee.
Met de ellebogen onder haar hoofd, lei ze wijd over de krant, deed of ze benedenaan
de regels las, dan konden de anderen haar gezicht niet zien en behoefde ze haar oogen
niet te bewegen. Ze voelde een brandende roodheid opkomen. God, waarom kon ze
nou niks verzinnen! Ze schrok, als ze op het punt was iets te zeggen.
Met een gewoon aanloopje beginnen! Iets zeggen van het weer en de mooie winkels
en zoo. En druk op straat. Ja.... en dan? Of zou ze maar ineens de kogel door de kerk
jagen? Zóó: Moe, ik gaat vanavend uit. Doen, alsof ze dat expres zoo moppig zei.
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En dan met hun verwonderde gezichten tègen zich, d'r branie-achtig overheen kletsen,
zoo, alsof dat nu vanmiddag in haar opgekomen was. 't Kòn dat het lukte, as
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moe in een goeige bui was. Ze zou d'r voor gek schelden, maar haar laten gaan. Maar
véél kans was er niet. Zoo lobbesig als moe kon zijn, op dat punt had ze ouderwetsche
gedachten. Geen meisjes alleen bij den weg 's avonds, dat hoorde niet. Vooral niet
om maar es te slenteren. En verbeeld je, dat Engel mee zou willen. Nee, zoo moest
ze 't niet aanleggen.
Ineens maar vragen, of het goed was als ze rijden ging? Alléén? Zou moe niet
gelooven. En als ze zei met wie.... och jassus, dat kon ze toch óók niet doen. Hoe dat
ze 't ook bekeek, ze kreeg in elk geval geharrewar. Had ze maar een vriendin, waar
ze heen kon, die ze in 't vertrouwen kon nemen. Hoe kwam ze daar nou uit? Had ze
niemand, nièmand dan? Geen boodschap, waar ze heen moest?....
Al haar kennissen somde ze voor zich op. Er was er geen een, die ze thuis niet
kenden. Nou, 't kon 'r wat bommen, dan prakkizeerde ze er een.
‘Moe’, zei ze.
Hu, wat een schorre stem. Ze humde de vliesjes uit haar keel:
‘Vin u 't goed, as ik vanavend uitgaat?’
Moe keek van haar boek over haar bril heen, vragend naar haar kant.
Ze bleef in dezelfde houding zitten met haar ellebogen vèr de tafel op en haar borst
naar voren, maar haar gezicht omhoog, recht naar het kousje van de gaslamp,
onverschillig.
‘Ja’, zei ze, ‘dat komp zóó. Ik heb vanmiddag een ouwe schoolkennis van me
ontmoet bij.... bij Jungerhans in den winkel.... ik wou es hooren, wat een taschje
kostte, dat daar lag.... En toen benne we an de praat gekomme van allerhande dinge,
.... van vroeger hè, van school.... toe zei ze, dat ik ze es op moes zoeken....’
‘Zoo’, zei moe, ‘da's aardig, zoo'n kennissie. Wie is dat?’
In verborgen angst zag Martha drie gezichten op haar woorden wachten. Nou
liegen, dacht ze. Jee, wat 'n ellende.
‘Jo.... ter Laten’, zei ze lukraak.
‘Ter Laten?’ zon toen Herretje.
‘Heb jij ze nog gekend?’ vroeg ze brutaal.
‘Herinner me nièt....’
‘We hebben ook nooit samen in de klas gezeten. 'k Geloof eigenlijk, dat ze er pas
op kwam, toen jij er al af was’.
‘Dat moet wel haast’, zei Herretje.
‘Och, vroeger ben ik nooit zoo dik met ze geweest, maar nou kwam het zoo vanzelf
uit, dat we allebei geen mensch hier hadden’.
‘Nou, 't is wel aardig,’ zei moe. ‘Je kwam ook eigenlijk wel zoo'n vriendinnetje
te kort. Maar mot je daar vanavend al naar toe?’
‘Ja’, zei Martha, ‘dat komt, ze is lid van de ijsclub; dat mot 's avens zoo moppig
zijn, electrisch verlicht en met muziek. Ze vroeg, of ik dan meeging. Je kon best’,
zei ze, ‘as dames alleen, omdat er alleen maar leden kwamen’.
‘Zoo’, zei moe. En ongeloovig:
‘'s Aves?’
‘Heb u dat nog nooit gehoord?’ hielp Engel enthousiast. ‘Het mot er èmmes zijn,
zeg. Ik weet het van op school.’
‘Gaan d'r dan van jullie school ook? 's Aves, en alleen?’
‘Netuurlijk’, zei Engel. ‘As je lid ben’.
‘Nou’, zei moe. ‘Nieuwe tijden, nieuwe zeden. 't Had in míjn tijd niet gehoeven’.
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‘Vin u 't goed, as 'k dan maar gaat?’ vroeg Martje leuk. ‘Je moet van het weer
proffiteeren, wie weet, of 't morgen al niet dooit’.
't Zou lukken. Goddank. Ze had er de beste verwachtingen van.
‘Hoe kom ie dan d'r in?’ vroeg Engel.
Hè, wat 'n kind. Dat zoo'n kuiken toch overal haar neus in stak.
‘Zíj is toch lid’, snauwde ze. ‘Dan ken zij me d'r in brengen’.
‘Nou, mijn 'n zorg’, zei moe. ‘'t Lijk me 'n kouwe lol’.
Verlicht stond Martje op. Ze moest zich
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haasten nu. Kwart over zeven. Ze moest zich nog opknappen ook.
‘Waar woont ze?’ vroeg Herrie, toen ze juist de kamer uit wou.
‘Wie?’
‘Die Jo ter Laten.... of hoe heet ze....’
‘In.... op.... de Bergweg’, zei Mart.
God, wat was ze geschrokken, wat was dat liegen beroerd. Ze durfde haast geen
antwoord meer te geven.
‘Lieve Jezus, 't is maar effe uit de buurt’, gromde moe op haar boek.
‘Mot je ze halen?’ vroeg Engel.
‘Nee, we zien mekaar an 't Ziekenhuis. 'k Neem de tram. Mot je nòg wat weten?
Komt Willem vanavend?’ vroeg ze voor de afleiding.
‘Zal wel’, zei Herretje, las verder in haar krant.
Martje ging nu langzaam de kamer uit, maar toen ze de deur achter zich had dicht
getrokken, ontspanden zich haar trekken. Ze holde de trap op naar haar kamertje.
Ziezoo, dat was eruit. Gotogot, wat zat ze in de rats. Was 't eigenlijk niet stapel, om
je zóó d'r in te draaien? En waarvoor? Voor wie deed ze dat nou allemaal? Voor een
man, dien ze vanochtend nog niet kende. Met één keer liegen was ze 'r nog niet af,
nou moest ze doorgaan, volhouden, en altijd oppassen, dat ze d'r niet inliep. Ach
jassus, wat was ze begonnen. Nou had ze altijd die angst, als ze wat zeggen wou,
angst, dat ze zich versprak. 't Zou maar eventjes geen herrie geven. Och, had ze 't
maar nièt gedaan. Ze kon toch geen plezier meer hebben. Overal kon ze worden
betrapt, kon ze iemand tegenkomen, die haar kende. Hoe kon je rustig genieten met
diè gedachte altijd bij je.
Wat 'n gek, wat 'n gek! Wat 'n idiote malloot, om je zóó op hol te laten brengen
door een avontuurtje. Dat verhaal nou van die vriendin, daar zat ze voor goed mee
opgescheept.
Kleintjes ging ze zitten op den rand van haar bed en legde haar handen in haar
schoot. Een miezerig gevoel van huilen kroop door haar heen. Maar toen bedacht
ze, dat ze beneden nu dachten, dat ze zwieren ging met een ouwe schoolvriendin, en
ze moest lachen om de brave-henderik-gezichten. Haar joligheid brak door en nu die
eenmaal terug gewonnen was, kreeg ze plezier weer in haar uitgaan.
Jee, ze zàg de ijsbaan voor zich. 's Avonds was 't natuurlijk leuker nog dan overdag.
Electrisch verlicht, met van die groote bollen zeker, en muziek! Vooral die muziek
leek haar zalig. Zou d'r een tent zijn midden op het ijs? Koud werrekie voor die
muzikanten. Wat zou de sneeuw langs de kanten d'r lollig uitzien in het licht!
Kwiek was ze opgesprongen, had 'r haren losgegooid. Blij was ze, dat ze krulhaar
had, het maakte zoo gemakkelijk op en 't flatteerde, hoor. Zoo. Nu kammen. Haar
of geen haar.... Het schoot 'r ineens te binnen, dat rijmpje van moe. Haar of géén
haar, toch kammen, Saar. Moe kon moppig zijn.... Vanavond zou ze 't met bijzondere
zorg opmaken. Ze keek, hoe 't haar zou staan, als ze 't eens laag deed. Neen, maar
niet, ze was tòch al zoo klein.... Zóó zat het goed, en stevig ook. Een beetje opdoffen
nog. Bij allebei 'r ooren dansten grappig ronde krulletjes. Niet wegstrijken, laten
zitten zoo. Dit blousje hield ze aan, maar niet de rok. D'r korte, schotsche.... Heerejee,
wat ging de tijd! Stommerd, om nou op dat bed te zitten miezeren. Strak was ie
weggegaan. Ze lachte in den spiegel. Ken je begrijpen, hij zou wel wachten. Maar
ze maakte toch vlug voort.
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In haar mantelpakje, donkergroen schots, met het bonten mutsje, dat paste bij het
platte, donkerbruine pelsje om haar hals. bekeek ze zich oplettend. Kittig stond ze,
als een vurig, als een krachtig, jeugdig menschenkind. Klein was ze, maar zoo stevig,
zoo gezond. Ze viel toch op. Dikwijls werd ze nagekeken, als ze langs ging met de
veerkracht in haar kleine voeten, en haar oogen met hun sterken lach. Ach, blij was
ze met het leven, genieten wou ze
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van dit oogenblik; wat kon 't haar schelen, wat de dag van morgen brengen zou!
Ze ging haar schaatsen halen uit de kast, die naast de trap was. Ze had ze gelukkig
de vorige week laten slijpen. Handschoenen nog. Glacees? Nee liever wollen, veel
warmer en gezelliger; witte wollen had ze....
Zingend en lawaaierig stormde ze de trappen af.
‘Hoor Mart weer es’, zei moe binnen, ‘die gaat uit, hoor’.
Martha stak haar hoofd om een hoekje.
‘Da-ag’.
‘Ik neem de sleutel mee’, gilde ze uit de gang.
‘Zeg, niet te laat, hoor’, zette moe haar stem uit naar vermogen.
‘Wàt?’
‘Niet te láát’, schreeuwde Engel.
‘Stik’, zei ze zachtjes. Luider:
‘Ach, ga toch weg’.
Den sleutel had ze van den spijker in den keukenhoek gehaakt. Ze was al haast
beneden. De deur trok ze vast open met het touw. Ze moest zich haasten nu, 't was
òver kwart. Met een bons sloeg ze de deur in het slot; uit puren overmoed holde ze
een eindje, als een losgelaten schoolkind. De schaatsen klakten met ijzerslagjes en
houtgetik. De menschen, die haar tegenkwamen, keken, eerst naar haar, dan naar de
schaatsen; ze voelde er zich gewichtig mee, ze droeg ze trotsch. Die allen dachten
nu: die gaat naar de ijsclub. Lollig vond ze dat. Ze voelde zich een heele piet. Chic
liep ze, met een air.
Ze zag hem op den hoek staan wachten, rechtop, met de schaatsen hangend aan
zijn pols; zijn handen hield hij in de zakken. De lust bekroop haar om zich te
verschuilen in een van de portieken, te kijken, wat hij doen zou, of hij lang nog op
haar zou wachten, en er uit te hollen, als hij op het punt stond weg te gaan. Ze lachte
speelsch, ze had er gróóten trek in. Juist, dat hij haar ontdekte, want anders had ze
het gedaan. Hij kwam gelaten op haar af, alsof zijn geduld nog nauwelijks geleden
had.
‘Wel’, zei hij, ‘goeienàvond. Wat áárdig, dat je bent gekomen’.
Hij noemde haar niet; ze had er op gelet. Zij óók, wist niet wat te zeggen, gaf
alleen haar hand.
‘Prettig’, zei ze, ‘om te gaan. 't Is 's avonds veel leuker dan overdag’.
‘Ja’, zei hij, ‘'t is aardig. Alleen - 't is er te klein, dat is vervelend’.
Ze dacht, of hij bang was kennissen te zien en zweeg en keek naar de tramrails.
‘Het is zoo baantje-rijden’, zei hij. ‘Je kunt er je eigen weg niet kiezen. En daar
houd ik van’.
‘O’, zei ze, ‘is het dat!’ Toen lachte ze alweer.
‘Wat dacht je dàn?’
Hij merkte pas door dit lachen, dat ze wat bedrukt geworden was.
‘'k Dacht’, zei ze, ‘dat u bang was, om bekenden te ontmoeten’.
‘God, kind....’
Hij verwierp het zóóver, hij zei er niet eens wat op terug. Echt hoor, zoo'n man,
die alles durft. Hij gaf niks om de menschen, hèm 'n zorg, of ze kletsten over hem;
waar hij zin in had, dat deed ie. En voor hem was de kans toch grooter om iemand
te zien, die hem kende dan voor haar. Wat zou hij nu zeggen, als ze vroegen, wie die
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juffrouw was, die hij bij zich had? Nièt d'r naam, dat begreep ze wel. Ze zouden hem
wel met 'r plagen.
Dat vond ze aardig en opeens vroeg ze zich af, waarom hij eigenlijk met haar
uitging. Ze wilde denken, dat het was uit vriendschap, maar haar burgerlijke
standsbegrip verzette zich daartegen. Een heer als hij ging niet uit vriendschap met
een meisje als zij. En heelemaal.... het was er nogal een voor vrindschap. Hij deed
het niet zoo lijken ook. Nee, nee.... hij was wèl goed, hij had wel eerlijke bedoelingen,
maar toch.... Hij was toch zeker een beetje.... verkikkerd.... of tenminste, hij vond 'r
aardig. Nou, wat redeneerde zoo'n man dan vèrder....
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‘Daar komt de tram’, zei hij.
Heel uit de verte kwam het lichtje naar hen toe. Martje wou iets tegen hem zeggen,
keerde haar hoofd naar hem toe, en zag meteen van dien kant Baanders komen.
‘Doe, of u niet bij me hoort’, zei ze vóór zich uit, met lippen, die niet bewogen.
Hij keek bevreemd, eerst naar haar, toen naar den kant, dien ze uitliep.
‘Nou’, zei Baanders, ‘waar gaat dat na toe?’
‘Dat zie je’, zei Martha, ‘zwieren hoor’.
‘In je eentje?’ vroeg hij en keek den heer aan, die wachtte op de tram.
‘Met 'n vriendin; die zien ik bij het Ziekenhuis’.
‘Zoo’, zei hij. ‘Fijn hoor. 't Zit eran. Zeg, 'k doch soms’, - heimelijk wijzend op
den meneer; - ‘hij stond zoo dicht in je buurt....’
‘Laat na je kijke’.
Ze trok haar bovenlip ervoor op. De tram stond voor hen stil. Van Heeteren was
er al ingestapt. Doodlaconiek. Mart moest er stilletjes om lachen. Hoe dat ie dee of
ze 'm niemendal anging! Om te stikken.
Baanders hielp haar met stijve burgermans-galanterie.
‘Nou’, zei Mart, ‘ajuu’. Ze gaf nog een hand.
‘Pardon, juffrouw, mot u niet na binne?’ vroeg de conducteur. Hij wou bellen.
Ze bleef staan in de deuropening. Als ze de bocht om waren, zou ze wel naar
binnen gaan. 't Was veiliger, je kon nooit weten. Baanders keek niet om; ze kon hem
op zijn rug zien. Gossiemijne, daar was ze er nu toch hààst al ingeloopen. Oók 'n
geluk, dat ze juist dien kant uitkeek! Hij had wel kunnen zien, dat ze met mekaar
stonden te praten. Dan was ze d'r bij geweest, hoor. Dan hadden ze niks meer van
d'r smoesjes geloofd thuis.
Achteraf voelde ze 't gevaar nog erger dan op 't eigen oogenblik. Ze was blij, dat
ze zat. Ze zeggen wel eens, de schrik slaat in je beenen, maar warempel, ze voelde
het. Van Heeteren schoof op, maakte een gezellig plaatsje voor haar.
‘Jassus’, zei ze, ‘is dat schrikken’. Ze zuchtte.
‘Heb je thuis dan niet gezegd’, vroeg hij plagend, ‘dat je met mij ging?’
Ze keek naar hem, of hij het meende. Hij keerde zijn gezicht af en liet zijn baard
door zijn hand glijden en verborg zijn lach.
‘Nee’, zei ze schuchter.
‘Oooo.... Foei!’
Nu lachten zijn open oogen haar volop tegemoet. Meelachen moest ze. Zoo'n
kwiebus! Hij kon gemakkelijk plezier d'r in hebben....
De tram liep vol; méér menschen kwamen erin met schaatsen. Martje keek hen in
verstandhouding aan en iets hartelijks voelde ze voor hen. Ze moesten weer wat
opschikken; ze zaten nu dicht op elkander gepakt. Haar arm drukte tegen den zijne;
ze lieten het beiden zoo. Elkanders ademhaling voelden ze. Martha keek voor zich
uit, stil geworden, en voelde, dat in de schaduw van zijn hoed, zijn oogen heet op
haar lagen en dat zijn adem zwaar werd. Kleine woorden zei ze nu en dan, met moeite;
niet altijd gaf hij antwoord. Ze keek naar de menschen in haar buurt, of die niets
merkten; een heer in den hoek zat haar aan te kijken, maar droeg geen schaatsen bij
zich. Toch was ze blij, toen hij eruit ging aan de Vischmarkt. De tram werd daar
weer leeger; ze kregen ruimte. 't Zou gek zijn, als ze nu zoo zitten bleven; ze schoof
een eindje van hem af en wist den ban gebroken en voelde zich bevrijd.... Ze werd
toch angstig van dat kijken. Hij wendde zijn gezicht af, langzaam; zijn oogen hielden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

nog den strakken blik. Totdat hij met een kleinen ruk er zich van losmaakte en de
ruit schoonveegde achter zich, met een slip van zijn handschoen, er doorheen keek
met geveinsd ontwaken.
‘Blaak’, zei hij hardop tot haar, als had hij in gedachten verloren gezeten.
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‘Ja’.
‘Wat een eind, hè?’
‘Heelemaal aan den anderen kant van de stad ook’, zei ze.
Op het Beursplein stapten ze over. Het schoot nu vlugger op. Ze behoefden niet
meer bij iedere halte te stoppen. Het laatste eind suisden ze voort. Nog maar weinig
menschen zaten in de tram. De meesten ervan gingen ook naar het ijs.
Het komen in de koude lucht deed hen beiden prettig aan. Hij bracht zijn schouders
naar achteren, zijn borst naar voren; hij stapte met kleine, krachtige passen. Ze liepen
in den tred; de schaatsen tikten een vroolijke belofte. Hij had de hare overgenomen,
droeg er vier in een bundeltje, twee groote en twee kleinere. Met opzet, in de donkere
laan, bedwong hij zich om haar een arm te geven.
Al uit de verte hoorden ze muziek, die luider werd naarmate ze nader kwamen.
En over het stoppelige wegje, dat druk begaan werd door menschen vóór en achter
hen, het wegje van de club, waarlangs, waaròver de gedragen schaatsen klotsten,
kletsten, lag het witte licht van een enkele booglamp.
Martha wachtte aan den kant van den weg, een beetje achteraf, totdat Van Heeteren
de kaart voor haar genomen had. Ze zag hoe hij de zijne te voorschijn haalde, ze
overreikte aan den beambte, en sprak en antwoord gaf, betaalde en de zaak in orde
maakte op zijn korte, hooghartige manier en tot haar terugkwam met twee kaarten
van verschillende kleur, die aan een koordje hingen. De hare maakte hij, zonder
woorden, vast aan een knoop van haar manteltje en toen hij er bijna mee klaar was,
terwijl hij nog gebogen stond, keek hij tot haar op en zonken hun oogen in elkander.
Dadelijk daarop deed hij alsof dit oogenblik niet had bestaan, sprak van het ijs, dat
mooi was, zonder scheuren, en Martha, duizelig, liep met hem mee langs de contrôle
en wist geen woorden meer. Een vreemd gevoel van droefenis met vreugde
verzwaarde haar leden. Hij deed haar zitten op het lage bankje, terzijde van de groote
baan, en begon haar schaatsen te ontwarren.
‘Mag ik u helpen?’ vroeg hij vormelijk.
Zij stak haar eene voetje vooruit; zij hoorde dat hij u zei. Ze gaf zich geen
rekenschap ervan, waarom hij 't deed, maar wist ineens hierdoor, dat hij haar kneden
kon als was. Ze wist zich in zijn macht, en veilig óók,.... zoolang hij bíj haar was.
Dit gaf haar een verlatenheid voor haar alléén, en een feestvreugd voor hen beiden.
‘Als ik het te vast doe, moet je 't zeggen’.
Ze knikte en keek naar zijn handige vingers en naar zijn gezellige handen, ze keek
naar zijn losgeknoopte jas, waarvan hij een punt had geschoven onder zijn ééne knie,
die op het ijs lag, ze keek naar zijn wollige fantasievest en naar zijn blonde baard.
Ze vergat de menschen, ze vergat het ijs, de muziek en het witte licht.
‘Dat is één. Nu nummer twee, en dan nog eventjes geduld tot ik óók klaar ben’.
Het bevreemdde hem niet, dat ze heel niets zei; hij begreep, dat hij haar overwonnen
had en dat had hij, vanmiddag, vooruit al geweten.
Na de hare bond hij zijn eigen schaatsen aan. En krachtig schoot hij overeind en
keerde in een fiksche draai zich tot haar. Zijn jas klopte hij af, knoopte ze dicht; toen
trok hij zijn handschoenen weer aan en hield haar zijn beide open handen voor. Stil
zat ze voor zich uit te zien, maar legde er toch de hare in en keek tot hem op met een
trillenden glimlach, en vóór hij haar optrok, hield hij stil haar handen in de zijne en
vroeg haar met een zachte stem:
‘Is er iets verdrietigs?’
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‘Neen’, zei ze.
In haar stem brak iets van een lach of een traan. En dáárna lachte ze vroolijk.
‘Kom’, zei hij, ‘nu gaan we rijden’.
Met hun handen in elkaar en de armen vóór elkander heen, lieten ze zich glijden
langs de baan, in breede zwieren.
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‘Ziezoo, nu eens rusten, hè? Nu gaan we wat drinken in de tent’.
Ze stonden voor het plankier, dat er uitzag als een groote kippenloop, en op hun
schaatsen, lachend, strompelden ze het houten café'tje binnen. Ze kozen een tafeltje
langs de wand, niet ver van den ingang.
‘Je wilt toch niet afbinden?’ vroeg hij. ‘Of heb je er genoeg van, ben je moe?’
‘O nee; nee, heelemaal niet’.
‘Dan trekken we er straks weer op los’.
Hij knoopte zijn jas open, ging over haar zitten.
‘Wat wil je hebben? 'n Grocje?’
‘Néé’, zei ze. ‘Gròc! 'k Heb het tòch al zoo warm’.
‘Kom, dat gaat er buiten wel weer af. Wat wou je dàn?’
‘'n Kop chocola?’ Ze aarzelde.
‘Chocolà! Wat 'n ouwe-juffrouwenkost! Neem 'n grocje, dat zal je goed doen.
Vooral als je weer buiten komt’.
‘Goed dan’, zei ze.
Hij bestelde er twee en schikte toen zijn stoel tot een gezellig praatje.
‘Vin je 't nu prettig?’ vroeg hij.
Ja, knikte ze, dòl.
Haar oogen stonden donker te schitteren in haar warm gezichtje. Hij zat, met zijn
armen op het tafeltje, wat voorovergebogen; bekeek haar oplettend. De krulletjes
gaven een vriendelijke omlijsting aan haar gezicht; het haar was verreweg het mooiste.
Ze had iets liefs in haar voorkomen, iets dat je innam en bovenal iets jongs. Dat
veerkrachtige had hij nog maar zelden aangetroffen. De door-en-door gezonde indruk,
diè was het, die haar verschijninkje opvallend maakte. En óók dat jeugdige was het
aantrekkelijke van haar maniertjes en van haar praten. Wàt ze zei, was niets
bijzonders; ze was niet ontwikkeld, niet geestig of pikant, ze sprak Rotterdamsch en
al haar onbeholpen zinnetjes, haar weifelende antwoorden, 't was alles hoogst banaal;
maar het kwam zoo kersversch, zoo onomwonden en eenvoudig voor den dag, dat
je eigen levenswijsheid er schipbreuk door leed.
‘Wat kijk u’, zei ze.
Het maakte haar onrustig. Hij lachte kort en ging verzitten en roerde in zijn glas.
Toen nam hij een grooten slok, en nog een, en veegde met zijn zakdoek langs zijn
snor en baard.
‘Nou!’ zei hij. ‘Had je dat verleden winter nu gedacht?’
‘Nee’, zei ze. ‘U óók niet’.
‘U’, zei hij, ‘zijn we nu zóó, dat je u moet zeggen?’
‘Wat dan?’ vroeg ze lacherig.
‘Nou.... Guus, en jij’.
‘God.... Guus! Zoo ineens!’
‘Maar natuurlijk. Iederéén noemt me Guus. En ik zeg toch ook Martha’.
‘Daar heb ie geen permissie voor gevraagd’.
‘Zoo’, zei hij, ‘nu nog mooier. Eerst omhels je me, en dan mag ik nog geen jij
zeggen’.
‘Omhèls....?’
‘Nou.... In mijn armen geloopen dan. Of gereden. Maar 't was natuurlijk expres!’
‘Zeg bèn je!’ zei ze geschrokken.
Hij lachte hardop.
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‘Ja’, zei hij, ‘begin maar niet te plagen, want je ziet, dat kan ik óók’.
‘Ph....’, deed ze. ‘Maar.... je denkt toch niet?’....
‘Welnee’, stelde hij gerust.
‘Hoe ken u.... hoe ken je die groc zoo heet drinke!’
Ze moest lachen om haar vergissing.
‘Niets aardig, dat het je zoo'n moeite kost’, zei hij, quasi beleedigd.
Dat spoorde haar pret aan.
‘Nou’, zei ze, ‘daar.... gaan u, hoor. Proost’.
Hij dronk mee.
‘Wat 'n kleine kat’, zei hij en zich ver over de tafel buigend om haar dicht in 'r
gezicht te kijken:
‘Zeg es Guus’.
‘'k Zou je’, daagde ze uit.
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Hij leunde terug in zijn stoel, zette een heel effen gezicht, alsof hij was teleurgesteld.
Ze keek hem lachend aan en werd gaandeweg verlegen.
‘'t Is vol, hè?’ deed hij onverschillig.
Ze bleef even zwijgen en zei toen, kleintjes:
‘Guus....’
Het klonk deemoedig en ach, zoo bescheiden. Het pakte hem méér in, dan hij had
gedacht. Hij knikte; in zijn oogen las ze een liefkoozend woord.
‘Kom’, zei hij bruusk, ‘drink je glas leeg, dan gaan we’.
Buiten was het of hij haar handen steviger omgreep dan straks. Ze reden met krachtige,
snelle slagen, twee, drie keer de baan rond en spraken niet. Af en toe keken ze
elkander aan.
‘Kom hiereen’, zei hij toen opeens, op een korten, bevelenden toon, ‘Dat
baantjerijden is vervelend. Ik weet een doorgang naar de Plas’.
Ze dacht niet over een tegenwerping. Het was ook háár verlangen met hem alleen
te zijn. Het witte licht had zijn bekoring verloren. Achter hem aan klom ze over een
dammetje, kroop door een heg, waarvan hij de takken voor haar opzij boog. Zij
stonden op de onmetelijke ijsvlakte, die hen donker tegendreigede.
‘Kom’, zei hij.
Hij sloeg den arm om haar middel en reed met haar weg tot zoover als het licht
van de ijsclub hun baan nog vaag bescheen. Dapper sloeg ze uit.
‘'t Is gevaarlijk’, zei ze.
Hij hield stil, maar liet zijn arm liggen.
‘Ben je bang?’
‘Nee’, zei ze.
‘Waarom niet?’
Hij trok haar vaster tegen zich aan. Zij voelde zijn diepen adem en zei niets terug.
‘Waarom niet?’
Met zijn vrije hand lei hij nu ook haar gezichtje tegen zijn jas en hield zijn hoofd
gebogen. Ze voelde zijn baard tegen haar krulletjes. Ze sloot haar oogen en wist, dat
hij haar zoenen zou en zei:
‘Omdat jíj bij me ben’.
Wild boog hij haar hoofd achteruit en zoende onbesuisd haar heele gezicht en haar
mond, en trok haar, ruw haast, tegen zich aan.
Ze had kunnen schreien als zooeven. In haar gesloten oogen gevoelde ze een
grenzenlooze droefenis en om haar mond kwam een lach van geluk. Ze kreeg een
gevoel, alsof ze verdween.
Hij bracht haar naar den kant van de breede baan, waar de hooge sneeuw lag.
‘Ga even zitten’, zei hij, ‘dan bind ik je schaatsen af. We rijden tòch niet meer’.
Woordeloos wachtte ze op hem. Toen de schaats van haar laars op het ijs viel,
hield hij haar voetje in zijn hand en keek ernaar en drukte het en keek haar aan met
donkere oogen. Ze las er het verlangen in en sloeg de hare neer. Vlug bond hij toen
haar anderen schaats los en de zijne en hielp haar opstaan. Ze voelde zich strompelend
naast hem gaan met haar doode voeten, die het loopen waren verleerd. Hij nam haar
bij de hand en bracht haar door een ander laantje op het hobbelige wegje van de
IJsclub; haar voeten deden zeer ervan.
‘Heb je pijn aan je voetjes?’ vroeg hij.
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‘Zoo'n gèk gevoel. Heb jij dat niet?’
‘Ik wou je nog wel voorstellen om naar huis te loopen’.
‘Ik wil wel’, zei ze en keek naar hem op.
Hij lachte tegen haar en ze was er dankbaar voor.
Nu stak hij, in de eenzame laan, zijn arm door den hare.
Thuis was het licht op de slaapkamers nog aan, maar op de eerste verdieping lag
alles in donker. Ze had het dadelijk opgemerkt en het gevoeld als de vervulling van
een grooten wensch. Ze was rechtdoor naar boven gegaan; alleen haar schaatsen had
ze om den hoek van de keuken gesmeten. In moe's kamer hoorde ze nog gerucht.
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‘Dag moe’, riep ze gedempt door het sleutelgat en moe gromde:
‘Dag Mart’, moeizaam,.... ze stond zeker gebogen.
Uit de kamer van Herrie en Engel viel het licht door een kier van de deur en toen
ze langs kwam, werd die kier onhoorbaar wijder en kwam Herrie, in haar nachtpon
en op bloote voeten en haar haar vol piekende krultangetjes, om den hoek gekeken
en Engel riep uit haar bed, klaar wakker:
‘Hoe wàs het?’
‘Leuk’, zei Martha.
‘Zeg Mart’, zorgde toen Herrie's stem, ‘heb je de sleutel weer in de keuken
gehangen? Geef 'm anders maar hier voor morgenochend’.
‘Guns ja’, zei ze. ‘Hier. Goed, dat je 't zegt’.
‘Heb ie je geamuseerd?’
‘Ja, bar. Dag’.
‘Zeg’, treuzelde Herrie, ‘je heb Willem ook nog gezien hè?’
‘Ja’, zei Mart en toen Herrie wachten bleef:
‘Da's waar’.
‘Nou dag’, zei Herrie toen.
‘Dag’, zei ze weer en was gauw in haar eigen donkere kamertje gegaan en had de
deur gesloten, licht gemaakt en zich toen gehaast met uitkleeden. Haar kleeren liet
ze slordig liggen.
En nu ze het licht had uitgedaan en in haar bed gegleden was en de duisternis welig
om haar vloeide, nu lag ze stil, met de handen gevouwen onder haar hoofd en de
oogen gesloten en een glimlach van verlangen om haar mond, en liet haar gedachten
vervagen, tot er niets dan weelde in haar was.
Lang nog sliep ze niet.
(Wordt vervolgd).

Moederleed,
door A.H. Loeff-Bokma.
Ze lag maar doodstil; ze voelde, dat zij 't anders van onrust en verlangen niet zou
kunnen uithouden.
't Gordijntje van de bedsteê had ze terug geschoven. Ze kon nu net zien, dat 't in
den hoek bij de kast begon te schemeren.
‘Vandaag zal 't wezen’, prevelde ze, ‘o, van daag, eindelijk!’ Met een kreunende
zucht klemde ze de handen in elkaar. Ze verlangde zóó naar haar jongen, haar arme
jongen, die sinds 'n maand in 't gesticht zat. ‘'t Gekkenhuis’, noemden platweg de
menschen van 't dorp het. Zij sprak van ‘'t gesticht’, als ze het noemen moest. Liefst
sprak ze er in 't geheel niet over.
‘Ze is zoo stil, zoo eenkennig geworden’, zeiden de buren, en sommigen keken
haar schuw aan, alsof ze verwachtten, dat 't ook met haar hoofd niet meer in orde
was.
Och, ze kòn niet anders. Toen ze 't haar hadden verteld, dat haar zoon plotseling
‘zoo vreemd’ was geworden, dat ze hem hadden moeten ‘wegbrengen’, had zij 't
gevoel gehad of ze verstijfde van binnen. Met groote, ledige oogen had ze maar
gestaard -, langzaam, met houterige bewegingen was ze gaan zitten. Zoo had ze lang,
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heel lang stil en stijf rechtop gezeten. Ze hadden eerst niet geweten wat ze met haar
beginnen moesten en haar maar aan zichzelve overgelaten. Toen was er
langzamerhand wat ontspanning gekomen. Ze was stil weer aan 't werk gegaan, maar
dat verstijfde gevoel had ze gehouden; 't was zelfs in haar uiterlijk te zien.
‘Nu zou ze voor 't eerst hem mogen bezoeken. ‘Wat is 't vreemd’, peinsde ze, ‘dat
ik zóó verlang, en tegelijk zóó angstig ben’. ‘Hoe zal hij zijn’. ‘O, goeie God help
mij’, bad ze stil, ‘'t is te zwaar voor mij alleen!’
Ze zag 't schemerig licht al verder in de kamer kruipen en kon 't tafeltje bij het
raam onderscheiden. Daar lag alles klaar
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voor de reis: 'n schoone kanten muts, de ronde hoed met bloemen en linten, 'n oude,
groote mansbeurs, een opgevouwen stukje papier, waar verschillende treinen op
stonden aangegeven en een korte aanwijzing hoe ze van 't station af 't vlugst aan 't
gesticht kon komen. Twee helder witte zakdoeken, nog in de vouwen, lagen er bij.
Dat was háár afdeeling. In 't midden stond een open handtasch en aan den anderen
kant lag alles wat voor den ‘jongen’ mee moest.
Dagen lang was ze bijna gelukkig geweest met de toebereidselen voor de reis en
't bedenken van kleine verrassingen voor haar jongen.
Ze had getracht zich zijn toestand in te denken, maar haar geest kon en wilde zich
niet anders voorstellen dan dat hij nu weer zou zijn als een klein kind. Met liefde
gingen haar gedachten terug naar zijn kinderjaren en telkens schoot haar weer iets
te binnen waarvan hij veel gehouden had of wat hij graag gespeeld had of gedaan.
Op haar stil strakke manier was ze den vorigen dag alleen met de tram naar 't stadje
gereisd. Ze had gauw een hoekje bij 't raam ingenomen naast een onbekende. Haar
mand had ze op haar schoot gehouden, onafgebroken had ze uit 't raampje zitten
kijken en niets gezien. In 't stadje had ze voor vele winkels stil gestaan en 't eerste
wat zij gekocht had was een prentenboek met groote, bonte platen van het leven op
't land. Vooral één plaat, waarop kinderen stonden, die konijnen voederden, had haar
zeer bekoord en haar doen besluiten het boek te koopen, ofschoon het vrij duur was.
Toen ze 't boek had gekocht, voelde ze zich blij en voldaan, overleggend wat ze
nu verder koopen zou: wat chocolade, daar hield hij zoo van, en, o ja, wat drop, van
die harde, die je haast met 'n mes niet stuk kunt krijgen. Daar maakte hij vroeger
dropwater van, en speelde dat het een drankje was. Bij een drogist, waar men haar
kende, vroeg men naar haar zoon. Dadelijk verstarde haar gezichten koel rustig
antwoordde ze dat 't nogal ging. Ze kòn niet toonen hoe ze leed om hem. Eenige
aardige plaatjes van paarden en honden kocht ze verder op. Wat nu nog? Ze werd
moe en kon niets meer bedenken. Gelijkertijd kwam ook een loom gevoel van
troostelooze ellende in haar opkruipen, en met sleependen gang ging ze naar de
tramhalte.
Toen ze thuis kwam, zat vader voor de deur van 't achterhuis en keek haar scherp
aan.
Ze knikte en liep hem voorbij, naar binnen. Ze zette haar mand op tafel en sloeg
de handen voor 't gezicht. Zacht kreunde ze.
Maar toen ze 't grind hoorde kraken, richtte ze zich weer op, deed haar hoed en
mantel af en begon te zorgen voor een kopje koffie. Vader zei niets, keek alleen
maar. Wat later kwam ze de koffie klaar zetten op het tafeltje voor de achterdeur.
Vader zat er al weer en vermoeid liet ze zich vallen in den stoel, die hij stil voor haar
klaar gezet had.
Ze sloot de oogen, en plotseling leek haar smal, gerimpeld gezichtje tusschen het
nauw sluitende mutsje, zóó vervallen en klein, dat hij er van schrikte.
Hij was maar eene arme, oude boer, maar de smart ziet niet naar rang of
ontwikkeling en leidt allen, die zij aanraakt, naar gewijde oorden, waar zij dingen
leeren, die zij zonder haar nooit zouden hebben kunnen begrijpen. Hij ook leed om
zijn zoon, maar misschien nog meer om haar. Hij zou 't niet onder woorden hebben
kunnen brengen, maar hij voelde dat 't leed haar de keel dicht kneep, haar als een
ijzeren band omknelde, alle natuurlijkheid uit haar wrong. En hij vreesde voor haar.
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Hij keek naar haar, zooals ze daar zat, versteend door ellende, en een innig droeve
trek kwam om zijn ouden, vervallen mond.
‘Moeder’, zei hij, ‘zulde ge 't jong g'n dag zeggen van vader’. ‘Hij zal nog wel
weten dat vader te oud is om te reizen’. ‘En zeg hem, dat ik z'n konijnen zoo goed
verzorg als hij 't deed, en dat z'n klompen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

148
in den hoek van de schuur op hem staan te wachten’....
Ze knikte stom. Toen stond ze op en haalde haar boodschapmand. Alles liet ze
hem zien; het boek 't laatst, en daarbij keek ze hem spiedend aan. Hij begreep dadelijk
waarom ze 't gekocht had, maar liet dat niet merken. Daarna legde ze alles weer
voorzichtig in de mand, ging er mee naar het tafeltje bij 't raam en spreide alles
zorgvuldig uit om het te kunnen overzien.
Ze gingen vroeg ter ruste. Nu en dan sluimerde ze, maar geen oogenblik verliet
haar de knagende onrust: ‘hoe zal hij zijn, morgen?
En toen de eerste schemer in de kamer begon te dringen, werd ze helder wakker
en 't was haar onmogelijk weer in te slapen. Ze hoorde het gekraai van een haan in
de wijde stilte en voelde verlichting dat de nacht ten einde raakte en het niets doen
ophouden zou.
Toen 'n strak, koel licht de geheele kamer vulde, stond ze zachtjes op: ze wilde
vader nog wat laten slapen, 't zou voor hem ook een moeilijke dag zijn, en ging, na
zich gekleed te hebben, stil de achterdeur uit. De kippen moesten voer hebben. Buiten
was de stille, reine klaarheid van den heel vroegen morgen. Zij was niet bijzonder
gevoelig voor invloeden van natuur en weer, maar nu bleef ze toch onwillekeurig
staan en ademde diep. Tranen drongen haar in de oogen en als van zelf kwam weer
de innige bede uit haar vrome hart: ‘Vader, 't is Uw wil, maar 't is zoo hard, help
ons!’ Even bleef ze staan met gesloten oogen en 't was haar of de zuivere lucht haar
inwendig doorstroomde en versterkte. Als altijd stemde 't stille gebed haar rustig en
krachtig. Kalm en vastberaden deed ze verder de vele kleine dingen, dieze nog te
doen had vóór ze gaan kon.
Onder 't brood eten spraken ze weinig. Vader speelde zenuwachtig met zijn mes
en keek haar nu en dan ter sluiks aan. Maar er was een stille rust op haar gezicht, die
ook hem kalmer stemde.
't Werd tijd voor den trein. Hij hielp haar bij 't inschikken van de pakjes. Toen dat
klaar was, bleef hij talmen. Als menschen, die niet gewoon zijn hun gevoelens te
uiten, voelde hij zich verlegen en onhandig nu hij iets op 't hart had. Maar toen ze 't
huis uit zou gaan, gaf hij haar toch onverwachts een kus. Hij schrikte er zelf haast
van. Ze keek hem ernstig aan, en ging, rechtop en vastberaden,
Aan 't stationnetje hield ze zich zooveel mogelijk op den achtergrond.
Ze trof 't goed. Er was niemand, die haar kende. Schuin tegenover haar zat een
jonge soldaat. Hij geleek niets op haar jongen, maar hij droeg dezelfde uniform als
hij, toen hij het ouderlijk huis verliet. Nu en dan keek ze naar hem met half gesloten
oogen om alleen vaag de gestalte in uniform te zien en zich even te verbeelden, dat
hij 't was.
‘Ook op weg naar een militair, moeder’; zei de jonge soldaat.
Ze schrikte op.
‘Ja’, zei ze stroef.
‘Waar moet je wezen’?
‘Niet ver, in Utrecht’.
‘O, zoo, daar hebben ze 't maar matig naar 't zin, hoor ik’, zei hij.
‘Ja, niet zoo erg’, antwoordde ze en ging uit 't raampje zitten staren.
Hij keek haar even verwonderd aan, en begon met een ouden veekoper naast hem
te praten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Aan 't station Utrecht hielp hij haar toch even bij 't uitstappen en gaf haar de mand
aan. Er kwam een vriendelijke trek op haar gezicht en zacht zei ze ‘dank je wel, m'n
jongen’. Toen bleef ze wat talmen om hem vóór te laten gaan. Ze voelde zich
hulpeloos en alléén tusschen al die menschen van dat groote station en liet zich
willoos meedrijven naar den uitgang.
Op 't plein vóór 't station vlamde de felle Junizon en ze moest even stil staan om
tot bezinning te komen. De jagende onrust kwam haar weer besluipen. 't Klopte in
haar slapen en haar knieën knikten.
Ze bedacht zich, dat ze de tram moest
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hebben, die 't meest naar rechts klaar stond. Vriendelijk hielp de conducteur haar
instappen. De menschen in de tram zag ze als door een waas. Ze was er gauw.
Moeizaam steeg ze uit. De tram reed weg. Daar stond ze een oogenblik alléén met
een gevoel alsof er niemand en niets meer in de wereld was dan zij alleen.
Ze zag andere menschen 't strenge gebouw binnen gaan. Ze ademde diep en spande
zich in om uiterlijk kalm te blijven.
De portier vroeg haar voor wien ze kwam. Ze noemde zijn naam en werd verzocht
door te loopen naar een groote, lichte kamer, waar reeds velen wachtten. Schuw zette
ze zich op een stoel tegen den muur en trachtte zich zoo klein mogelijk te maken.
Ze had haar mand onder den stoel gezet, maar plotseling nam ze die op, zette ze in
haar breeden schoot en begon de pakjes voorzichtig na te zien en te betasten. Dat
gaf wat afleiding.
Niet lang daarna kwam een zuster binnen, die haar verzocht mee te gaan.
Haar adem stokte en ze moest zich even aan den stoel vasthouden.
‘Kom maar, moedertje, geef me maar een arm’, zei vriendelijk de zuster. Maar
dat wilde ze niet.
‘O, dank u’, zei ze schichtig en liep vóór de zuster de deur uit.
Door vele, lange gangen en langs vele gesloten deuren gingen ze, tot ze in een
kamer kwamen, waar een verpleegster in 't volle licht bij de tafel stond.
Moeder knikte en zag toen eerst een ineengedoken figuur, half verscholen achter
een gordijn in den hoek,
‘Harmen, o, m'n jongen,’ met een snik kwam 't er uit en ze wilde naar hem toe
gaan.
Maar de zuster had hem aangestooten, alsof ze hem uit den slaap wilde wekken.
Hij maakte een schuine beweging met 't hoofd en zag haar aan.
‘Daar is je moeder, Harmen.’ ‘Zeg eens: dag moeder.’
‘Gghie ee....’
‘Kom jongen, 't is je moeder, kijk eens goed.’
Moeder was bij de tafel blijven staan, klemde zich vast en keek met verwezen
oogen hem aan.
‘Zeg nu eens: dag moeder, Harmen.’
‘Gghiee....’
De oogen draaiden, de mond vertrok zich, hij schudde zich als wilde hij de hand
op zijn schouder afschudden, en staarde met knorrigen blik in andere richting.
De zuster, die bij de deur was blijven staan, werd plotseling op zij geschoven. Met
een wanhopigen blik in de oogen en strakke trekken gleed moeder haar voorbij.
Haar mand moest haar nagedragen worden, en toen ze plotseling weer in de zonnige
straat stond met haar mand in de handen, leek 't haar alles een droom.
Werktuigelijk liep ze voort in de richting van waar de tram haar gebracht had.
Bij 't passeeren van een zijstraat, bonsde een klein meisje met springtouw tegen
haar aan. 't Boek viel uit haar mand. Haastig greep ze 't, drukte het 't kind in de handen
zonder haar aan te zien en liep door zoo hard ze kon,
Later kon ze zich niet meer herinneren hoe ze thuis was gekomen. Ze wist alleen
maar dat ze op 't oude plekje bij vader had gezeten en dat ze alleen maar zeggen kon:
‘Hij wou niet “dag moeder” zeggen.’
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De bloeddruppel,
door P.H. van Moerkerken.
Langs den zoom der duinen van Holland hebben talrijke kasteelen en lusthoven
gelegen, omsloten door breede stille grachten en donkere lanen. Nu is het meerendeel
gesloopt. Op vochtige weiden staat nog hier en daar een bouwval, een verbrokkelde
torenmuur; aan een drassig veldpad verschijnen soms, onder de rustelooze popu-
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lieren langs den greppel, groene zuilen met den vervaagden naam eener oude
heerlijkheid.
Tot kort voor 1815 stond, niet ver ten noordwesten van Egmond aan den Hoef,
het huis Poelwoud, gebouwd op een zandig eiland te midden van een lage moerassige
duinpan. Het gebouw was niet ouder dan de Spaansche tijd. Doch zwaar muurwerk
in den kelder deed vroegere vestiging vermoeden, wellicht een rustoord, een
vluchttoren voor jagende edellieden. De poelen rondom, niet diep, doch
ondoorwaadbaar van den weeken veenmodder, hadden grachten noodeloos gemaakt.
Een over smalle bogen gemetselde brug verbond het huis met de oprijlaan die
rechtlijnig oostwaarts voerde op den zandweg van Egmond naar Castricum.
In het eerste jaar der Bataafsche Republiek had Heer Govert Storm het huis
Poelwoud met zijn uitgestrekte dichtbegroeide duingronden, in 't westen eerst door
de branding der Noordzee begrensd, voor geringen prijs gekocht van den
zaakwaarnemer eener naar Engeland uitgeweken Stadhouderlijk-gezinde douairière.
‘Chacun son tour’, had hij lachend gezegd tegen Charlotte Houdin, de jonge Fransche
vrouw die hem naar Holland gevolgd was, die hij in zijn patriottische ballingschap
te St. Omer had leeren kennen en die met hem, overtuigd jacobijnsche als zij was,
de gebeurtenissen van Parijs en van Frankrijk vol geestdrift had medegeleefd. Den
tienden Thermidor van het jaar II, met enkele Hollandsche en Geldersche patriotten
te Parijs confereerend, hadden zij op de kar der guillotine, omdansd van dronken
hallewijven, drie mannen zien zitten, wier bleeke trotsche gezichten onbewogen
waren gebleven boven de vuisten en het honend gelach. De bleekste, somberste dier
mannen had, bij een schok der kar tegen een hoeksteen, zijn bebloede zakdoek uit
de hand laten vallen. En met het doodsgevaar van te worden neergetrapt was Lotte
er op toegesneld, had den doek in haar wijde mouw verborgen en, een eindweegs
meegesleurd in de menigte, door een zijstraat weer haar man en zijn vrienden weten
te bereiken. 't Was het spannendste moment haars levens geweest. Acht maanden
later, den 9den Maart 1795, toen zij pas enkele weken in Holland waren, werd haar
eerste en eenig kind, Maximilienne, geboren, die zij, in hun nieuw verblijf, de hofstede
Poelwoud, opvoedden bij wellicht al te opene gesprekken over den bedwelmenden
roes dier groote onvergetelijke jaren. In de bibliotheek haars vaders vond het meisje
de volledige werken der Encyclopedisten, de kostbaarste, sierlijkst-gebonden edities
van Rousseau en Voltaire. En in een voorbarige zorgelooze vrijheid lieten de ouders
haar bladeren en lezen zooveel en waar zij slechts wilde.
***
Maximilienne was nu, in den tijd dat de geruchten over Bonaparte's naderenden
val en een mogelijke bevrijding van het vreemde régime al sterker werden, achttien
jaar.
Op een morgen in October verliet zij, haar jachtgeweer aan een riem over den
schouder, de regelmatige paden en berceaux van den Franschen tuin, die zich ten
noorden en ten westen van het huis uitstrekte, om de wildernis der duinbosschen in
te gaan. Doch aan het einde van den tuin bleef zij staan bij een vijvertje, de kleinste
der poelen, met rondgehakte steen ommuurd en waar een duinsprank in neermurmelde
uit de kruik van den groen-verweerden stroomgod die de stijve krullen van haar en
baard triestig boog over het donkere water. Zij stond stil, want zij zag, met een
spottenden glimlach opeens, een bekende gestalte tegen de balustrade leunen.
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Zij had den kleinen Frank Avenhorn herkend, een zoon van den opzichter die aan
den ingang der oprijlaan een boerenhoeve bewoonde. De jongen was waarlijk klein
en tenger voor zijn zeventien jaren; en Maximilienne moest altijd weer lachen om
zijn half-boersche, half-steedsche kleeding, die bovendien zeer versleten was. Doch
zij zag graag naar het fijn en regelmatig ovaal van zijn bleek gelaat, naar den strakken
ernst van
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zijn groote donkere oogen, en de ordelooze golving der lokken die hij altijd onbedekt
droeg in weer en wind.
‘Lach toch niet altijd’, zei hij wrevelig en met een zweem van minachting.
Haar groen-blauwe oogen glansden plotseling koel en ver:
‘Ik lach niet’.
Zwijgend, vijandig zagen zij elkaar aan, tot het meisje vervolgde:
‘Waarom wacht je hier?’
‘Ik wacht niet.... Ik kijk maar.... 't Is hier mooi en stil. Dit is de mooiste plek in 't
bosch’.
Zij wendde haar oogen van den jongen af en zag peinzend rond. Ook zelve was
zij hier het liefst. Zij verfoeide de geschoren hagen, de meetkunstig-zuivere perken
en laantjes van den tuin dicht bij het huis; maar in dit afgelegen gedeelte vond zij de
heerlijke vrijheid; het gras wuifde er met lange halmen, uitgeschoten twijgen rankten
over de paden en de vochtige mossluier was niet weggeschuurd van de oude beelden.
Hier, bij de vijverkom, had de wilde groei van het duinwoud den gestijlden tuin
geheel overwoekerd; de pilasters en deksteenen der balustrade noch de oude brongod
werden ooit gereinigd; de takken van den eglantier bleven ongesnoeid; een duindoorn
had de voege tusschen twee steenen wijd opengespleten en zijn felle bessen
galonneerden zonderling den naakten rug van den halfliggenden god. Telkens viel
er in dezen stillen grijzen najaarsmorgen het gele blad van een berk of een kastanje
op het even-gerimpelde water, op de groene steenen, en een scherpe geur van
verrotting steeg al uit den klammen grond.
Opeens sprak Frank:
‘Heb je 't gehoord? Ze dragen al oranje in de Haagsche herbergen. Er zijn schepen
met vluchtende Franschen gezien op de Zuiderzee!’
Maximilienne zag nog op naar het ijle loover; haar neusvleugels bewogen, haar
linkerwenkbrauw trilde even:
‘'t Kan me niets schelen’.
‘Kan 't jou niets schelen als de Franschen moeten vluchten?’
Half sloot zij hare oogen en zag door de donker-blonde wimpers den knaap aan.
‘Waarom! Alles is immers toch verloren. Geloof jij nog aan iets groots, Frankje?’
Hij antwoordde niet, maar zijn strakke blik drong diep in haar maar half-zichtbare
oogappels. Toen wendde zij het hoofd af en boog over den schouder van het steenen
beeld als wilde zij zich spiegelen in het zwarte watervlak.
‘Er is niets groots meer’, herhaalde zij. Dan, zich plotseling omkeerend met een
schel spotlachje:
‘Kom jongen, ga maar mee het duin in en jaag de patrijzen op. Flevo ligt nog met
'er gebroken poot’.
‘Nu mag ik je hond zijn, hè?’ zei hij tergend langzaam, norsch; en hij bewoog zich
niet uit zijn rust tegen het vijvermuurtje.
Over haar ivoor-mat gezicht ging een zonnige glans:
‘Nee, nee, zoo bedoel ik het niet.... Kom Frank! we gaan ver de duinen in. Laten
we elkaar niet plagen! Toe, draag mijn sjaal, wil-je?’
Zij trok den zijden doek van haar schouders; haar volle slanke armen, haar sterken
hals, blanker nog dan haar voorhoofd, zag hij nu ontbloot. Onder haar lichtgroen
mutsje krulden blonde haren weg. En het hoofd ietwat terzijde buigend lachte zij
hem toe.
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De wenkbrauwen fronsend nam hij de sjaal over zijn arm en beklom, aan haar
linkerhand, de gladde duinhelling. Over de stille paden van het woud ruischten hun
voeten in gelijken maatgang door de dorre bladeren. Zij wandelden langzaam en
wachtten van elkaar een woord dat de stilte zou breken. Eindelijk zei hij met een
moeizame demping zijner stem:
‘En waarom ben je niet te paard, als Flevo niet mee kan?’
Zij bleef voor zich uit zien, terwijl zij, gedempter nog dan hij, antwoordde:
‘Ik dacht wel dat jij weer zou zijn bij het vijvertje’.
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‘En je luistert toch niet naar wat ik je vertel! Maar de hond vertelt ook niets, hè?’
‘Ik wil dáár niet van hooren, van die lafaards,.... lafaards allemaal, de vluchtende
Franschen, de schreeuwende Hollanders,.... lafaards allemaal!’
Haar jonge stem was weer schel; koel zag zij neer in de oogen van den tengeren
knaap naast haar. En toen, langzaam, met bedwongen ontroering:
‘Het is uit; er gebeuren geen groote dingen meer, nu Bonaparte verslagen is. De
Revolutie is dood, het Keizerrijk is voorbij, ....wat zal er komen voor ons.... als wij
groote menschen zijn! Holland zal weer vrij zijn, maar klein, Frankje, o zoo klein
en eng. Het had op moeten gaan in een machtig rijk met wijde grenzen. Alleen daar
hadden wij groote dingen kunnen doen. En het was zoo aardig op weg.... Maar nu is
't uit,.... Napoleon en de Revolutie zijn verslagen. Er gebeuren geen groote daden
meer! Wij doen geen groote daden meer!.... O jij met je bêten glimlach! Schei uit!....’
Hij glimlachte naar een herinnering.
‘Je weet niet waarom ik lach’, zei hij, haalde de schouders op en verzweeg zijn
herinnering.
Hij had haar weer even voor zich gezien zooals in zijn droom, na hun eerste
ontmoeting in de lente van dit jaar. Heer Govert had hem meegenomen naar de
boekerij op Poelwoud, waar Frank bladeren mocht in een portefeuille vol prenten
van de groote Omwenteling, vol beeltenissen van wie beroemde namen droegen.
Maximilienne was er bij komen staan. Doch zij had zich afgewend naar het venster,
toen daar de prent voor hen lag met de Veuve Capet op het schavot. En in zijn droom,
dien nacht, had hij den trotschen mond, de koele oogen van Maximilienne herkend
in het gelaat dat boog voor de guillotine.
Zwijgend, zij in haar toorn, hij in den glimlach zijner wreede herinnering, bereikten
zij een hoogen duintop. Bij het ontwaren van de zee, een metalen glinstering ver aan
de grijze kim, was de drift van het meisje ontspannen in een kreet van vreugde:
‘Het is net een vlijmende degen,.... koud, zonder mededoogen....’ En, mijmerend
even: ‘Waar denk je aan, Frank? God, wat kijk je nu strak! Je lijkt op Robespierre,
o ja, sprekend! Herinner je je dat portret nog, van 't voorjaar?.... Maar je bent het
niet, hoor joggie. Verbeeld je maar niets! Je bent ook een klein lafaardje, net als
allemaal. De tijd van de helden is voorbij! Robespierre en Danton zijn er niet meer
en hier worden ze nóóit geboren!’
Zij steunde op haar jachtgeweer en lachte hoonend. En verder sprekend, langzaam,
met korte rustpoozen:
‘Heb je dat doekje wel eens gezien, dat bloederige zakdoekje van Robespierre?
Moeder bewaart het in een gouden écrin. Het is of al het bloed van de Revolutie er
in opgeslurpt zit. Bah! 't is viezig vaal rood.... 't Is goed dat er glas over heen is....’
‘Heb je 't nooit in je hand gehad?’ vroeg hij angstig-zacht.
Zij lachte hem diep in de oogen:
‘Zou ik jou dat zeggen?.... Nu ja! eens.... Ik heb er eens mijn mond in gedrukt.
Bah! o die smaak. Dat was vreeselijk, Frankje.... Maar toch heerlijk! Zie je, dat
bestaat nu niet meer, dat vreeselijkheerlijke. Dat is voorbij.... Bonaparte verslagen!
O, was ik maar een man geweest en vroeger geboren! Ik had de beul kunnen zijn
van Marie-Antoinet.... Het koninginnebloed te zien stroomen uit die hals..’
‘O stil toch! Wat heb je vanmorgen?’ riep hij en strekte afwerend de handen uit.
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Maar zij staarde, bleek, met denzelfden onbeweeglijken glimlach om den mond,
met de gestadige zachte trilling harer neusvleugels, op den knaap neer, om hem te
doen sidderen onder haar verbeeldingen:
‘Ik was met Bonaparte naar Rusland gegaan.... Ik zou misschien bevroren zijn
onder de sneeuw, ze zouden mijn geraamte vinden in een Poolsch moeras. Ik zou
misschien den Keizer gevolgd zijn naar Parijs... Maar nu.... nu sta ik op een heuveltje
in
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Holland, met den braven kleinen Frank!’
Zij lachte luid.
‘Zelfs geen bergen heb ik gezien, geen afgronden, geen sneeuwtoppen.... Ik ken
alleen prentjes, bergen op prentjes, helden op prentjes, oorlogen op prentjes.... O
nee! wij kennen één veldslag, Frankje! Ik was vier jaar. Och, jij weet dat niet meer:
jij was drie. Toen de Russen en Engelschen hier zijn geland.... Ik herinner 't mij nog
duidelijk. Vader en moeder namen mij mee naar Haarlem. Toen wij weer terug
kwamen lag 't heele huis overhoop, alles vuil, de meubels onderst boven, de tuin
vertrapt, de vensters aan scherven. Nee, toen was jij hier nog niet.... O God, wat is
't leven vervelend!’
Zij nam haar geweer op en den haan overhalend legde zij op den jongen aan.
‘Max, je bent gek!’ gilde hij en bukte. De haan ketste neer.
‘Lafaard!’ snauwde zij. ‘Zie je wel dat je bang bent! Wat een held! Schaam je,
Frank, schaam je!’
Hij stond weer recht op, strak haar aanziende, en zij schrok van de minachting op
zijn bleek gelaat. Hij sprak rustig:
‘Denk je dat ik door een gril van jou wil sterven? Dank je! Ik moet het zeker
heerlijk vinden, hè Max, door jou te worden doodgeschoten? Ik geloof dat je
vanmorgen gek genoeg bent om 't te doen’.
‘Pfoe!’ zeide zij en toonde hem het geweer. ‘'t Ding was immers niet geladen. Ik
heb aan geen patrijzen gedacht. Maar ik moest toch een voorwendsel meenemen, als
ik jou ging zoeken bij ons vijvertje’.
Opeens was haar stem weer teeder, zooals zij maar zelden klonk:
‘O, 't kan hier ook wel mooi en groot zijn, ....als 't stormt, als 't uit 't noordwesten
stormt! Dan zie je van hier de witte kammen van de golven. En dan, o dan aan 't
strand, ....dan baden, Frank, ....daar heel alleen in de omhelzing van die onstuimige
zee, die nooit moe wordt, die veel sterker is dan ik.... De zilte stortbuien omspatten
je heelemaal. Je proeft de diepten van de zee, de bosschen die daar wuiven, de
bloemen die er bloeien, de visschen die er knabbelen aan de lijken van verdronken
zeelui.... Dan.... ben ik wel eens even bang,.... nee, dat niet! niet bang! maar ik ril
van heerlijkheid. Dat is om te bezwijmen, die omarming die niet pijn doet, niet knelt,
maar je opneemt in zijn verrukkelijke kracht. Maar je kunt niet bezwijmen, want zijn
geweldig geloei roept je altijd weer wakker.... Ja, dat is het eenige groote en heerlijke,
daar, daar, dat glinsterende water in de verte!.... Kom, ga mee!’
Zij greep zijn hand en trok hem van de helling. Doch aan den voet van het duin,
op het zandpad, gingen zij, buiten adem van het hollen, weer rustig naast elkaar.
Opeens zeide zij:
‘Ja, ik had er wel van gehoord’.
‘Wat bedoel je?’
‘Van de Franschen, van de Oranjemannen, en al die ellendelingen! Vader vertelt
alle nieuwtjes aan 't ontbijt. Hij was woedend, en moeder huilde. Ik liep weg en wou
er niet meer aan denken. Toen begon jij er weer over. O, met Bonaparte Frankrijk
verdedigen tegen al die laffe blaffende honden die er nu tegen op vliegen!.... En jij?
Jij zult wel mee roepen, achter den rug van de vluchtelingen, dat ze bang voor je
waren, hè!’
De knaap bleef zwijgend naast haar voortloopen, zag niet naar haar op, maar balde
de vuisten totdat hij zich pijn deed met zijn nagels.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Zij kwamen terug bij de vijverkom. Tusschen de zilvergrijze nevelwolken begon
een matte zonneglans te lichten. En weer, als in de vroegte van dien morgen, boog
Maximilienne over den schouder van den rustenden brongod naar de groene donkerte
van het water.
‘Ik heb rimpels in mijn gezicht’, riep zij, ‘Kijk eens, Frankje, kijk ook eens,.... dan
weet je hoe wij er uit zien als we oud zijn. Foei, hoe leelijk is mijn gezicht daar in
de diepte!’
‘Ik zie je liever zóó’, zei hij kalm.
‘Als ik een gerimpeld oud vrouwtje ben, zal ik verstandig zijn en je niet meer
plagen’, praatte zij voort, zonder om te zien, al dieper buigend.
Maar zij bukte te ver; haar voet gleed uit
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op den vochtigen grond; zij verloor het evenwicht en greep met de volle hand in den
duindoorn, die langs het steenen beeld groeide. En terwijl zij zich daaraan oprichtte,
bleef de fichu, die over haar borst gekruist was, haken en scheurde, zoodat haar
blanke schouders werden ontbloot.
Frank was toegesprongen, te laat om haar te helpen. Doch blozend, de oogleden
neer, legde hij de sjaal, die hij nog over den arm had gedragen, om haar slanke
gestalte.
Zij bezag, met een pijnlijken trek, de palm van haar rechterhand, vol roode
schrammen nu. En een groote bloeddruppel, als een donkere koraal, lag er middenop.
Zij ging tegen den steenen vijverrand zitten.
‘Hier’, sprak zij bevelend, ‘kus mijn bloed er af, kleine Robespierre!’
Hij weifelde. Doch haar aanziende, de diepte harer oogen peilend, waarin hij
plotseling de herinnering zag aan al haar woorden van dien morgen, duizelde het
hem. Hij rook het aroom van haar roze kleed vermengd met den rottenden aardgeur
der doode bladeren. Snel boog hij de knie en haar weeke hand wild omvattend in
zijn beide handen kuste hij den lauwen bloeddruppel weg en dronk in dien eenen
bloeddruppel heel de grondelooze zee van zijn jonge begeerten, het martelend geluk
van zijn wanhoop en de schroeiende pijn van hoogste zaligheid. Toen viel zijn bleeke
hoofd met de verwarde bruine haren in haar schoot. Hij bezwijmde.
Zij neeg voorover en drukte haar lippen op de zijne. Toen, voorzichtig haar arm
achterwaarts brengend, maakte zij haar zakdoekje nat onder het koele water der bron
en bette Frank's voorhoofd en wangen en hals. Doch opeens, snel, verborg zij het
doekje; want hij sloeg de oogleden op en zij zag neer in de gloeiende diepten van
zijn hart.
Tegelijkertijd waren haar trekken verstard, verkild.
En terwijl hij wankelend was opgestaan, terwijl hij voor haar stond, een wilde
vraag versmorend in zijn schroom en zijn trots, smaalde zij met haar wreedsten
glimlach:
‘Zie je nu wel! Bah! laffe jongen.... Flauwvallen van een druppel bloed!....’
Haar stem stokte; de toorn van zijn blik had haar ontsteld. En toch sprak hij rustig:
‘Het was geen lafheid! Géén lafheid! Het was iets heel anders,.... dat begrijp jij
niet. Adieu!’
Hij keerde zich met een korten hoofdknik om.
Lang zag zij hem na. Zij wilde hem nog roepen, de hand geven, vergiffenis vragen.
Maar zij trok de lippen verachtend op, nam zwijgend haar geweer en ging snel door
den tuin huiswaarts.
***
Drie weken lang had zij Frank niet meer gezien. En intusschen waren de geruchten
over den val van het Keizerrijk stelliger geworden; generaal Molitor had Amsterdam
verlaten; de bevolking der visschers- en polderdorpen wapende zich en tierde van
Oranje-boven.
De heftig-jacobijnsche patriot Heer Govert Storm van Poelwoud liep in tweestrijd
door de ruime vertrekken van zijn landhuis. Wel begreep en billijkte hij dat Holland
vrij wilde zijn van een vreemde overheersching; maar hij vreesde dat de beginselen
der groote Revolutie, wier organiseering hij in Bonaparte's Keizerrijk had meenen
te zien, nu voor Europa verloren waren.
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Maximilienne liep vroeg in den Novembermorgen door het ontbladerd berceau,
dat evenwijdig lag aan den grooten weg. Zij haatte soms den kleinen knaap die haar
macht trotseerde door, in onverschilligheid wellicht, haar te ontwijken. En toch
dwaalde zij elken morgen, elken middag door den tuin en het bosch, hopend hem
tegen te komen, zinnend op woorden vol kwelling en wrok.
Aan het einde van het berceau stuitte zij op een sloot, diep en modderig onder de
sleepende elzentakken. Aan den overkant stond de oude steenen grenspaal van
Poelwoud.
Zij luisterde en zag naar de verte. Er rees daar een verward joelen van stemmen,
ge-
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rinkel van metaal, dreigend geschreeuw, en zij onderscheidde ‘Oranje-boven!’ Een
bende volk kwam ordeloos aanloopen, varensgezellen van de kust, boerenkinkels
uit de merenstreek, oranjecocardes op de mutsen en gewapend met roestige pieken,
stokken en snaphanen.
Zij spotlachte in haar schuilplaats om dit zonderlinge legertje en toch voelde zij
even, onder haar warmen mantel, een siddering van genot. Doch een angstige kilte
huiverde door haar heele lichaam, toen zij uit een zijpad den kleinen Frank zag
verschijnen, die een grooten steen midden in de bende wierp.
En een woedend gevloek klonk. Kei na kei scheerde onder den verschrikten troep
en toen de handen van den knaap leeg waren kreet hij met koortsig-schelle stem,
terwijl hij vermoeid steunde tegen den ouden grenssteen:
‘Leve de Keizer! Leve Frankrijk! Er zijn geen helden meer,.... er is niets groots
meer,.... lafaards, lafaards!’
Het volk was blijven staan, in onzekerheid van handelen. Maar een oude boer,
wiens voorhoofd bloedde van een steenworp, richtte zijn snaphaan op den knaap.
Een schot klonk. In den hals getroffen zonk de kleine Frank neer langs de paal.
Met een gil had Maximilienne de elzentakken opzij geduwd. Maar de steile kant
van de sloot weerhield haar; zij kon niet verder. En opeens dacht zij aan al die lieden,
visschers en boeren, die haar zien zouden, haar smart en haar liefde. Zij schaamde
zich, keerde snel om en zocht de donkerste paden.
‘Misschien is hij niet dood’, overwoog zij. ‘Maar hij is waanzinnig,.... waar dient
dat toe,.... wat beduidt dat?’
Zij liep zich moede, uren lang doelloos het duinwoud doorkruisend. En zij sprak
luid, met tranen van machteloos verzet in haar starre oogen:
‘Als hij dood is, wat zal het hier dan leeg zijn. God, God, wat zal het leven dan
vervelend zijn....’
's Namiddags vernam zij dat Frank dood was; de kogel had den slagader in zijn
hals doorsneden. Zij hoorde het kalm aan; niemand bespeurde op haar gelaat een
zweem van ontroering of medelijden.
Toen de grauwe Novemberdag al begon te schemeren, verliet zij, haar geweer
onder den arm, doch zonder Flevo, het huis. Bij het vijvertje bleef zij staan. De bron
vloeide met triestig gemurmel uit de kruik; door de zwarte takken zong al de
nachtwind.
Het meisje leunde weer op den schouder van het beeld en dacht aan de laatste
ontmoeting met den bleeken tengeren jongen.
‘Nee, er is niets groots meer’, fluisterde zij en schudde langzaam het hoofd. ‘Ik
had toch gelijk: het is uit al het groote is uit.... Zijn dood is nutteloos, zijn moed is
nutteloos.... Een held zonder doel,.... wat een dwaasheid! En hij wou niet sterven om
een gril van mij! En ik weet niet wat hij gedacht en geleden heeft toen die kogel hem
ging treffen!.... Ik ben laf geweest, ....ík, ík was laf!’
Zij herhaalde het dof, aldoor, en al luider. Met de loop van haar geweer peilde zij
het duistere water van de kom. Het was ondiep, nog geen twee voet. Dan, zittend op
den romp van het beeld, onderzocht zij de lading, haakte een twijg van den duindoorn
om den haan en liet haar mantel wat zakken. Even bleef zij zoo in gepeins en bekeek
de palm van haar hand. Toen drukte zij de staalkoude geweerloop midden tegen haar
hals en gaf er een korten vluggen ruk aan, zoodat het schot knalde.
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Bij het avondeten misten hare ouders haar. De hond Flevo die na het schot, ver
weg in den tuin, aldoor onrustig was geweest, werd losgelaten en Heer Govert zelf
volgde het nog hinkend dier met een stallantaarn.
Op het kerkhof van Egmond aan den Hoef werden Frank Avenhorn en
Maximilienne Storm op denzelfden morgen begraven. Drie dagen later stond het
lusthuis Poelwoud onbewoond. Het volgend voorjaar vielen de muren onder den
moker en houthakkers gingen rond onder het hooge geboomte.
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Kroniek.
Het Tweede Algemeen Kunstcongres, een late nabetrachting.
Het is met voordacht, dat ik zoo laat ben met deze mijn beschouwing - die overigens
kort zal zijn - over de beteekenis van het Algemeen Kunstcongres, gehouden door
het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen te Amsterdam van 20
tot 22 December 1915. Ik heb n.l. eerst eens willen afwachten, wat de dag- en
weekbladen ervan zeggen zouden en ook heb ik eerst eens aandachtig willen luisteren
naar de mondelinge uitingen van vele mijner bekenden, die 't congres hebben
meegemaakt. De beteekenis toch van dit congres, ze is volgens mij niet enkel gelegen
in de uitgesproken redevoeringen zelve en de daarop gevolgde debatten, maar ook
- en misschien zelfs wel vooral - in den indruk en stemming daardoor teweeggebracht
bij hoorders, en zelfs bij niet-hoorders. Want indrukken en stemmingen als deze
bezitten de eigenschap zich - en dit soms op bijkans geheimzinnige wijze - naar alle
zijden in de samenleving uit te breiden, zij het dan ook altijd verzwakt en dikwijls
gewijzigd. Volstrekt niet geheimzinnig zijn die wijzigingen. Men behoeft sommige
geheel verkeerd interpreteerende courantenartikelen maar te lezen - b.v. die van G.
van Hulzen in den (ouden) Amsterdammer, Weekblad voor Nederland - om te
begrijpen dat naast de zuivere indrukken op ontvankelijke hoorders ook het wanbegrip
der onontvankelijken en onontwikkelden zich voortplant.
Wat ik wel het meest gehoord en gelezen heb is, dat het congres zoo ‘mooi’ is
geweest. Het woord mooi kwam ditmaal gelukkig vaker voor dan die welbekende
dooddoener voor allerlei ondervindingen: interessant. Ik maakte er uit op, dat de
leering - hoe groot die ook geweest moge zijn - nog overheerscht is geworden door
de bewogenheid. En dat die bewogenheid er een geweest is waaraan men het begrip
‘mooi’ pleegt te verbinden, een verheffende, edel verheugende dus. Een tweede
woord dat ik vrij algemeen vernam, is wel een zeer typisch woord van onzen tijd,
een woord, dat, op zichzelf genomen natuurlijk voortreflijk en zelfs onmisbaar, door
zijn alomtegenwoordigheid op een bedenkelijken kant van onze samenleving duidt.
Het is het woord ‘succes’, en die bedenkelijke kant: de succesjagerij. Men noemde
ons*) congres een groot succes, een succes ‘an und für sich’ en een succes voor het
Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen, men gebruikte ook de
woorden propaganda en reclame. O, ik heb er misschien zelf wel aan meegedaan,
men ontkomt niet meer aan zulke woorden in deze dagen van dringend
commercialisme. Maar wat zijn ze toch eigenlijk hol!
Succes is, in zijn vaagheid, zijn ijlheid, wel één der bij uitnemendheid
hedendaagsche idealen. De jacht erop is vrijwel algemeen. Wie en wat heeft er al
niet succes tegenwoordig! Een koopman, een nieuwe mode, een mooi meisje, een
merk sigaretten, een tooneelstuk, een geestigheid, een violist. Men hoort: deze of die
zangeres heeft tegenwoordig succes. Maar vooral hoort men, en van allerlei personen
zoowel als van allerlei zaken, dat zij zoo'n succes hebben g e h á d . Die of gene
vertooning ‘wás indertijd’ een groot succes. Het is geweest. Het is weer verdwenen.
Wat is er van over gebleven? In den regel niets!
*) Dat ik schreef ‘ons’, waarde lezer, het geschiedde geheel onwillekeurig en het zal wel
voornamelijk komen doordat ik als voorzitter van het Verbond van Nederl.
Kunstenaarsvereenigen mijn aandeel had in de inrichting van het congres.
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En nu vrees ik wel een beetje, dat de over
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't algemeen zoo kort denkende, zoo spoedig afgeleide menigte ook het ‘groote succes’
van 20, 21 en 22 Dec. zal zien als één dier vele, als een concert of een
operavertooning, die, nu ja, heel mooi is geweest, maar thans weer tot het verleden
behoort; als een schitterend vuurwerk, voor goed verdoofd. En dat zou toch wel
ontzaglijk jammer zijn! Waarvoor toch zouden dan al de gedane moeiten, al de
belangelooze bereidwilligheid, al het élan en al de ‘geofferde zielekracht’ (waarvan
De Bazel in den Nieuwe Amsterdammer sprak) hebben gediend? Hoezeer hoop ik,
dat de velen, die nu spreken van dit congres als een schitterend succes, desnoods alle
oog voor die schittering verliezen zullen, maar den indruk ervan behouden in hun
zielen, den indruk en den invloed, en daarbij een sterken prikkel, een krachtige
opgewektheid om voortaan mee te doen en dien invloed te versterken, overal waar
zij kunnen.
Want het geldt hier een geestelijke beweging, waarvan dit congres een zeer belangrijk
moment was, maar méér niet. Nog nooit sedert de oprichting, nu vijf jaar geleden,
van het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen, heb ik het zoo sterk
gevoeld, als tijdens dit congres, dat dit Verbond een geestelijke beweging belichaamt,
een beweging gedreven door cultuurverlangen. En gelukkig, er zijn ook in de pers
stemmen opgegaan, die van méér dan succes gewaagden, n.l. van deze beweging en
haar heerlijk einddoel. De Bazel in zijn reeds vermeld artikel, Berlage in
‘Architectura’, Hana in de N. Rott. Ct., schreven sterk geïnspireerde artikelen van
hoop en toekomstverwachting na zúlk een congres. Zij waren als echo's van het
congres zelf, deze artikelen. Want als wij trachten ons rekenschap te geven van wat
het eigenlijk was, dat ons zoo wonder-sterk bijeenhield in die dagen, ons die toch
waarlijk als persoonlijkheden niet zoo éénsgezind zijn, dan vinden wij als voornaamste
bindende kracht ons gemeenschappelijk verlangen naar een betere toekomst - beter,
o, oneindig béter dan déze dagen zijn! - ons verlangen naar cultuur, naar schoonheid
in samenleving. En dit verlangen, het is ook niet meer passief, afwachtend, het is
actief geworden, handelend, aanpakkend. Dit is hét groote verschil met de periode
die achter ons ligt, de periode van pessimisme en twijfel - een der krachtigste
vertegenwoordigers waarvan, Joh. de Meester, ons om zijn fijnen, sprankelenden
geest en zijn warme menschelijkheid toch zoo welkom was op dit congres! - dit is
het groote verschil: wij zijn geen pessimisten meer, wij hopen en verwachten, en zoo
wij twijfelen dan is ons dat geen reden meer tot lijdzaam afwachten. In zijn openingsen zijn sluitrede, en telkens weer bij het voeren van onze aandacht van spreker tot
spreker, gewaagde Roland Holst ‘de bezielde voorzitter van het congres’ (aldus De
Bazel) van ons besef in actieve beweging te zijn, welbewust te groeien naar een
schooner toekomst. En Bierens de Haan stelde vooral van deze bewustheid de groote
beteekenis in het licht.
Een woord in Berlage's Architectura-artikel heeft mij getroffen als waarschijnlijk
volkomen juist. Hij spreekt daar van den ernst, waarmee de verschillende voordrachten
werden aangehoord en noemt deze: ‘den ernst door den indruk der gebeurtenissen
die wij beleven’. Inderdaad, als de afschuwelijke oorlog, waarvan wij de machtelooze
getuigen zijn, érgens om te loven is, dan is 't zeker wel, omdat hij de oogen geopend
heeft van velen, die er anders misschien altijd blind voor zouden zijn gebleven, voor
de verwildering waaraan onze z.g. beschaafde wereld ten prooi geworden is, de
geestelijke verwildering, ontstaan en gegroeid na die heerlijke natuuruitbarsting, de
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Renaissance - hoogtij der schoone persoonlijkheid - en thans bijna onoverwinnelijk
geworden. Bijna onoverwinnelijk! Dit congres is een der momenten geweest waarin
wij de mógelijkheid der overwinning hebben beseft. Ja gevoeld dat, als ontzaglijke
reactie op de, door dezen oorlog tot een toppunt gevoerde, verwildering, de nieuwe

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

158
cultuur onderweg is en niets haar meer zal tegenhouden.
De nieuwe cultuur. Bierens de Haan heeft mij zijdelings verweten dat ik het woord
cultuur in mijn congresrede bespot heb. Maar als hij dit werkelijk meent, moet onze
dichter-filosoof een oogenblik verkeerd geluisterd hebben. Is mij misschien, op deze
mijn persoonlijke tribune, een woord van verdediging vergund? Ik had het dan over
het Verbond van Kunstenaarsvereenigingen en zeide: ‘Niet enkel tot meegaan, tot
steunen, tot regelen en organiseeren schijnt mij het Verbond in staat en bestemd,
maar tevens tot voorgaan, tot opwekken, tot leiden, tot cultuur-leiding. Ziedaar - zoo
liet ik hierop volgen - het groote woord is er uit. Het i s een groot woord, ik erken
het - cultuur, men wordt er tegenwoordig, gelijk mijn collega Charivarius in de
Nieuwe Groene eens heeft opgemerkt, cultureluursch van’... Dit was al mijn spot.
En mij dunkt, ieder moest toch begrijpen op welke cultuur (of moet ik Kultur
schrijven?) hier werd geduid. Het is de ‘cultuur’ die van orde en organisatie, van
‘maszregeln’ leeft, maar de geestelijke verwildering volkomen onaangetast laat. Het
is natuurlijk niet de echte cultuur. En daarom ook: nauwelijks had ik de
bovenaangehaalde woorden geuit of ik ging voort: ‘En toch, wij kunnen het niet
missen, dat woord. Cultuur, wij smachten er naar! Cultuur, dat is méér dan beschaving,
want met schaven alleen kan men niet timmeren en bouwen; de cultuur van een volk,
dat is zijn geestelijke eenheid zooals die is geworden onder invloed van kunst en
wetenschap, wijsgeerigheid, moraal en economische verhoudingen. Een volk, dat
zulk een eenheid mist, heeft dat óók aan zijn kunstenaars te wijten. Die hebben er
zich dan niet aan gelegen laten liggen, of, zoo zij dit persoonlijk misschien deden,
dan hebben zij zich niet weten te organiseeren tot een groot, invloedrijk geheel.
Stemmen en stemmetjes zijn ze gebleven en niet geworden tot een groot geluid.
‘Als het Verbond zijn taak zóó opvat zal het zich niet mogen onttrekken aan de
plicht, zijn stem te doen hooren, overal waar kunst en schoonheid in gevaar gebracht
worden, en niet tot deze politie-plichten zal het zich mogen beperken, maar ook zelf
moeten trachten de samenleving te leiden op de wegen der schoonheid. Het zal dan
somtijds op personen stuiten, op hun belangen en hun ijdelheden; het zal zich daardoor
nimmer mogen laten terughouden. Het zal zich vijanden maken, het hééft zich al
vijanden gemaakt, maar zóó en zóó alleen kan het goed werk doen, ziedaar mijn
overtuiging.
Er waren tot voor kort misschien geen kunstenaars in Nederland, zoo exclusief in
hun omgang, hun relaties, zoo teruggetrokken in hun heilige huisjes, zoo egoïstisch
in hun individualisme, als de z.g. letterkundigen. Welnu, ik hoop dat zij het voorbeeld
geven zullen en voortaan desnoods géén “letterkundigen” meer zijn, maar
m e n s c h e n , menschen die schrijven kunnen....’
Met deze, en met nóg eenige ‘vrome wenschen’ van wijder strekking, besloot ik mijn
rede, en wanneer ik daar nu aan terugdenk, en aan het geheele congres, dan komt
ook weer de verzuchting in mij terug, waaraan ik in den aanvang van dat artikeltje
uiting gaf: O, moge deze schoone bijeen-komst (in hoogsten zin) van schoonheiden cultuur-willende Nederlanders niet blijven een ‘schitterend succes’, maar moge
het later blijken geweest te zijn een bescheiden eerste mijlpaal in een groote, krachtige
beweging naar maatschappelijke menschelijkheid ván, maatschappelijke bemoeiing
dóór kunstenaars. En mogen dan vooral zij zelven, de kunstenaars en kunstbeoefenaars
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die hier getuigden, zich niet beperken tot ‘schitteren’ op een congres, maar
daadwerkelijk mede hun krachten wijden aan het welslagen dier beweging, zooals
zij worde geleid door het Verbond van Kunstenaars-Vereenigingen. Want zónder
zulke krachten zal het Verbond zijn zaak stellig niét kunnen rooien.
H.R.
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Arnold Aletrino †
1858-1916.
In het schoone en gastvrije land, waar hij was heen gereisd, nu al verscheidene jaren
geleden, om er herstel en rust te zoeken, is hij gestorven, ver van zijn oude vrienden,
maar in 't bijzijn van haar die het innigst geluk van zijn later leven was, mevrouw
Julie Aletrino-van Stockum, de even fijn- en teergevoelige als geestkrachtige en
volhardend-toegewijde vrouw. Of hij in de laatste maanden nog veel pijn geleden
heeft? Terwijl ik dit schrijf, weet ik het nog niet. Berichten kwamen schaarsch in
den oorlogstijd. Wat ik voor eenige maanden vernam was, dat hij van de morphine
áf was, eindelijk, maar de pijnen nog niet weg, en hij slap en moe, tot weinig arbeids
in staat. Om die laatste klacht heb ik toen geglimlacht. Wat Aletrino weinig noemde,
het was voor een gewoon mensch immers nog méér dan genoeg! Hoe ontzaglijk en
voortdurend heeft deze man gewerkt!
Ik was gewoon nu en dan een langen brief van hem te krijgen. Hij schreef dan
over zijn werk, over Napoleon, over Heine, over zijn vrouw, zijn kat, de boomen,
het meer - maar vooral: over zich zelf. Hij klaagde zich uit, de pijnen die hij leed en
de teleurstelling over zijn verminderde arbeidskracht. Hij maakte excuses over dat
klagen. ‘Coenen’, schreef hij, ‘zou het zeker weer joodsch zelfbeklag noemen’. Hij
schaamde er zich wat over, maar kon het toch niet laten. Het hoorde bij zijn
exuberantie, hij moest zich uiten. Het was dezelfde behoefte die hem indertijd aan
het schrijven heeft gebracht.
En waarlijk, hij deed ook wel wat ánders dan klagen! Als wij bij hem waren, als
wij uit de ramen van zijn huis te Chernex, of wandelende over de heuvels langs het
meer van Genève, met hem uitzagen over het tintelende watervlak en de blauwe
bergen aan de overzijde, hoe geestdriftig kon hij dan uiten zijn vreugde, zijn
geluk-door-schoonheid. Hoe kon hij genieten en vroolijk zijn, uitbundig vroolijk!
Ik heb weinig menschen gekend, die zoo graag en zoo góed praatten. Zelf sprak
hij er soms met spot over, noemde het zijn ‘eeuwige geklets’, maar het was altijd de
moeite waard, altijd boeiend en somtijds mooi. Want Aletrino gaf zich geheel in zijn
vriendengesprekken. Niets hield hij terug. Vandaar soms zeer heftige, krasse en ruwe
uitdrukkingen, maar vandaar ook een onverholen, week-vrouwelijke teederheid, die
hem en u de tranen in de oogen bracht.
Zoo is dan de eerste der echte Nieuwe Gidsers heengegaan. Aletrino was niet zeer
jong meer, toen hij begon te schrijven. Hij moest 28 worden toen de Nieuwe Gids
werd gesticht. Zijn omgang met Kloos, Van Eeden, Van Looy en de anderen deed
hem met hun idealen meeleven en het sprak haast van zelf - bij hem, met zijn
uitingsdrang - dat hij ten slotte mee ging doen. Buitendien, hij was medicus,
psychiater, criminoloog, en de proza-litteratuur van toen, de
naturalistisch-psychologische, in fransche school gevormd, had groote belangstelling
voor bizondere, van het normale afwijkende gevallen van zenuw- en gemoedsleven.
Hij had ze maar op te schrijven, zoo teer, zoo voorzichtig, maar vooral zoo innig als
hij dat kon, allerlei gevallen die hij gekend had, hij had ze maar op te schrijven, in
zijn vaak vermoeiend-eentonige, al te persoonlijke en drukkend doorzwoegde, maar
ook dikwijls zoo treffend-preciese taal, om te boeien en de aandacht te trekken, vooral
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in die Nieuwe-Gids dagen. Aanstonds werden zijn gaven erkend, o.a. door Van
Deyssel, die een paar voortreflijke artikelen aan Aletrino wijdde.
De laatste jaren, in Chernex, toen zijn eigen productieve kracht verminderde, is
hij ook aan critiek gaan doen. Dat was nu niet juist werk voor hem. Hij was er te
hartstochtelijk-eenzijdig voor, en - bij zijn afschuwelijk lijden toch eigenlijk nog
bewonderenswaardig weinig! - te gauw geprikkeld. Men mag hem sommige hoogst
onbillijke
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uitingen van den laatsten tijd niet ten kwade duiden. Dat was niet Aletrino, dat was
zijn ziekte die sprak.
Wat er zij van zijn werk, het wetenschappelijke en het litteraire - en daarover is
stellig het laatste woord nog lang niet gesproken! - voor zijn vrouw en voor ons, zijn
vrienden, is het ergste, dat wij zijn beminnelijke persoon, dat wij onzen besten ‘Sam’
Aletrino nooit weer zullen zien en hooren praten.
H.R.

Boekbespreking.
P. Raëskin, Ouë Jane, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, het jaartal
ontbreekt.
Is het heusch waar, is dit boek van denzelfden auteur als dat aardige ‘Nonneke’? Dan
spreek ik nu toch bepaald van m'n leven niet meer over ‘veelbelovende’ eerstelingen,
over gewekte verwachtingen enz. En schaam ik me, voor de zooveelste maal, over
mijn al te gulle blijdschap met jongeren die talent toonen.
Het is.... nu, laat ons zeggen: nièt heelemaal nièts. Dan hebben wij waarlijk geen
onrecht gedaan aan dit vervelende, kinderachtige, onbeduidende verhaal. In mijn
eerste ergernis was ik wel degelijk van plan te gaan zeggen, dat het wèl heelemaal
niets is. Maar ik ben nu weer bedaard en bereid te erkennen, dat het karakter van
Jane mij voorkomt gaaf en bestaanbaar te zijn, dat haar bestudeering niet zonder zorg
kan zijn geschied, kortom dat er ten minste met ijver en ernst aan dit romannetje
moet zijn gewerkt.
Maar daarmee houdt mijn lof dan ook ten eenenmale op. Hoe komt iemand in
vredesnaam op de gedachte, na al wat wij in het genre al gehad hebben - laatstelijk
Streuvels en Verschoren, Wally Moes en Attie Nieboer - ons te gaan vergasten op
een degelijk en misschien niet onjuist, maar vlak en temperamentloos, ja vaal en suf
geschreven dorpsnovelle van considerabele lengte?
Dit genre, veel meer althans dan dat van ‘Nonneke’, waar met de dialoog alleen
bijna alles te bereiken viel, eischt o.a. beschrijving. En ik wees er al op, bij mijn
bespreking van dat vorige boekje, beschrijven is wel Raëskins allerzwakste zijde.
Hij doet het degelijk, nuchter - en onduidelijk. Toch zou zijn manier misschien nog
zijn uit te staan als zij geen precieuse buitenissigheden, geen pedantigheden bezat.
Maar verbeeld u, dat deze zeer zwakke schrijver ook nog eigen woordformaties
invoeren wil, sommige zelfs met eenige koppigheid. Zoo spreekt hij van
‘takken-willige struiken’, ‘wind-willige drijfwolken’ (die, n.b., ‘als geankerd’ stil
liggen ‘in het blauw van de lucht’!). Liegen noemt hij bij voorkeur: leugenen. En
zoo zijn er meer allerijselijkste eigenwijzigheden, de pretensie waarvan alleen aan
een zeer knap schrijver zou kúnnen vergeven worden.
Ziehier de beschrijving waarmede hoofdstuk IV begint:
‘Helder duurde de avond.
De maan schitterde rond en scheen opgeblazen van trots omdat zij de regenlucht,
waartegen de zon heel den dag tevergeefs had geworsteld, in korten tijd had verjaagd;
nu triomfeerde ze aan schoonen hemel, dien zij voor haar sterren veroverd had. En
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die onderhielden aan donkeren hemel een fonkelend spel, waarin ze 't geflikker der
zon wilden nabootsen; uitgelaten dartelden ze na den langen dag, die hen opgesloten
gehouden had; kwistig vierden ze hun licht dat wisselde en flitste als geslepen glans
uit dure steenen. Soms waagde zich 'n losse wolk, die geen bui meer in-had, door de
sterrenvolte die tevergeefs op den grooten nevel mikte, tot eindelijk de maan te hulpe
kwam en de spookgedaante met 'n brandvlek naschroeide’ enz.
Hoe gezocht en bedacht is dat nietwaar? ‘Triomfeerde aan schoonen hemel’ is 't
eenige brokje werkelijke, suggestieve beschrijving - het eenige misschien in het
gansche boek! - al het andere.... kinderachtige nonsens.
Raëskin, keer terug tot uw diepbedroefde Nonnekes!
H.R.
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Kunst voor den leek.

GEWONDE LEEUW (BRITSCH MUSEUM).

D e M e e s t e r w e r k e n d e r B e e l d h o u w - e n B o u w k u n s t uit den
vroegsten tot in dezen tijd door Marcel Laurent en Edmond de Bruyn, voor Nederland
bewerkt onder toezicht van Cornelis Veth. Uitgevers Maatsch. Elsevier, Amsterdam.
De vele tentoonstellingen, de vele goede en goedkoope reproducties, de ruim
geïllustreerde periodieken, zij hebben er niet weinig toe bijgedragen de kunst te
populariseeren, en als wij rond ons zien dan komen wij telkens menschen tegen, van
wie wij het feitelijk niet verwacht hadden, die zich interesseeren voor de uitingen
van schilder-, bouw- en beeldhouwkunst. Dat zijn de kunstzinnige leeken, maar zij
zijn niet tevreden met enkel ‘zien’, zij willen ook wel iets ‘weten’; zij verlangen naar,
laat ons het kort zeggen, populaire kunsthistorie. Wanneer zij buitenlandsche musea
bezoeken of wanneer hun weg hen voert naar de schatten te Amsterdam, Den Haag
of Leiden, dan willen zij daar niet geheel vreemd tegenover staan.
Vroeger deed men die wetenschap op uit Van Vloten's boekjes, uit Joh. Gram's
bewerkingen van Duitsche geschriftjes, maar wij zijn verwend tegenwoordig en niet
meer tevreden met wat men ons toen als illustratie voorzette. Ons hedendaagsch
publiek dat dag- en weekbladen rijkelijk geïllustreerd vindt met tal van autotypieën
naar prachtige foto's, het vraagt ook voor zijn kunsthistorische ontwikkeling naar
vele en mooie afbeeldingen met een zakelijken, toelichtenden tekst.
De platen moeten 't hem dus feitelijk ‘doen’, zij moeten met keuze gezocht en
gerangschikt zijn, zóó dat zij een ontwikkeling, een opeenvolging in de kunst
geschiedenis doen zien, en daarbij moet zich de tekst aansluiten, beknopt, niet te
wijsgeerig, zaakrijk en interessant. Zie hier het programma voor de kunsthistorie,
zooals de beschaafde leek zich die wenscht.
De Uitgeversmaatschappij Elsevier heeft dit denkbeeld uitgewerkt en verwezenlijkt
in haar ‘Meesterwerken der schilderkunst’, en thans ligt voor ons de eerste aflevering
van ‘Meesterwerken der bouw- en beeldhouwkunst’. Zij bevat keur van afbeeldingen,
die telkens het meest kenmerkende van een kunstperiode in beeld brengen, toegelicht
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door een aangenamen, onderhoudenden tekst, alsof een prettige causeur ons van een
en ander vertelt. Het is juist wat de in kunst belangstellende kan verlangen. Hij ziet
zich niet voor problemen geplaatst, men wil hem niet het mooi of leelijk van iets
begrijpelijk maken, maar toont hem slechts afbeeldingen (vele en goede) en geeft
daarbij een beschrijvenden tekst. De appreciatie van het kunstwerk zal wel komen,
of niet komen, door het vele zien, door vergelijken, door later eens het geziene te
toetsen aan de werkelijkheid.
Een geheel ander boek, van een geheel ander beginsel uitgaande is: H e t z i e n v a n
K u n s t w e r k e n door M e v r . E. KOREVAAR-HESSELING. (Technische boekhandel,
Drukkerij J. Waltman Jr. te Delft, 1915.)
Dit boekje wil, op een wijze, soortgelijk aan die van den heer Bremmer, de
menschen de schoonheid van een kunstwerk doen zien, begrijpelijk maken. Ook d i t
kan zijn nut hebben, alleen ontstaat hierdoor maar al te licht een groep van waanwijze
half-begrijpers (sters), die nu w e t e n wat en waarom iets mooi moet zijn, maar het
toch niet z i e n . Er zijn echter, wij geven het graag toe, menschen die voor zich zelf
niet uit kunnen maken of ze iets mooi of leelijk moeten vinden, die hun eigen oordeel
niet geheel vertrouwen en wel eenige zekerheid, eenige houvast wenschen. ‘Daarnaast
bevindt zich nog een grote groep van mensen, die zich verbeelden totaal onontvankelik
te zijn voor kunst en er in 't geheel niets van te begrijpen. Worden zulke mensen er
echter op gewezen waar men bij het beschouwen van kunst op heeft te letten, dan
blijkt het vaak, dat zij wel degelijk het vermogen bezitten van kunst te genieten’.
Welnu dezen twijfelaars en overbescheidenen wenscht mevrouw Korevaar den
weg te wijzen, alleenlijk wil het mij toeschijnen dat men dezulken in allen eenvoud
moet onderrichten, en hun de zaak niet ingewikkelder moet maken. Ik kan mij
voorstellen dat een goedwillige leek in de war raakt wanneer hij leest: ‘Het meest
algemene wat men in ieder kunstwerk kan opmerken is, dat het een i d e o p l a s t i e s
en een p h y s i o p l a s t i e s e l e m e n t vertoont. Wat wij hieronder verstaan, zullen
wij later uitwerken. (Waarom dit niet vooraf gedaan? R.W.P. Jr.).
Het blijkt nu, dat deze beide elementen zich laten onderverdelen. In het
i d e o p l a s t i e s e element moeten wij onderscheiden de tegenstelling van het
a l g e m e n e en het b i e z o n d e r e , een tegenstelling, die bij ieder kunstwerk op te
merken valt, terwijl bij een speciaal kunstwerk ook speciale tegenstellingen te
onderscheiden zijn, zoals droevig en vrolik, krachtig en slap, enz.
Voor het p h y s i o p l a s t i e s e element is de tegenstelling van s y n t h e s e en
a n a l y s e essentiëel. Deze vinden wij ook in ieder werk terug, terwijl voor elk
speciaal kunstwerk ook weer speciale tegenstellingen gelden’.
Aan verschillende afbeeldingen, vooral tegenstellingen in opvatting bij éénzelfde
onderwerp, licht de schrijfster hare opvatting nader toe, die er misschien wel iets toe
zal bijdragen dat men niet zonder meer iets mooi of leelijk vindt; maar me dunkt hoe
eenvoudiger, met hoe minder geleerdheid, of geleerd schijnende termen, men den
leek op de schoonheid van een kunstwerk wijst, hoe begrijpelijker men het hem zal
maken.
Dit is de Duitsche kunstphilosofie, wetenschappelijk en zwaar, die doordringt tot
het verstand, en niet tot het gemoed; doch om waarlijk kunst te kunnen g e n i e t e n
moeten wij o n t r o e r d worden door de schoonheid. En waar het kunstwerk zelfs
niet zoo direct tot ons spreekt, is het mogelijk dat de stem van een ander die emotie
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bij ons wekt, maar dan.... moet die stem trillen en briesen, dan moet ze ons
meesleepen.
R.W.P. JR.
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Te Dordrecht bij Roland Lary.

ROLAND LARY.

Door een smalle, diepe gang, als van een Oud-Hollandsch schilderij, langs donkere
trappen en portaaltjes, komt men, in het huis van den Dordtschen schilder Roland
Lary, aan de hooge, wijde ruimte, waar het licht als in een kerkgewelf naar binnen
zeeft. Wel een echte schilderswerkplaats. Grauw-witte muren en daartegen alles
bruin en grijs, alles donker, oud en bestoven. Niets, dat hier de stemming stoort. Als
tot een rust waart het licht over al die oude dingen, tafels met fleschjes, kasten met
potjes, beeldjes, oud tin en koper, dorre blâren en bloemen; opgezette beestjes,
verrassend hier en daar tusschen boeken en paneeltjes; mooie oude lappen, oud als
de kleeren van Wajangpoppen uit muzea, welker kleuren verdoft zijn, als opgelost
in mystiek licht-en-duister.
Maar dan, diep in het atelier, achter schaduw-gevende gordijnen of schermen,
hangen kleurige tapijten in het halve duister en geven een diepen toon, fluweelig
warm, subliem als achtergrond.
Eén ding tusschen al het oude, ziet er uit als glanzend nieuw; 't is des schilders
palet, onberispelijk schoon, met een ordelijken rand versch uitgeduwde verven en
daarnaast de helder-witte kwasten.
Op een laag stoeltje, zit hij, de kleine man, met het grijze haar om het vriendelijke
gelaat, waaraan men geen zestig jaren zou geven; en gretig vertelt hij er van zijn
leven. Hoe hij als jongen van achttien op de academie te Antwerpen kwam, zonder
ander teekenonderricht dan van de Hoogere Burgerschool; hoe hij daar als proef een
scherpe contourteekening naar de Venus van Milo moest kopieeren, die totaal
mislukte, zoodat hij zakte, maar toch eenige maanden later, door een handigheid
kans zag toegelaten te worden tot deze strenge schilderschool, die onder bestuur
stond van Van Lerius.
Toen werd het hard werken, van 's morgens zes tot 's avonds laat, vaak zelfs tot
laat in den nacht, om de theoretische vakken meester te worden. Door grooten ijver
werd Lary al spoedig tot de schilderklas toegelaten, waar hij van Edgard Farazijn
het vak grondig leerde. Elke week begon men een nieuwe studie naar een romp, en
telkens kon er dus een dikke rol naar Holland gestuurd worden, want Lary kreeg de
koninklijke subsidie. Alles ging goed, totdat Verlat professor der klas werd. Aan het
eind van de week deelde hij zijn correcties rond. Met een groote kwast diep-zwart
en rood, teekende hij de fouten in het versch geschilderde naakt; het werk van zes
dagen ploeteren werd onbruikbaar als vlijt-bewijs voor de subsidie, en den ijverigen
jongen, van luiheid beticht, werd de toelage onthouden.
Een sterfgeval was mede oorzaak, dat Lary naar zijn geboortestad terug moest.
Dat was een heele overgang voor den drie-en-twintig-jarige, die zich thuis voelde
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bij de breede Vlamingen in dat groote lokaal, waar beeldhouwers en schilders bijeen
werkten.
‘Ik had er nooit weg moeten gaan’, zeide hij, ‘de beeldhouwkunst vooral met d'r
monumentale structuur, trok mij er zoo machtig aan, maar.... ik moest nu eenmaal
geld verdienen’.
Terugkomende in Dordt, vond hij die stad, waar eenmaal Cuyp en zoovele andere
grooten luister over het kunstleven hadden gebracht, totaal versuft. Pictura was een
doodsch onder-onsje geworden....
Toen heeft zijn drift, zijn hartstochtelijke kunstliefde, zijn jonge levenslust zich
tegen de macht van Jan Salie heldhaftig, met door niets versagenden ijver verzet. Bij
de opening van zijn tentoonstelling, heeft Jan Veth in een even eerbiedige als hartelijke
toespraak hem daarvoor warme hulde ge-
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bracht. Ook Veth's eigen jeugd is daardoor verwarmd, niet minder dan door het
onderwijs, dat hij, met Ch.M. van Deventer, Easton en anderen op de H.B.S. heeft
genoten. De hulde van Veth kwam dus wel uit het hart. Zij moet Lary diep hebben
ontroerd, omdat zij hem prees voor een moed, in een onbemiddeld jonkman, die het
monster der conventie en der zelfvoldaanheid aandorst, dubbel te bewonderen. Lary
stond tegenover de Hollandsche kunst aanvankelijk vreemd. Ook de Fransche kende
hij niet. Wekelijks trok hij er op uit. Te Rotterdam liet de Kunstclub van Jos de
Kuyper geregeld nieuw werk uit de Barbizonschool zien. In den Haag leerde hij
Mauve, de Marissen en Israëls kennen. Theophile de Bock vestigde zich te Dordt,
en diens gezonde kijk op de natuur, zijn eenvoud, zonder kunstgrepen, maakten op
Lary een diepen indruk en deden hem beseffen, waar hij zelf het zoeken, hoe hij de
natuur bezien moest. Later kreeg hij door samenzijn met Willy Sluiter in Brabant,
een vrijere opvatting, door het in de natuur geziene, uit herinnering weer te geven.
Bijna veertig jaar is het nu geleden, dat Lary te Dordt terugkwam. Volkomen stil,
met een ingetogenheid, welke bewijst hoe geheel geestelijk zijn leven was, is hij daar
blijven wonen; weinig, te weinig opgemerkt, doch dikwijls gesteund door de
waardeering van kenners; en verder, onder het liefdevolle gezelschap van zijn trouwe
zuster, al zijn geluk vindend in zijn werk, dat hij nooit overschatte, doch waarvan
hij wèl de beteekenis inzag.

DORPSPOLITIEKERS.

Is dit niet de oprechte eenvoud van den volkomen eerlijken werker, die, arbeidend
met zijn volle vermogen en rondziende met zijn volle liefde, zich bewust is, dat
innige overgaaf het eenige is, wat de artiest behoeft?
Van wat er in dien tijd gewrocht werd, gaf de tentoonstelling in Pictura een beeld.
Feestelijk was het mooie zaaltje aangekleed, de gordijnen waren weggeschoven en
de geheele ruimte gevuld met schilderwerk en teekeningen. Onmiddellijk werd de
bezoeker getroffen door de veelzijdigheid in de onderwerpen, welke Lary behandeld
heeft. Knap vakman, hartstochtelijk beminnaar van het schoone lichteffekt, van
warme kleur, fijngrijzen toon, durfde hij alles aan, wat hem boeide en hij wist nu en
dan superieur te zijn in de weergeving, vrijwel van alle onderwerpen, die hij
geschilderd heeft of geteekend.
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De eere-plaats op de eere-tentoonstelling had het groote doek P l o e g o s s e n
gekregen, den lezers van E l s e v i e r uit een vroegeren jaargang bekend, dat tot een
huldeblijk op dit feest werd, daar des schilders vrienden en vereerders het hadden
aangekocht om het in Dordrechts' Muzeum te plaatsen, 't welk reeds een mooi stilleven
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bezit, het beste, naar mijn weten ooit door Lary geschilderd. Waardig is de Dordtenaar
met deze twee werken in de blijvende verzameling zijner geboortestad
vertegenwoordigd. P l o e g o s s e n is te Heeze geschilderd, nadat de kunstenaar zich
vijf jaar lang met koeien-studies had bezig gehouden. In dat arme Brabantsche dorp
hadden de beesten voor het eerst zijn aandacht getrokken. Hij studeerde op de deel
en buiten, aldoor was hij achter de koeien, totdat hij de stof voelde meester te zijn
en toen in twee dagen tijds, het krachtige doek wie aus einem Guss er uit gooide.

PLOEGOSSEN.

De tweede eere-plaats had het portret van Frans Lebret; de beeldhouwer staat er
op naast een blok, bezig een ramskop te boetseeren; tegen een soberen, tonigen fond,
is de sprekende kop in volle natuurlijkheid, met schoonen eenvoud weergegeven.
Voortreffelijk is de compositie.
Onder de schilders der bij uitnemendheid Hollandsche kunst van het binnenhuis,
heeft Lary zich een goede plaats verzekerd met een werk (No. 1 van den catalogus),
dat, o, grappige aanvulling van den roem, den schilder eens is teruggezonden, toen
hij het voor den Driejaarlijksche had aangeboden. Heeft eenig lid van de
Amsterdamsche jury nu deze tentoonstelling bezocht, of vindt hij het te eeniger tijd
op een goede plaats in de schoone collectie van den heer W.H. van Bilderbeek te
Dordrecht, hij zal door de oude waarheid omtrent de menschelijkheid van het dwalen
tot bescheiden zwijgen worden gestemd.
Ontbraken op deze keuze-tentoonstelling de bewijzen niet, dat ook Lary wel heeft
geschilderd, zonder de kracht der bewogenheid, waaruit het schoone werk ontstaat,
zijn prachtige jonge-vrouwe-kop, zijn oude peinzende burgermenschje, menig ander
intérieur, zijn fijn-grijze landschappen, de knappe proeve zijner jeugd: het
anecdotische P o l i t i c i en, om één teekening te noemen, de dichterlijke H e r d e r
m e t s c h a p e n , een schets vol teere avondstemming, doen dezen eenvoudige, die
het geluk in zijn werk wist te vinden en naar het ijdel gerucht niet zoekt, wel waarlijk
kennen als den bevoorrechten maker eener ‘echt picturale kunst’ met ‘deugdelijke
en fijne kwaliteiten’ - kenschets, door Jan Veth gegeven.
A.O.
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Tentoonstelling Frans Deutman, arti.
Eerst de dood van den schilder Frans Deutman heeft ons er toe gebracht, de verdiende
aandacht te schenken aan zijn werk. Bescheiden tegenover de buitenwereld en
veeleischend voor zich zelf, was deze man met het zieke lichaam en den gezonden,
levensblijen geest, geen druk exposant, en
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tot een eigen tentoonstelling heeft hij het in de betrekkelijk weinige jaren die hem
nog bleven, toen hij zijn weg had gevonden, niet gebracht.

FRANS DEUTMAN.

Het is daarom, dat deze tentoonstelling, die een overzicht geeft op zijn werk, van
toen hij op de Academie te Antwerpen was, tot enkele dagen voor zijn dood toe, ons
zooveel te genieten en te leeren gaf. Het was daarvoor noodig, dat wij ons, - zooals
wij eigenlijk altijd bij een eenigszins overzichtelijke tentoonstelling moeten doen met behulp van de data iets als een inzicht in den wordingsgang des schilders
verwierven. Niet altijd is uit het oeuvre van een schilder, zóó bekeken, zoo goed te
zien, wat hij wilde, wat hij zocht, en hoeveel hij bereikte, als hier.
Bij F. Deutman merkt men van den beginne af twee nooit losgelaten bedoelingen
op: die om gevoelig te zijn, en die om kleur te geven. Hij was ten eenenmale afkeerig
van de bruine sauzerigheid, die stemming en atmosfeer op een cliché-achtige wijze
uitdrukt. Als hij, na het talentvol, maar nog wat onaangedaan werk op de Antwerpsche
academie, in het zoeken naar sentiment de kleur is kwijt geraakt - enkele ietwat
weeke studies, en composities, ontstaan na een verblijf in Parijs, wijzen daarop duidt zijn geheele verdere ontwikkeling op een streven naar kracht in gevoel, naar
kleurkracht in ontroering. Hij vindt een fijnen, blonden toon, die zijn later werk eigen
wordt, na een periode van soms onvaste, soms werkelijk valsche kleur - een paar
groote landschappen uit den Amsterdamschen tijd - en het is merkwaardig, hoe hij
in later werk, b.v. de groote schilderij, ook een landschap, met het geitje, dat door
het Haagsche museum is afgestaan, gevonden blijkt te hebben wat hij zocht, licht en
kleur, die niet hard zouden zijn, maar een blond en gelukkig geheel zouden bieden.
Want dat is wat ons treft in het werk waarin deze man met de zwakke gezondheid
en het moeitevol leven zich het meest uitsprak: een zacht geluk, een innig
schildersgeluk om licht en zon en natuurweelde.
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Diezelfde Larensche binnenhuizen, voor zoovelen een soezig donker motief, zijn
voor hem vol van een blond maar warm licht. Nog meer zegt hij het uit in zijn
landschappen en in zijn figuren, in zijn bloemstukken ook. Dit zachte, lieve, maar
mannelijke talent geeft in enkele van de zonnige blanke kinderkopjes een glorie van
teedere kleurigheid, brengt een blijde boodschap van bloeiend buitenleven. Ook bij
deze motieven vindt men in duidelijker trekken nog aangeduid, hoe de schilder, de
echte schilder, den gevoeligen mensch eerst overwon, om hem later te
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dienen: eenige der vroegere kinderkoppen vertoonen een zelfde streven, doch
opzettelijker en met minder zuivere middelen, hij is er slap, op het kantje van
sentimenteel. Toch niet geheel en al sentimenteel, zelfs in zijn zwaksten tijd. Er is
uit de periode, volgend op zijn verblijf in Parijs, een geval van een meisje met kippen,
een aquarel die even iets sprookjesachtigs heeft, de schilder laat er zich even gaan
in een dichterlijk vervagen der vormen, maar het is een wonderfrissche aquarel
niettemin, en de kleur althans is niet opgeofferd aan het sentiment. Even karakteristiek
is, uit iets later tijd, het nog donkere schilderij, een boerendeel voorstellend (er zijn
helaas hier geen van zijn grootere bewerkingen van dit thema aanwezig), welk een
kleur, en welk een pure kleur is daarin. Wanneer wij ons drie van de meest typische
verschijningen uit de Laarder binnenhuisschildergroep voor oogen brengen: Albert
Neuhuys, Kever en Van Beever, dan zien wij hoe Deutman zich dadelijk van de
opvatting van den eerste heeft verwijderd; hoe hij met Kever somtijds veel gemeen
heeft, en hoe hij meer onbevangen dan Van Beever naar licht en kleur zocht, maar
vooral hoe hij zich van dien door zijn sentiment onderscheidt. Er is een idealisme,
dat ook uitkomt in de behandeling van de figuur, maar stellig niet minder in de kleur,
men zou de blondheid van zijn licht ook de blijheid van zijn kleur kunnen noemen.
De heerlijke blanke lucht, die in het opmerkelijk vast geschilderde groote stuk met
het geitje (waaraan zooveel fijne studietjes voorafgingen) zoo zeer treft, vertoont
dien trek zoozeer als het milde, zachte kopje van het boerenmeisje met de muts, of
het geestige figuurtje van het kind voor den kapspiegel. Die vredige blijheid van
kleur, dat k l e u r g e l u k , hij heeft er verlangend naar uitgekeken, hij heeft het weten
te halen uit de zachtbonte kleeren der vrouwen en kinderen, hij heeft het weten te
peuren uit de schaduwen en de in half-licht wegdommelende achtergronden. Niet in
elk afzonderlijk geval misschien is die kleur geheel en al overtuigend; bijna altijd
evenwel is zij dit, zelfs waar zekere traditie ons tracht te verleiden anders te zien; en
het is zeer zelden dat de waarachtigheid der visie ons niet mee doet gaan.

ZOMER, NAAR DE SCHILDERIJ VAN FRANS DEUTMAN. GEMEENTE MUSEUM 'S GRAVENHAGE.

Na eenig vergelijk met de data is het dan ook als van zelf, dat wij tot de vaststelling
der laatste stukken komen, de laatste werken van den reeds doodzieken man, in een
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prachtigen roes geschilderd. Het meest heeft mij daaronder getroffen een klein
bloemstuk, anemonen, dat waarlijk van een innige voornaamheid is, en waarin kleuren
van een zoo innigen gloed, en zoo diepe puurheid zijn, dat het uit de ziel geschilderd
schijnt. Na dit fijne, stille wonder kon ik niet meer zien, en ik ging heen met een
dankbare herinnering aan de kennismaking met een zoo edel en zacht talent, met een
kunstenaars-natuur die zichzelf zulk een geluk wist te scheppen.
C.V.
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Jan Wittenberg, D. Roggeveen, George van Raemdonck.
Bij den kunsthandel Regnard, Keizersgracht, Amsterdam, was dezer dagen een
tentoonstelling van werken dezer drie kunstenaars, meer door het toeval dan met
eenige reden bijeengebracht.
Jan Wittenberg is een in wat rauwe kleur werkend schilder, die wel begrip van
compositie heeft. Een sprookjesachtig aandoend boschgezicht toont een waarachtig
gevoel; maar aan de schoonheid raakt deze harde, kalkachtige peintuur alsnog niet.
Om de waarheid te zeggen had ik het met de wel ernstig bedoelde, maar zwakke
schilderijen van Dirk Roggeveen de eerste oogenblikken slecht kunnen vinden. Men
kijkt er doorheen; de makelij is zoo weinig mild, toont zoo weinig pleizier in het
doen zelf; het is ongetwijfeld braaf, het is zonder trucs, er is gezocht, maar zoo luttel
bereikt dat boeit; om kort te gaan, er was alles, behalve eenig blijk, waarom zoo
geploeterd werd, alles behalve een aanduiding van.... talent. Totdat ik in de groote
penteekeningen toch meer te genieten vond, en vooral in een landschap met een
kerktorentje; een open, tonig geheel, waarin vooral het droomerige donkere van het
torentje tegen de lucht fijn is weergegeven. In de beperking tot zulk een strenger
materiaal zal deze schilder het misschien te zoeken hebben; ik stel mij voor dat hij
eenvoudige, goede etsen zou kunnen maken, waarbij hij zich tot lijnen zou bepalen,
te werk gaande met dat zelfde methodische wat zijn schilderen, waarin het tekort
aan élan hindert, min behagelijk maakt.
De Belg George van Raemdonck heeft in ‘De (oude) Amsterdammer’ vele
teekeningen op den oorlog gepubliceerd; deze en andere zijn hier thans geëxposeerd.
Het zijn uitvoerige, soms kriebelige penteekeningen, droog gedaan, maar vol fantasie.
Een enkele gekleurde teekening toont dan opeens een geheel anderen trant, is
smeuiger, losser. Bij enkelen van de meest caricaturalen denkt men aan Léandre, of
ook aan Wilette, maar de meeste teekeningen zijn heel van een eigen manier, een
vertellende, neerkrabbelende wijze van uitbeelden. Het werk is zeer knap; de figuren,
waarvan de vollere teekeningen krioelen, zijn altijd geheel af en volkomen goed - in
academischen zin. Het is een droge, wat zwaarwichtige, en wat opzettelijke trant; ik
vind het werk meer boeiend door vernuft en levendigheid dan door geest of gevoel.
De mooiste teekeningen zijn zulke als die waar de arme vluchtelingen, die de grens
over willen, in de verraderlijke webben van het moordend prikkeldraad spartelend
en stuiptrekkend den dood vinden. En dan die zeer uitvoerige, wel barre, waar men
den dood met een raaf ziet. Deze en andere groote teekeningen doen mij meer denken,
door de krasse, onverbiddelijke detailleering en het moedwillige arrangement aan
Marinus van Reymerswaele en zijn rekenaars, dan dat de fantastische, grillige groepen
me Pieter Breughel herinneren - al is daarop blijkbaar gedoeld. De typeering van de
personnages bij dezen knappen teekenaar is mij iets te koelbedacht, te weinig gezien
en gevoeld - te gewild.
C.V.
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EEN DER ALLEREERSTE AQUATINTEN; DOOR L'ABBÉ DE SAINT NON.
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Van aquatint tot autotypie,
de toonprocedé's,
door dr. N. G van Huffel.
Men zou kunnen zeggen dat Albert, te München in 1869, den lichtdruk uitvond ter
eere van het honderdjarig bestaan van de aquatint.
De aquatint is volkomen getrouw, als afdruk van een geëtste koperplaat, de
wedergave van een gewasschen teekening in sepia of Oost-Indische inkt, de lichtdruk
doet hetzelfde met een gezwollen gelatineplaat, de autotypie benadert ook, en allen
beoogen hetzelfde doel, de reproductie door druk van de toonschakeeringen in een
teekening, en later die van een fotografie.
Maar deze drie merkwaardige werkwijzen verschillen principieel, want de aquatint
is diepdruk gelijk de ets, de lichtdruk is vlakdruk evenals de lithografie, en de
autotypie is hoogdruk, zooals de houtsnede.
De aquatint is wel een typische uitvinding, toegeschreven aan den Abt Saint-Non,
ook wel aan den Parijzenaar Carpentier, en aan de Engelschen Knapton en Pond,
doch Cornelis Ploos van Amstel had weer een geheel oorspronkelijk procedé, en van
het zoogenaamde gietgrein, het meest gebruikte, is geen uitvinder bekend.
We gebruiken dus weer het woord grein, zooals wij dat ook bij de beschrijving
van de zwarte kunst deden, en hier met nog meer recht, want een korrel, un grain, is
met het vergrootglas in de aquatint duidelijk waarneembaar, hetzij een witte korrel
met een zwart kringetje er omheen dan wel een zwart puntje met een witten kring.
Zullen wij ons veel moeite geven om te pogen de geschiedenis van de aquatint
zuiver te boek te stellen?
Hier althans zal ik er mij niet aan wagen, de uitvinders hielden hun procédé geheim,
navolgers brachten kleinere en grootere wijzigingen, mengden procédé's door elkaar,
roulette, stippel, aquatint, mezzotint, zoodat het alleen mogelijk is om in groote
trekken de wording te beschrijven, zonder dat het doenlijk is om den gang, dien de
aquatint door de verschillende geheimzinnig gesloten ateliers heeft afgelegd, te
volgen.
Onafscheidelijk verbonden aan de aquatint is de lavismethode, het schilderen als
't ware met een penseel met salpeterzuur direct in 't koper, om de veeg der gewasschen
sepiateekeningen nog bedriegelijker na te bootsen.
Die methode is zoo brutaal, dat de aquatint en de lavis ons voorkomen als de
uitvloeiselen van een in de 18e eeuw steeds sterker groeienden drang naar
experimenteeren, naar allerhande laboratoriumwerk, nu niet meer om den Steen der
wijzen te vinden, maar om niettemin tot verkoopbare, rendabele, nieuwigheden te
geraken. Laat ons op den voorgrond stellen, dat bij alle aquatint-procédé's het doel
dat voor oogen staat, een uiterst fijne korrel is, gebeten in het gepolijste koper, een
ruwheid die met inkt ingewreven en afgedrukt, een egaal grijzen toon geeft, of in
bruin afgedrukt, den indruk wekt van een penseeltoets met sepia gedaan. Is de korrel
dieper ingebeten, dan is de toon donkerder, is de toon te donker, dan poetst en polijst
men de plaat weer ten deele blank, en verkrijgt aldus alle nuancen van volkomen
wit, via zeer licht grijs, tot donkerder toonen, geheel zooals de gewasschen teekening
ons laat zien.
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Wil men zich een beeld van den Abt Saint Non fantaiseeren, beziet hem dan maar,
in zijn pij gehuld, voor 't venster van een kloostercel, een gepolijste koperplaat
verwarmend boven een kolenvuur, totdat de
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CORNELIS PLOOS VAN AMSTEL 1765. ZUIVERE ETSPROEVE VAN HET EERSTE DOORDRUKGREIN MET
VOORLOOPIGE POLIJSTING. (COPIE VAN EEN TEEKENING IN O.I. INKT). VERZAMELING H.P. GERRITSEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

171
vernis die er op uitgespreid was, klaar helder dun vloeibaar, over de plaat ligt.
Nu neemt de abt een peperbus met vrij fijn zout, of liever een zeef met fijne mazen,
en bestrooit de geheele plaat zoo egaal mogelijk met zout.
Na eenige minuten wordt de vernis hard, want hij heeft ze van 't vuur genomen,
en nu gaat de plaat in een bak met lauw water, dat het zout oplost, en de vernislaag
als fijn doorzeefd achterlaat, want overal waar een zoutkorreltje indrong is nu een
gaatje in dat beschuttende laagje.
Saint Non neemt nu als model een fraaie schets van Fragonard, heerlijk er op gezet
met cordate veegjes van het penseel, dat in de hand van den eleganten Franschman
de levendige figuurtjes als uit 't papier doet springen, waar de toets gezet wordt.
Er zijn ook pennestreken in, enkele contouren.
Die na te bootsen, dat is geen bezwaar, dat is al geschied voor de plaat met vernis
en zout werd behandeld, toen waren die pennestreken al in de koperplaat op de
gewone wijze geëtst, de ets is immers niet anders dan de wedergave eener
penteekening?
De fijn doorboorde vernislaag ligt dus als een waas over de reeds geëtste omtrekken
der figuren, en nu neemt Saint Non een penseel met vernis, en met de teekening als
voorbeeld, dekt hij de plekjes dicht, waar in het origineel de lichtpartijen zijn, de
volkomen blanke plekken.
Die dekvernis sluit dus op die plaatsen de mazen in het vernislaagje weer toe, de
plaat gaat in 't salpeterzuur, en de eerste toon wordt gebeten, lichtgrijs in afdruk,
natuurlijk een kwestie van routine.
Nu wordt de plaat afgewasschen in water, en gedroogd, en wederom lettende op
de teekening die naast hem ligt, dekt de etser alles dicht wat in het origineel die
lichtgrijze toon heeft, en etst dan verder, zoo tot 10 en 15 malen toe, al naar gelang
de nuanceering in het origineel fijner of minder gedetailleerd is.
De plaat is dan in zekeren zin gereed, althans het zuur kan voorloopig niets meer
doen, de vernislaag wordt er afgewasschen met wat warme terpentijn, de tampon
met drukkersinkt komt voor den dag, en het inkten en proefdrukken neemt een
aanvang.
Het resultaat is al niet onaardig, de verschillende penseeltoetsen staan er al vrij
wel op, maar nog te weinig vloeiend, hier en daar wat te donker, te vlakkerig, elders
niet krachtig genoeg.
Nu neemt hij het polijststaal ter hand, het welbekende werktuig van den
mezzotinter, en daarmede doet hij wonderen, de afscheiding der toonen vloeit ineen,
de teerheid der penseelstreek wordt in de plaat gelegd, en eindelijk komt het bijtende
zuur weer op tafel, en direct met de punt van een lapje of een penseel, worden op de
plaatsen der zwarte toetsen zuurvegen gezet, die dieper inbijten, en afgedrukt de
zware schaduwen voortreffelijk weergeven.
Geeft de aquatint nu waarlijk de teekening zoo voortreffelijk weer?
Waarde lezer, ik heb er verscheidene duizenden in handen gehad, maar ik ben ook
de gelukkige bezitter van bladen waarvan ik nog altijd niet weet of het teekeningen
of aquatinten zijn.
Ja waarlijk, de wedergave is bedriegelijk, is dikwerf volmaakt. Er is eigenlijk maar
éen kenmerk dat mij determineerend voorkomt, en dat de aquatint van de teekening
doet onderkennen, en wel de oppervlakte van het papier.
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Deze oppervlakte is bij de origineele teekening dof, doch bij de aquatint door het
gaan tusschen de walsen van de pers, glad en somtijds min of meer glanzend
geworden, zooals bij de reproducties van Janinet al zeer duidelijk is.
Van het klooster waar de Abt Saint Non bezig is, wil ik u voeren naar den Singel
bij de Munt te Amsterdam, waar de houtmakelaar Cornelis Ploos van Amstel zijn
werkzaam leven leidt, van den morgen tot den avond vol daadwerkelijke belangstelling
voor de
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VOLTOOIDE PLAAT, GEHEEL DOOR VERDERE POLIJSTING VERKREGEN, EN OVERDRUKT MET EEN TWEEDE
PLAAT MET ENKELE ACCENTUEERINGEN. VERZAMELING H.P. GERRITSEN.
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Schoone Kunsten waartoe zijn middelen, verkregen uit den verkoop van Statijnsche*)
en Danziger balken, hem ruimschoots in staat stelden.
Ploos van Amstel is de uitvinder van het doordruk grein, geschikt voor het
nabootsen van krijtteekeningen, doch evengoed voor de wedergave van gewasschen
teekeningen. Maak van soepel papier een soort schuurpapier, door het te gommen,
en dan te bestrooien met een fijn poeder, bijv. zooals men krijgt door scherven van
Keulsche potten fijn te stooten en te verpoederen.
Ploos legde zulk een stuk papier op een geverniste koperplaat, en haalde dit stelletje
door de pers heen, tusschen de walsen door dus, en de vernis werd weer zóo doorzeefd,
door de ingedrukte korrels, dat het scherpe zuur een toon kon bijten, door herhaald
afdekken en etsen verdiept, tot alle overgangen van zacht grijs tot donker zwart.
Maar die korrel, dat grein, was dan nog wat onregelmatig, hier en daar wat te veel
open. Wat nood!.
Ploos vernist de reeds gedeeltelijk aldus voltooide plaat nog eens weer, neemt nog
eens een dergelijk vel schuurpapier en haalt beide weer door de pers, dekt weer naar
behooren af, en etst nog eens, en de storende openingen in de eerste proef zijn nu
aangevuld. Dagen en dagen lang doet daarna het polijststaal zijn werk, want er valt
nu heel wat weg te poetsen. Door de tweede korreling toch, zijn ook de blanke partijen
een weinig gedekt geworden, maar dat is juist de bedoeling, want nu wordt de plaat
verder geheel behandeld zooals de mezzotinter met zijn gebraamde plaat handelt, en
gelijk de zwarte kunstplaat door polijsting opbloeit uit de duisternis, zoo verschijnt
de aquatint als werd in een te donkere sepiateekening, door een penseel met water
de toets verlicht en opgeklaard.
Tusschen zwartekunst- en aquatintplaat bestaat dus hoofdzakelijk alleen verschil
in grein, en de laatste is zoo teer van korrel, dat het afdrukken zeer moeilijk is. Nu
vertoonen krachtige teekeningen wel eens zeer forsch aangezette lijnen, soms in krijt,
soms in sepia of Oost-Indische inkt, en ook voor het probleem van de nabootsing
hiervan temidden der fijnere gewasschen deelen stond Ploos niet stil.
Een tweede plaat wordt gemaakt waarop alleen die accentuaties in grovere korrel
worden geëtst, en de afdruk wordt genomen van twee platen, over elkaar afgedrukt,
en zoo ontstond bijvoorbeeld de prachtige ter Burg, de dame met den edelman, en
de page die haar een glas water aanbiedt.
Wat ons dus treft, is de grootere geraffineerdheid in de techniek, die ook scherp
tot uiting komt in de terzelfder tijd opbloeiende stippelmanier, welke wij reeds
bespraken en die natuurlijk ook al weer vermengd met aquatint voorkomt.
Het gietgrein heeft een voorlooper in het stuifgrein, het grein der slordige
huisvrouw.
In een kast wordt zeer fijn harspoeder in een open doos heen en weer geschud, de
lucht vullende met een langzaam dalende stofwolk van harsdeeltjes, die op een
gepolijste koperplaat vallen, die eveneens in de stuifkast ligt, en deze met een stoflaag
bedekken. De plaat wordt even verwarmd, de harsstof bakt aan en kan niet meer
worden afgeschud.
Wordt nu zulk een plaat gebeten, zoo vreet het zuur rondom de harskorreltjes
kanaaltjes, maar de korrel is klein, dus de afdruk van de geïnkte plaat is egaal grijs,
terwijl alleen onder het vergrootglas de witte stipjes en de zwarte lijntjes daaromheen
zich oplossen. Lost men de hars op in spiritus, en giet men deze oplossing over een
*) Stettin.
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verwarmde koperplaat, zoodat de spiritus snel verdampt, zoo blijft een mistig waas
over het koper hangen, een laag van onregelmatig uitgekristalliseerde harsdeeltjes,
die van het stuifgrein slechts verschilt door de meerdere grilligheid der lijnen, die
het zuur nu tusschen die harskorreltjes inbijt.
De aquatint handhaaft zich in de 19e eeuw
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ZUIVERE ETSPROEF NAAR EEN SEPIATEEKENING VAN G. TER BURG, IN HET DOORDRUKGREIN DOOR C.
PLOOS VAN AMSTEL. (AFDRUK VóóR ALLE POLIJSTWERK). VERZAMELING H.P. GERRITSEN.
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DE PLAAT MET DE ACCENTEN ALLEEN EN ZEER FLAUWE SCHADUWACCENTEN. VERZAMELING H.P.
GERRITSEN.
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vrijwel, bloeit zelfs in Engeland sterk in de sportprent, in alle uitgaven van
Ackermann, ook in Oostenrijk bij den beroemden uitgever Artaria, en levert legio
fraaie stadsgezichten, geestig gestoffeerd, en tallooze wedrennen, tochten met
mailcoaches, jachtavonturen en wat al niet. Intusschen is de lithografie in opkomst
en dringt veel op zij, doch het machtige hulpmiddel der fotografie ontbreekt nog,
zoodat vele procédé's zich naast elkaar handhaven al is de stippelgravure al dood en
de zuivere zwarte kunst aan 't tanen. Daar komt de uitvinding van Niepce.

DE VOLLEDIGE DRUK. VERZAMELING H.P. GERRITSEN.

Nicephore Niepce, de franschman, en Wedgwood en Dawy, twee engelschen,
komen op het denkbeeld de reeds bekende werking van licht op helsche steen en
zilvernitraat, dat zwart wordt als de zon dit witte zout beschijnt, toe te passen op het
verkrijgen van beelden, aanvankelijk silhouetten.
De silhouetkunst bloeide nog omstreeks 1830, men had zelfs silhouetteer-machines,
allercurieuste toestellen, bestaande uit hef-boomen, waarmede iemands profiel
verkleind werd geteekend op een stuk papier.
Daguerre vindt een zilverzout, een verbinding van zilver en jodium, die nog
lichtgevoeliger is, en ontwerpt met de lens, met de camera obscura, beelden op de
zilverplaat, die met jodiumdampen lichtgevoelig is gemaakt, maar hoe nu die beelden
te fixeeren, want stelt men deze fotografie aan 't daglicht bloot, dan wordt de geheele
plaat zwart?
Toeval en opmerkingsgave zullen Daguerre eindelijk helpen, als wilde een goede
genius den zoeker beloonen voor zijn arbeid.
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HET BOLWERK MANENBURG, AQUATINT MET HET HARSGREIN, DOOR HOOGKAMER. VERZAMELING DR.
N.G. VAN HUFFEL.

Te zwakke beelden op vergeten platen, ergens in een kast in de donkere kamer,
blijken als door een wonder te zijn opgebloeid tot prachtige fotografiën op de zilveren
plaat.
Daguerre voelt bij intuïtie dat kwik, in diezelfde kast in een open cuvet aanwezig,
de oorzaak is, en hij voelt juist, de kwikdamp heeft zich uiterst fijn verdeeld op de
zilverplaat afgezet, en wel alleen gehecht aan de door licht getroffen deelen, dus op
het beeld.
Hij lost de niet getroffen, dus onbedekte deelen, van het zilverjodide in het zout
op, dat reeds bekend was deze werking te kunnen volbrengen, de onderzwaveligzure
soda, en het kwikbeeld is als prachtige gefixeerde fotografie zichtbaar, nu ook in het
volle daglicht, dat niet meer in staat is veranderingen aan te brengen daar de deelen
die nog daarvoor vatbaar waren, zijn weggespoeld.
Als een juichkreet over het onverhoopt resultaat, geeft Daguerre de geheele methode
in alle details den volke, zonder te denken aan winstbejag en patent, en de
Daguerotype vangt de reis om de wereld aan.
Tien jaren later zien bij Lerebours te Parijs de Excursions Daguerriennes het licht,
een der merkwaardigste, weinig bekende albums, bevattende ‘Vues et monuments
les plus remarquables du globe’, een groote serie van prachtige aquatinten, direct
gemaakt op Daguerotypen.
De firma Lerebours was uiterst bedreven in het maken van Daguerotypen, en liet
ze vervaardigen in alle deelen van den aardbol, in Lougsor zoo goed als in 't Alhambra,
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aan de Niagara en in de Woestijn van Cheops.
Welk een prachtige grondslag voor een aquatint niet waar? het te etsen beeld reeds
op de plaat aanwezig, in alle de toonschakeeringen die in de fotografie liggen, als
zoovele aanwijzingen voor afdekken en verder, dieper etsen.

VERGROOTING VAN EEN DEEL VAN ‘HET BOLWERK MANENBURG’ WAAROP DE GEBETEN LIJNTJES
RONDOM DE HARSKORREL FRAAI ZICHTBAAR ZIJN.

De Daguerotype wordt dus met het gietgrein bedekt en geëtst, gepolijst, en door
den kunstenaar, - want het waren kunstenaars die Salathe, Martens, Riffaut e.a., met geestige beeldjes gestoffeerd, afzonderlijk in de plaat geëtst.
De daguerotype-aquatint is de eerste uiting van een fotomechanisch procédé, een
bijna geheel onbekende eersteling van de fotografie, in de voortaan verwante familie
der Grafische Kunsten, de fotografie wedergevende met niet te overtreffen juistheid,
natuurlijk, - want de kunstenaar die de plaat etste, heeft het origineel doorvoeld, en
van de daguerotype bij de verwerking tot aquatint meer gemaakt dan de fotografie
kon geven.
Maar de bewerking van de plaat bleef omslachtig, de eeuwig speurende mensch
liet het probleem om tot meer zuiver mechanische werkwijze te geraken niet los,
geduldig waarnemende on proefnemende. Zoo vond in 1852 Talbot het verschijnsel
dat voor de grafische technieken revolutionair zou blijken, de verhouding tusschen
gelatine en dubbelchroomzure soda, een fraai oranjerood zout.
Gelatine, gedompeld in een oplossing van dit zout, en blootgesteld aan licht wordt
onoplosbaar in water, ook in warm water, en verliest in koud water het vermogen
om op te zwellen.
Zitten daar nu nieuwe grafische procédé's in? Ja, waarde lezer van dit tijdschrift
gewijd aan de Schoone Kunsten, en alleen het feit dat dit zoo is, moet u voldoende
zijn om door een zuren appel heen te bijten, en mij te blijven volgen in de
beschouwing van wel wat al te technologische of chemische en physische kwesties.
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Maar vergeet niet, dat een natuurkundige ontdekking en de behandeling van een
natuurkundig probleem op zichzelf beschouwd, evenzeer een uiting van kunstgevoel
is, als de wording van een schilderij of van een symfonie, dat de uitvinding van de
Integraalrekening door Leibnitz artistiek even hoog staat als de grootste schepping
van Rembrandt of van Beethoven.
In dat opzicht bestaat tusschen Kunst en Wetenschap geen onderscheid, de inductie,
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de baring van het tot dusverre onbekende, is in beide determineerend voor de waarde
in 's menschen bewustzijn.
Zoo is dan juist het aantrekkelijke in de vinding van Talbot, dat de ontwikkeling
van alles wat eruit is voortgevloeid ons doen voelen, hoe elke onderzoeker
voortdurend staat tegenover een feitelijk geheel onbekende wereld, een tooverruimte
waarin zijn fantaisie moet aanvangen te scheppen om later tot materialiseering te
geraken. Bestond die drijfveer niet, wat zou den mensch bewegen tot dikwerf
schijnbaar geheel onbelangrijke proefnemingen en onderzoekingen?

ALHAMBRA. AQUATINT MET ZEER FIJN GIETGREIN GEMAAKT, DIRECT OP EEN DAGUEROTYPE.
VERZAMELING DR. N.G. VAN HUFFEL.

De verandering van het zwellingsvermogen van gelatine die met dubbelchroomzure
kali is geïmpregneerd, en daarna aan 't licht is blootgesteld, is uitgebuit door Albert,
dat is de uitvinder der lichtdruk; de oplosbaarheid van niet belichte chroomgelatine
tegenover de onoplosbaarheid van belichte, is niet de grondslag van Meissenbachs
vinding, de autotypie, doch slechts een deel daarvan.
De lichtdruk of phototypie wordt ook wel Albertypie genoemd; Albert leverde het
procédé kant en klaar, omstreeks 1870, en sedert dien is er niets aan verbeterd.
Hij, die een uitvinding wil begrijpen, moet zich in den gedachtengang van den
uitvinder trachten in te denken.
Men kan natuurlijk alle details van een procédé ontleden en demonstreeren, maar
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daartoe is de gelegenheid niet altijd geschikt en bovendien wordt dan de vakkundige
analyse te taai voor den belangstellende, doch niet belanghebbende.
Stel u dus voor een glasplaat, bedekt met een gelatinelaagje, ik zeg laagje omdat
het dun is, lang geen millimeter; de plaat is gedompeld in een oplossing van het
chroomzout, in de donkere kamer natuurlijk, en nu neemt men een fotografisch
negatief naar een object dat voor reproductie bestemd is.

Wij zullen een eenvoudig voorbeeld nemen, de maan, de witte kaas aan den zwarten
hemel, waarvan het fotografisch negatief een zwarte vlek op witten grond is.
Dit negatief wordt gelegd op de geprepareerde gelatineplaat en blootgesteld aan
het daglicht, gedurende verscheidene minuten en het wonder is geschied.
Alleen op de plaats, waar het licht onderschept werd door de zwarte vlek, is de
gelatine onveranderd gebleven, de omgeving is onoplosbaar en onvatbaar voor
zwellen geworden. Nu wordt in de donkere kamer het nog aanwezige chroomzout
uitgeloogd, in een bak met water, en het resultaat is een gelatineplaat, gezwollen
waar geen licht hem trof, dus op de ronde plek die de maan voorstelt, en alleen daar
onvatbaar om inkt aan te nemen. Het verharde gedeelte dat door 't licht is getroffen,
de hemel dus, neemt de inkt van den inktrol aan, en de afdruk is dus een witte vlek
op zwarten grond, een blanke maan aan donkeren hemel. Dat de gezwollen vochtige
gelatinevlek geen inkt aanneemt, is te verklaren uit het bekende verschijnsel dat olie
en water zich niet mengen laten, ze stooten elkaar in zekeren zin af, zooals een
waterdruppel wegloopt op een geölied zeildoek. De verharde gelatine die door 't licht
getroffen is geweest, blijft echter droog, neemt geen water meer op, doch wel de
olieachtige drukinkt aan.
Denk u nu nog even de vlekken op de maan, de vage grijze plekken die zich in
den kijker tot wondere kraters en bergen oplossen.
Die vlekken gaven natuurlijk in het negatief even zoovele lichte plekjes, die dus
licht door lieten bij het copieeren op de gelatine, en op die plaatsen gelijkvormige
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onoplosbare en onzwelbare verdiepingen temidden der gezwollen gelatine overlieten,
die inkt aannemen en dus als vlekken afdrukken.
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Waar het licht 't sterkst heeft gewerkt, is de hoeveelheid inkt, die opgenomen wordt
van de inktrol het grootst, want op die plekken is de gelatine het droogst, in alle
schakeeringen der schaduwen geeft dus de lichtdruk het origineel getrouw weer.

Ik heb natuurlijk vele technische details weggelaten, want deze causerie is niet
bestemd als handboek te worden gebruikt. Ze geeft alleen de tip die u door zelfstandig
denken bij het beschouwen van een lichtdruk, dit merkwaardig procédé kan doen
begrijpen. De tallooze lichtdrukken die zoo menig fraai werk versieren, zullen
ongetwijfeld nu uwe belangstelling niet alleen om der wille van de afbeelding hebben,
doch ook als resultaat eener geniale vinding, die van Albert.
En nu komen wij aan de autotypie, die tegenwoordig alle tijdschriften en somtijds
de dagbladen vult met illustraties, afdrukken van fotografiën, een procédé dat op en
top den tijdgeest weergeeft, en aanleiding is tot beschouwingen, die tot vreugde
stemmen, doch ook tot ernstige kritiek.
Bezie een autotypie, zooals elk tijdschrift er vele telt, zoo ontleedt het vergrootglas
het beeld in tal van grootere en kleinere stipjes.
Houden wij nu in 't oog, dat de autotypie evenals de houtsnede hoogdruk is, zoo
zijn dus al die stippen de afdrukken van met
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inkt ingerolde in een plat vlak gelegen plekjes, waaromheen een bijtend zuur het
metaal heeft weggebeten.
Een autotypie-cliché is dus een geëtste koperplaat of zinkplaat, die met inkt wordt
ingerold, en niet ingewreven zooals bij de diepdrukets geschiedt.
Die stippen zijn tijdens het etsen beschut geweest tegen het zuur, en u kunt nu wel
al raden hoe.

ONGERETOUCHEERDE FOTO.

GERETOUCHEERDE FOTO.

Op de plaat lag aanvankelijk een chroom-gelatinelaagje, dat stipsgewijze door
licht is getroffen geworden, zoodat tallooze grootere en kleinere, doch altijd zeer
kleine stipjes onoplosbaar zijn geworden, terwijl na de belichting de niet door licht
getroffen plekjes in warm water zijn opgelost, want terwijl koud water de niet
getroffen plekken alleen doet zwellen, waarvan de lichtdrukker gebruik maakt, lost
warm water de gelatine geheel op, hetgeen Meissenbach exploiteerde. Hoe is nu in
het negatief dat op de gelatinelaag gecopieerd is geworden, het beeld geheel uit stipjes
opgebouwd, want wij weten nu dat dat zoo moet zijn? Daartoe is het negatief niet
direct opgenomen, maar bedekt door de vinding van George Meissenbach, het raster,
vanwaar het woord rasternegatief. Op een verdeelmachine wordt met een diamant
een spiegel-glasplaat bekrast met bijvoorbeeld 70 lijntjes per centimeter, en deze
krassen werden ingewreven met zwarte inkt.
Twee dergelijke platen worden met de lijnen loodrecht op elkaar tegen elkaar
geplakt, en het rooster is gereed met 4900 openingetjes op de vierkante centimeter.
Ik zie het ontstaan van de autotypie al voor u opklaren, zoovele openingen toch,
zooveel zwarte stipjes op het negatief, althans waar licht aanwezig is, maar vanwaar
nu dat verschil in grootte?
Dat is nu wat wij des Pudels Kern kunnen noemen, dat is het gevolg van de
eigenaardige diaphragma-werking, de werking van een kleine opening, geplaatst
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vlak voor de fotografische plaat, en die het gevolg heeft, dat het licht dat er doorheen
gaat, slechts een klein zwart stipvormig plekje vormt in de lichtgevoelige laag, doch
des te grooter naarmate het licht sterker was. Nu zijn wij er!
De sterke lichten uit het origineel geven dus de grootste zwarte stippen in het
negatief en dit gecopieerd op de chroomgelatine laag, laat daar de grootste plekjes
oplosbaar en laat dus na etsing slechts kleine stipjes staan, die ingerold met inkt zoo
weinig zwart in den afdruk geven, dat ze den indruk van wit of zeer licht grijs geven,
in vergelijking met de zwaardere stippen in de schaduwpartijen.
Deze schaduwpartijen in het origineel, gaven in het negatief lichtpartijen, die dus
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veel licht doorlieten en dus groote onoplosbare chroomgelatineplekjes als beschutting
tegen het zuur vastlegden, waaromheen het zuur slechts zeer smalle groefjes kon
bijten.
De afdruk van al die zware stippen vormen dus de zware schaduw, tot zwart toe.

DE SILHOUETTEN-MACHINE.

De autotypie is dus het omgekeerde van de aquatint, en heeft het enorme voordeel
van den hoogdruk, mogelijk tusschengewonen boekdruk in. Overigens heeft afdekken
en etsen in verschillende tonen ook hier zijn nut, tot veredeling van de lichtverdeeling.
De autotypie heeft in de illustratie iets nieuws gebracht, dat zeer vermeldenswaard
is, n.l. de afbeelding van machineriën naar geretoucheerde fotografiën. Men kan door
retouche in het negatief natuurlijk enorm veel bereiken, lichtlijnen scheppen door
deze in het negatief zwart af te drukken, zoodat ze na de etsing der plaat diep
wegvallen, en dus in den hoogdruk ook weer als strakke lichtlijnen optreden. Ook
door afdekken en handig wegetsen kan men deelen doen vervagen, bijna doen
verdwijnen, als 't ware doorzichtig maken, en deelen die er omheen liggen zwaar
laten staan, zoodat 't is alsof men een deel van de machine van glas zag gebouwd.
Het illustreeren van catalogi van machinefabrieken, van automobielen, frais-machines,
draaibanken, ziet daar iets geheel nieuws, dat wij voor een deel althans aan de
autotypie danken. Geen enkele afbeelding vóor ongeveer 1890 heeft dat cachet, dat
waarlijk oorspronkelijke karakter, dat nu aan de fraai verluchte prijscouranten een
artistiek aanzien geeft. Maar helaas, de autotypie heeft ook enorm veel kwaad gedaan,
al is het euvel voor correctie vatbaar, ze heeft de moment-foto tot hoofdschotel der
illustratie gemaakt; het versteende beeld van een werkelijkheidsmoment zonder
artistieke interpretatie vult de tijdschriften en benadeelt vooral de topografie. Helaas!
waar zijn de geestig gestoffeerde teekeningetjes van een Jan de Beyer, van Rademaker
en Langendijk, de Ackermans-wedstrijden, de Stuttgarter lustparken van Artaria?
Deze jammerkreet moet dit artikel besluiten, moge het een zucht zijn die weerklank
zal vinden bij degenen die gevoel hebben voor betere afbeelding van het stadsbeeld
dan nu door de autotypie wordt geleverd.
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Benozzo Gozzoli,
door dr. G.I. Hoogewerff.
II (Slot).

AFB.

12. BENOZZO GOZZOLI. DE JEUGD VAN ST. AUGUSTINUS, SAN GIMIGNANO.

Uit den tijd dat Benozzo te Florence voor de Medici werkte dateert ook het retabel,
dat voor de kerk van San Marco door hem gemaakt werd en in 1461 gereed kwam.
Dit is de kerk van het vermaarde Dominicaner klooster, waar ook Fra Angelico
zooveel werkte en waar de oude Cosimo, die de stichting steeds bij voorkeur
begunstigd had, zich zelf een cel deed inrichten. Het werk stelt weder een ‘Troonende
Madonna’ voor, omringd van heiligen en engelen. Een paneel der predella (‘Mirakel
van den H. Domenicus’) werd eenige jaren geleden teruggevonden en door de Galleria
di Brera te Milaan aangekocht. Een ander paneel (‘Wonder van St. Zenobius’) bevindt
zich in de Collectie Kann te Parijs. In het Museum te Londen bevindt zich verder
een levendig en geestig paneeltje, schoolstukje wellicht, met den ‘Roof van Helena’:
De koningin in breed uitflappend gewaad laat zich met een uitdrukking van rustig
welgevallen op het wat popperig gezichtje, door Paris ijlings, als een popje, het paleis
uitdragen naar het wachtende schip toe. Misschien sierde dit schilderijtje de voorzijde
van een pronkkist, zooals die toen ter tijd aan een bruid ten geschenke werden gegeven
voor haar kleederen
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en uitzet. Zulk klein werk werd in het atelier van Benozzo meer vervaardigd. De
Biblioteca Riccardiana bezit nog heden een handschrift van Vergilius, waarvan de
miniaturen aan hem worden toegeschreven.

AFB.

13. BENOZZO GOZZOLI. EPISODEN UIT HET LEVEN VAN ST. AUGUSTINUS, SAN GIMIGNANO.

Uit den Florentijnschen tijd dateert voorts - om dit overzicht te besluiten - een
mooi altaarstuk, dat in het Museum te Weenen bewaard wordt: ‘de Madonna het
kind aanbiddende’, in een pijnbosch, met links en rechts de H. Franciscus en de H.
Bernardinus in knielende houding. Twee zwevende engelen houden achter Onze
Lieve Vrouw een hermelijnen mantel op.
Het was ook te Florence dat Benozzo, nu gevestigd schilder van erkende faam, in
het huwlijk trad. In 1462 werd zijn eerste zoon geboren.
Zeer kort nadat de fresco's in de kapel der Medici voltooid waren werd de meester
naar San Gimignano geroepen door Domenico Strambi, prior van het klooster der
Augustijnen aldaar. Zoo toog Benozzo naar dit merkwaardige stadje, dat in de
afzondering der Toscaansche bergen zijn middeleeuwsch voorkomen op zoo zeldzame
wijze heeft behouden. Proefwerk was hier niet noodig en hij begon terstond zijn
vierde groote fresco-serie, die - evenals te Montefalco - in het koor der kerk het leven
van den H. Patroon zou illustreeren. Dit nieuwe omvangrijke werk, zeventien velden
beslaande, door uitvoerig versierd pilasterwerk gescheiden, werd door den meester
met dezelfde gemakkelijkheid aangetast en voltooid, die zijn overig werk tot dusver
kenmerkte. Hij
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toont hier weder zijn onuitputtelijke fantasie en blijmoedig geduld; en als door
sommigen aan deze kunst, bij erkenning van de technische en andere verdiensten,
verhevenheid wordt ontzegd, dan vragen wij ons af of dit terecht geschiedt.
Verhevenheid immers werd niet beoogd. Van het Pathos zijn wij verre.

AFB.

14. BENOZZO GOZZOLI. DE DOOD VAN DE H. MONICA, SAN GIMIGNANO.

Hier te San Gimignano heerscht zelfs op de fresco-wanden meer eenvoud van
kleur en grootere soberheid dan in de kapel te Firenze. Het geheel is overeenkomstig
plaats en bestemming minder vorstelijk, maar innemend weder door zijn zinnige
landschappen en welgevallige architectuur. Bij minder weidsche, meer intieme
voorstellingen is Gozzoli ook ditmaal op zijn best. Men heeft de eerste helft van het
verhaal, H. Augustijns jeugd en jongelingsjaren verbeeldende, beter gevonden dan
het tweede gedeelte, dat strenger van voorkomen is en stugger. Doch dit is ten deele
weder te wijten aan restauraties, die kleuren en lijnen hier en daar verstrakten.
Vermoeidheid van den werker kan nauwelijks oorzaak zijn en het komt ons ook voor,
dat de fresco's, die de jeugd van den Heilige voor oogen stellen, de plaats in
aanmerking genomen deels later ontstaan zijn, dan de hoogere, waarvan de
onderwerpen aan het slot der levensgeschiedenis ontleend zijn.
De serie begint links met te verhalen, hoe de kleine Augustijn door zijn moeder,
de H. Monica, en zijn vader aan de hoede van den schoolmeester wordt toevertrouwd.
(afb. 12). Welopgevoed, de armen nederig over de borst gekruist, blikt het jongetje
onderzoekend tot den man met den barschen stoppelbaard op. In het midden de twee
oudere scholieren, waarvan de een, tersluiks
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den ander over den schouder ziende, in diens halfgeopend schrijfboek tracht te lezen.
Rechts zien wij dan nog eens den jongen Augustinus in zijn lichtgroen pakje, met
een plankje in de hand, waarop het a.b.c., dat hij vlijtig staat te leeren. Zijn
voorbeeldigheid wordt ons nog nader duidelijk gemaakt, doordat bij wijze van
tegenstelling een andere, stoute leerling, op den rug van een ouderen makker
geheschen, door den meester strengelijk wordt gekastijd. Onder de loggia zijn voorts
al de andere knapen verzameld; schrijvende, spellende en pratende in de
tusschenbedrijven. Voor de zedengeschiedenis zijn scenes als deze, door Gozzoli in
beeld gebracht, met recht kostelijk: alles is zoo uit het dagelijksch leven om hem
heen gegrepen en met verrassende frischheid, zelfs niet zonder humor op den wand
gebracht. Hier is bij hem de zin tot levensweergave merkbaar, de lust tot ‘fotografie’,
tot ‘boekstaven’ der werkelijkheid, die hem in latere jaren zoo mogelijk nog meer
eigen wordt.

AFB.

15. DOMENICO GHIRLANDAJO. DE DOOD VAN DE H. FINA, SAN GIMIGNANO.

De jeugdige Augustinus bracht het dan door zijn ijver en begaafdheden weldra
zoo ver, dat hij als jong geleerde, in Italië gekomen, grooten naam maakte. Op den
tegenovergestelden wand zien wij hem dan ook te Rome, als ‘doctor’ gekleed, aan
een gehoor van mannen, veel ouder dan hij, de rhetorica en de philosophia
onderwijzen, gezeten achter den professoralen katheder. Het daarnaast liggende
fresco verbeeldt hoe Augustinus, door den praefect Simachus naar Milaan gezonden
om daar te doceeren, met klein gevolg te paard derwaarts op weg gaat: ‘summo cum
apparatu’, zooals het onderschrift ons mededeelt.
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Op dit fresco, een der benedenste, stelde Benozzo een bijzondere inscriptie, den naam
van den besteller vermeldende en het jaar waarin het werk gereed kwam, nl. 1465.
Als men aanneemt, dat dit dus het laatste veld was, 't welk in het genoemde jaar
voltooid werd, - want anders lijkt de inscriptie, die kennelijk de streep onder alles
zet, zonderling, - dan blijkt daaruit, dat de gansche cyclus binnen twee en een half
jaar gereed kwam. De cavalcade van het vertrek uit Rome, in een landschap, waarin
een fantasie op de Eeuwige Stad in 't verschiet zichtbaar is, doet denken aan den
ruiterstoet in de kapel der Medici, schoon hier de samenstelling zooveel eenvoudiger
is.
Bepaald boeiend is ook het hoogere fresco-veld, dat den H. Augustinus voorstelt,
nu bekeerd - zooals de nimbus helpt aanduiden, - en als kloosterling de Heilige Schrift
onderzoekende met zijn volgelingen, die zijn als kinderen om hun Vader (afb. 13).
Doch de wijze Meester kan niet op alles antwoord geven, ook niet zich zelf, en links
zien wij hem wederom in zijn pij, wandelend langs het strand der zee, peinzende
over het mysterie van het wezen Gods, dat hij niet vermag te doorgronden. Hij twijfelt.
Dan ontmoet hij, volgens de legende, aan den oever, een kind, dat bezig is met een
lepel zeewater in een kuiltje over te scheppen. Het is het Christuskind zelf, maar
Augustinus weet dat niet. Op zijn vraag antwoordt het jongetje, dat hij bezig is de
zee leeg te scheppen. Een onmogelijk werk meent de Heilige; waarop het Christuskind
antwoordt: Even onmogelijk als het mij is met dezen lepel de zee leeg te scheppen,
even onmogelijk is het voor Augustinus de onuitputtelijke wijsheid en goedheid van
God te beseffen of in zijn sterfelijk brein te bevatten.

AFB.

16. BENOZZO GOZZOLI. ST. BARTOLDUS, SAN GIMIGNANO.

Op den achtergrond van dezen fresco verschijnt de Heilige nog een derden keer,
de monniken van Monte Pisano bezoekende, wier klooster boven op den berg is
afgebeeld.
Een voorstelling, die in haar eenvoud door
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AFB.

18. BENOZZO GOZZOLI. MADONNA EN VIER HEILIGEN. MUSEUM TE TERNI.
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treffende diepzinnigheid en bijzondere wijding gekenmerkt wordt, is de dood van
de H. Monica (afb. 14). H. Augustinus aan het sterfbed van zijn Moeder, lezende,
voorlezende uit den bijbel, dien hij in de hand houdt. Smart is hier nauwelijks
uitgedrukt, zelfs niet de pijnlijke gedruktheid van een afscheid. De stervende ziet het
Christuskind, nederdalend om haar te ontvangen; boven wordt zij door engelen ter
hemelsche glorie ingevoerd. De mannen staan rustig in besef van den ernst van het
oogenblik, de vrouwen zijn in gebed verzonken of toonen meer verwondering dan
smartelijke ontroering. Rechts beneden vlucht een verschrikte ‘putto’ voor den boozen
zwarten hond; maar zijn makker met glimlach en gebaar schijnt hem te willen
overtuigen, dat het dier geen kwaad doet. Verbeelden wij ons een allegorie te zien,
die in werkelijkheid niet aanwezig is? Stoeien of argeloos spelen doen die kinderen
aan dat sterfbed zeker niet.
Het is dit fresco, dat op den jongen Ghirlandajo, toen deze in 1472 ongeveer naar
San Gimignano kwam om daar te werken, zulk een indruk maakte, dat hij in stemming
en min of meer in de blanke kleur zich bij het gegeven van Benozzo aansloot, toen
hij in de hoofdkerk (‘la Collegiata’) het fresco schilderde, dat den dood van de H.
Fina, patrones der stad voorstelt (afb. 15). Ook hier de kalmte in het opzien der beide
vrouwen, de moeder en de min, op wier gelaat geen smart of ontsteltenis hoegenaamd
merkbaar is; - zooals de vrouw opziet, die op Benozzo's fresco met haar kind voor
de legerstede gezeten is. Even abrupt, los van de verdere compositie de H. Monica
ten hemel vaart, zoo verschijnt hier aan het stervende meisje paus H. Gregorius de
Groote, die haar zegent. Ghirlandajo zou als schilder van uitvoerige reeksen van
fresco's Benozzo's opvolger zijn, ofschoon hij uit een andere school voortkwam en
zijn kunst een geheel ander karakter vertoont. Maar merkwaardig is het om hier te
zien, hoe de latere meester hier den ouderen als in den geest ontmoet.
Ter zijde van het koor, op de beide vlakken van de pijlers, die den triumfboog
dragen, zijn boven elkaar in schijnnissen de figuren van heiligen geschilderd. In de
eerste plaats zijn daaronder de beschermheiligen van de stad, voorts de H. Monica,
dan ook San Nicolò da Tolentino, heilige van de Orde der Augustijnen, en H.
Bartholdus, als een Florentijnsch geleerde (afb. 16).
Het ornament, dat de fresco's in deze kerk omlijst, is nog zorgvuldiger bewerkt
en ook uitvoeriger dan dat te Montefalco en te Firenze het geval was. De wijze waarop
het is aangebracht, maakt het tot een zelfstandig element van de gansche beschildering,
zoodat men zich afvraagt of Benozzo geen gezel, die zich onder zijn leiding tot een
specialiteit op dit gebied bekwaamd had, uit Florence heeft meegenomen om hem
te helpen. In dit vermoeden wordt men versterkt, doordat in de reeds genoemde
hoofdkerk van San Gimignano boven langs de muren van het schip een fries van
guirlanden dragende putti voorkomt, dat geen werk van Benozzo zelf kan zijn, doch
geheel den stijl vertoont van de decoraties, die in het koor van S. Agostino worden
aangetroffen.
Nog is van Benozzo in de laatstgenoemde kerk een groot fresco, voorstellende
den H. Sebastiaan, niet als martelaar doch als schutspatroon tegen de pestziekte. Aan
zijn voeten is de bevolking geknield, de voorbede van den Heilige afsmeekende.
Engelen verbreken de door de goddelijke Gerechtigheid afgezonden schichten. Onder
staat een opschrift, waarbij de schilder mededeelt, dat hij dit werk ter eere van den
zeer-glorieuzen ‘athleet’ H. Sebastiaan den 18 Januari 1465 heeft voltooid (‘Ad
laudem gloriosissimi athlete Sancti Sebastiani hoc opus constructum fuit die XVIII
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Januarii MCCCCLXV. Benozius Florentinus pinxit’.). De pest woedde in dit jaar
wel zeer hevig in de stad, want nog eens baden de inwoners den schilder, die in hun
midden verkeerde, den Heilige af te beelden; ditmaal aan den ingangswand der
‘Collegiata’, meer dan levensgroot,
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weder met aanroeping om voorbede. Hier is de martelie van den Patroon weergegeven.
Beide fresco's is het aan te zien, dat zij zeer vluchtig op den wand werden gebracht,
onder dwang der omstandigheden. Zij zijn van geringe kunstwaarde*).

AFB.

17. BENOZZO GOZZOLI. MADONNA EN VIER HEILIGEN, SAN GIMIGNANO.

Behalve dit laatste fresco is er in de ‘Collegiata’ een altaarstuk: ‘Madonna en vier
Heiligen’, op hout geschilderd, dat volgens het opschrift een jaar later, 1466, in de
kerk werd geplaatst (afb. 17). Het werk is kenmerkend door zijn opzet, maar lang
niet zoo vol en harmonisch van kleur als dat met vroegere altaarstukken van Benozzo,
zooals dat te Perugia van tien jaar vroeger, 1456, het geval was. Aan de weergave
der stoffen is genoeg zorg besteed, maar het geheel is vaal en troebel en bij de
schildering der beide treden van gekleurd marmer, die tot den troon opvoeren, is de
weergave van het

*) Zie de afbeeldingen in ‘Gowan's Art Books’ No. 49: T h e m a s t e r p r i e c e s o f
Gozzoli.
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materiaal kwalijk gelukt. De steen is vlekkig, zeepig en 't is of dit gebrek zich ook
over de koppen der Heiligen uitstrekt, die, met uitzondering van den gemijterden H.
Augustinus, weinig karakteristieks vertoonen.
Aanmerkelijk beter doorwerkt, tenminste wat de schildering betreft, en gunstiger
zoowel van kleur als van expressie, is een klein stukje in de Pinacotheek te Terni
(Umbrië), dat blijkens het opschrift, ook hier aan den voet van den troon geplaatst,
weder één jaar later, in 1467, werd afgeleverd. Santa Lucia, hoewel ook niet
intelligent, kijkt toch meer vief uit de oogen dan de wezenlooze Maria Magdalena
op het zoo even besproken paneel, en ook het Christuskind, dat aan de H. Katharina
den ring aan den vinger schuift, is veel meer een van Benozzo's gewone kindertypen.

AFB.

19. BENOZZO GOZZOLI. DE WIJNOOGST VAN NOACH, CAMPO SANTO TE PISA.

Beide altaarwerken met de fresco's vergelijkend begrijpen wij dat een leerling van
Gozzoli, Giusto d'Andrea, in een brief getuigen kon, dat zijn meester vooral uitmuntte
‘op den muur’. Als hij ruimte heeft en geen conventioneele gegevens heeft te
behandelen is hij op zijn best.
Op den muur maakte hij te San Gimignano in den hof van het klooster Monte
Oliveto, een half uur gaans buiten de stad gelegen, een ‘Kruisiging’, de eenige welke
van hem bekend is. Met gespannen verwachting begeeft men zich derwaarts om te
zien hoe Gozzoli, die elders, zooals wij zeiden, de smart ontwijkt, hier de tragiek
van Golgotha zal weergeven. Die weergave is, zooals wij verwachtten, meer hevig
dan diep; toch allerminst oppervlakkig door zoetigheid. Het is een fresco met
levensgroote figuren: Onze Lieve Vrouw onder het Kruis staande met St. Jan, en
geheel op den voorgrond St. Jeroen knielende. In de lucht vier zwevende engelen,
wier gebaren, 't krampachtig wringen der handen en 't vertwijfeld zich aan 't hoofd
grijpen, de heftigste smart uitdrukken. Realistisch sprekend in de onmiddellijkheid
van het gruwelijke is het van het kruis overvloedig afleekende bloed. Waarlijk, het
wreede van het gebeuren is wat de mededeeling betreft ons niet gespaard; doch
diepere verslagenheid, het leed, dat zou stokken in de keel ontbreekt. Den achtergrond
vormde een boomrijk landschap met de ranke stammen, Gozzoli eigen; maar deze
achtergrond is geheel bedorven, zooals ook het heele werk overigens te veel geleden
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heeft, om het naar zijn waarde of onwaarde behoorlijk te kunnen schatten. Op een
rand beneden staat, of liever stond een inscriptie, die is overgeschilderd en zonder
twijfel den naam van den meester op de gewone manier behelsde. Alleen de laatste
cijfers van het jaartal zijn zichtbaar; ik meende (MCCCC)LXVI te kunnen ontcijferen.
In 1467, vóór zijn vertrek uit San Gimignano, restaureerde Benozzo nog in de
raadszaal van het Palazzo Municipale het groote fresco, dat Lippo Memmi van Siena
in 1317 daar op den wand schilderde. Rechts beneden lezen wij, als proeve van 's
meesters gewone nauwgezetheid en tevens als een bewijs van een gevoel van
gerechtmatigde eigenwaarde: ‘Benotius Florentinus pictor restauravit. Anno Domini
MDCCCCLXVII’.

AFB.

20. BENOZZO GOZZOLI. DE VERVLOEKING VAN CHAM, CAMPO SANTO TE PISA.

Van San Gimignano begaf Gozzoli zich voorts naar Pisa, waar hij was aangezocht
de wanden van het Campo Santo te verluchten. De fresco's, in de XIVe eeuw
begonnen, waren nog steeds voor de helft schier niet gereed gekomen. Dit werk had
hij te voltooien. Hij begon die taak in 1468.
Het gold een opdracht van meer dan gewone uitvoerigheid. Het Campo Santo te
Pisa, kerkhof naast den dom gelegen, bestaat uit een langwerpige ruimte, omsloten
door een soort ruime ‘kloostergang’ welke naar de binnenzijde door een
ononderbroken reeks van elkaar opvolgende gothische vensters verlicht wordt. Die
‘kloostergang’ zelf was de begraafplaats en langs haar muren, twee zeer lange en
twee korte, zijn rondom de fresco's waarover wij spreken, aangebracht. De vroegste,
tegen den zuidelijken wand zijn omstreeks 1340-'50 begonnen door een onbekenden
schilder en in de tweede helft van dezelfde eeuw door verschillende meesters
voortgezet. Het belangrijkste dezer fresco's, tevens het oudste, is de vermaarde
‘Triomf van den Dood’, die door Vasari (zooals men weet ten onrechte) aan Andrea
Orcagna wordt toegeschreven. De Dood, als een vliegende Megaere met fladderend
grijze haren, slaat met breede zeis het bloeiende aardsche leven neer. Blij en
onbezorgd zitten de menschenkinderen, minnekoozend en bij muziek, doch de
volgende zwaai zal ook hen vellen. Ouden van dagen en gebrekkigen roepen
daarentegen vergeefs de ontferming in van den Verlosser, die aan hun rampzalig
bestaan een einde zal maken. Daarnaast wordt ons de vergankelijkheid van dit bestaan
nog eens voor oogen gesteld door de drie geopende graven, waartoe een gezelschap
van ruiters met afgrijzen
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nadert. - Het volgend fresco verbeeldt het Laatste Oordeel en de helsche
verschrikkingen, ons ‘beschreven’ met al de fantasie, waarover die tijd beschikte.
De verdere wandschilderingen zijn van navolgers van Giotto en van meesters uit de
school van Siena, van wie wij door documenten tegenwoordig de namen in hoofdzaak
kennen. Zij stellen meest episoden uit heiligenlevens voor en werden in het verder
verloop der XIVe eeuw voltooid, de laatste in 1391. Toen rustte het werk bijna tachtig
jaren.
Langs dezen geheelen wand heerscht een zelfde stemming: Het vergankelijke van
dit leven wordt ons met aandrang gepredikt, tot boete wordt aangemaand en tot een
prijsgeven van deze zondige wereld. De heiligenlevens zijn van dit streven tot
heiligmaking het voorbeeld. Inkeer, berouw, verloochening van het aardsche, deze
zijn het die ons op 't hart worden gebonden, en de geheele geest der XIVe eeuw komt
daarmede tot uitdrukking, een eeuw die door innigheid en krachtig godsdienstig
leven wordt gekenmerkt. Fra Angelico was van dezen geest de laatste groote getuige.
Benozzo, zijn leerling, lang geen monnik maar een blijmoedig huisvader, vat de
zaken en daarmede zijn taak gansch anders op.
De lange noordelijke wand was voor de bijbelsche geschiedenis bestemd en een
hoogst middelmatig meester uit Orvieto had daar al tegen 1390 de geschiedenis van
de Schepping, van Adam en Eva, van Kaïn en Abel, op den muur gebracht, ook die
van den Zondvloed in al zijn nattigheid. Dat was nog alles vrij stijf, maar heel
stichtelijk. - Het eerste veld, dat Benozzo bij wijze van proef te bewerken kreeg,
moest de geschiedenis van Noach ná den Grooten Vloed in beeld brengen. Juist iets
naar zijn zin! Maar hoe volmaakt anders, van hoe wonderlijke tegenspraak ook met
de fresco's op den tegenovergestelden wand, worden de schilderingen waarmede hij
dit kerkhof tooide! Geen dood, geen verzaking ook van het aardsche; 't is hier alles
l e v e n wat wij aanschouwen. Met echt plezier worden ons de ‘res gestae’ van Noach
en van de Aartsvaders verteld, als ware het een reeks novellen. Gelijk een Bandello
met het penseel, zoo groeit Gozzoli in deze aan voorvallen zoo rijke stof. Hij denkt
er niet meer aan, dat hij op een kerkhof staat, - hetzelfde kerkhof waar hem zelf een
graf zal worden toegewezen. Het Leven, het volle, ontbottende leven neemt hem
geheel in beslag. Een echt man van het ‘Quattrocento’ is hij, en hier toont hij meer
nog dan in vroegere werken, hoezeer zijn persoonlijkheid verschilt van die zijns
meesters, den Zaligen Fra Giovanni da Fiesole. Hier treedt de Renaissance op en
staat met al haar levenskracht en -vreugde vrijmoedig en onverholen tegenover ons
- op een kerkhof.
Benozzo behoort zeker allerminst tot hen, die ‘neen’ tot het leven zeggen! Het
eerste veld, dat hij met welgevallen op den wand brengt is de ‘Wijnoogst van Noach’:
de eerste wijnoogst op aarde, de eerste dronk, het eerste feest; - de eerste
dronkenschap!
Gozzoli had voor deze reeks van fresco's een gereed voorbeeld in de primitieve
wandschilderingen, die hij in de hoofdkerk te San Gimignano had aangetroffen; doch
hij neemt daarvan slechts weinig elementen over. Nochtans enkele: De slang, waarin
voor Pharao's aangezicht de staf van Aäron verandert, wordt door hem afgebeeld als
een middeleeuwsch serpent met vleugels. Te midden van de begrijpelijke ontsteltenis
houdt de dienstknecht Gods het beest kalmpjes bij zijn staart - 't geen onschriftuurlijk
is, want volgens Exodus VII wierp Aäron, op het zeggen van Mozes, den staf n e d e r .
Verder zijn de onderschriften der fresco's hier voor het eerst in het Italiaansch gesteld,
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waar de meester zich tot dusver van het statig Latijn bediende. De schilder te San
Gimignano had al meer dan honderd jaar vroeger de landstaal gebruikt, tot
onderwijzing van de gemeente.
Gozzoli ontving te Pisa voor ieder fresco volgens contract 70 goudguldens. De
eerste betaling voor het eerste veld werd 9 Januari 1469 gedaan. Het viel zeer in den
smaak
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en de meester kreeg vergunning voort te gaan. In 1471 waren reeds vier velden
voltooid. Den 11 Mei 1485 het laatste. Binnen zestien jaar kwamen dus 24 groote
fresco's, met levensgroote beelden en oneindige rijkdom van details gereed. Het
geheele Oude Testament zien wij voor onze oogen tot de regeering van koning Salomo
toe. 't Laatste veld van Benozzo's hand stelt den intocht voor van de koningin van
Scheba. (De verdere fresco's werden na zijn dood toegevoegd, niet door zijn
leerlingen, maar aanmerkelijk later). De vochtigheid der buitenmuren was verderfelijk
voor de kleuren. Pisa ligt niet ver van de zee en de wand, die aan Gozzoli werd
toevertrouwd, is aan regen en wind het meest blootgesteld. De latere fresco's der
reeks hebben het meest geleden en zijn voor een deel zelfs vergaan. De eerste velden
toonen nog het meest hun oorspronkelijke frischheid en verve.

AFB.

21. BENOZZO GOZZOLI. FRAGMENT UIT HET FRESCO MET DE VERVLOEKING VAN CHAM.

‘En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. En hij dronk
van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent’. Aldus het boek Genesis in weinig woorden. Maar hoeveel heeft de schilder van die
stof niet gemaakt! Het plukken der druiven heeft in alle bedrijvigheid plaats onder
toezicht van Noach in eigen persoon, die als Heilige van het Oude Verbond zelfs
van een nimbus voorzien is (afb. 19). Dan het persen van den wijn en in het midden
de grijze Noach, die het verraderlijk sap zal proeven. 't Is dan ook een flinke roemer,
dien hij voor de allereerste maal aan de lippen zet! Met beide handen moet hij dien
omvatten en slaat na een eerste teug met welgevallen het oog op het parelend vocht.
- Dan volgt rechts het familie-schandaal! Noach, in onvoegzame houding ligt, met
nimbus en al, smoordronken op den grond. Daar staat Cham, die met zijn ouden
vader den draak steekt, terwijl de beide broers hem met het kleed eerbiedig bedekken.
Geheel rechts wordt men de vrouw gewaar, die schaamtevo de handen voor het
gezicht slaat, maar, door de gespreide vingers toeziende, het schouwspel opneemt.
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Dit is de veelbesproken ‘Vergognosa di Pisa’, die in vermaardheid met den Scheeven
Toren wedijvert!
Ook andere, van de handeling ten deele geheel onafhankelijke details, zijn met
voorliefde ingevoegd: de pauwvogels op de kroonlijst, de kijkende kindertjes voor
de ramen. Op den voorgrond andere kinderen, die door den keffenden hond aan het
schrikken worden gemaakt. Dan het geheele landschap, rijk aan gebeuren. Nergens
is eenheid van plaats, van handeling of zelfs van tijd op te mer-
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ken. Alles wordt zoo maar naast elkaar voor oogen gesteld.
Het volgende fresco, beter nog bewaard dan het voorgaande, geeft de vervloeking
van Cham, die links onder den ‘portico’ vol ootmoed en vertwijfeling voor zijn vader
treedt; maar het is te laat (afb. 20). - Hier ziet men verder eerst recht, hoeveel
voorliefde Benozzo voor de kinderen had! Hij bezat er zelf zeven. En mede in dien
rijkdom vindt hij gereede aanleiding ons voor oogen te stellen, hoe na den Zondvloed
de aarde zich opnieuw bevolkte. Hier worden ze gekamd, daar gewasschen; hier
keert een jongetje, dat nauwelijks zoo vlug meekan, met zijn moeder van de bron
terug, daar staat een zusje zoet met haar twee jongere broertjes. Ze doen niets, ze
staan maar te kijken (afb. 21). Anderen zijn bezig en spelen met een jachthond. En
weer staat er het zonnige ruime landschap ‘in 't saizoene’, met zijn glanzend groene
boomen, wier kruinen door vogels van allerlei pluimage worden bewoond.
Het verhaal van den Toren van Babel is voor een groot deel ook wegens de details
merkwaardig, omdat het ons precies doet zien, hoe men in dien tijd bouwde. Van
het bedrijf met al zijn vertier wordt ons namelijk iedere bijzonderheid medegedeeld:
aanschouwelijk onderwezen. En toch heeft dit allerdaagsche gesjouw en gedoe iets
over zich, dat weldadig aandoet: De arbeidslust van den meester schijnt in al die
metselaars en steenhouwers gevaren! 't Zal wel geïdealiseerd wezen, maar er is een
werkkracht in heel dat bedrijf, dat het een ware lust is om te zien. Dat zeurt allemaal
niet en het zwoegt niet en het mort niet: 't gaat alles letterlijk op katrollen. Ieder weet
precies wat hij te doen heeft en hij doet het. Heel Italië is er voorts bij tegenwoordig:
Firenze en Pisa, en zelfs beroemdheden uit Rome zijn er naar komen kijken. In twee
uitvoerige portretgroepen staan ze opgesteld, rechts en links van het werk. Zelfs
verscheidene Byzantijnen zijn er onder, geleerden, die na den val van Constantinopel
naar Italië waren uitgeweken.
Dan komt de geschiedenis van Abraham, hoe hij de drie engelen ontvangt, en
Saraï, die achter den voorhang van de tent staat te lachen. Isaac is voorts geboren en
zijn moeder heeft hevig ongenoegen met de dienstmaagd Hagar; ontziet zich zelfs
niet klappen uit te deelen. Om ons de reden van het standje goed duidelijk te maken,
zien wij hoe op den voorgrond Ismaël zijn broertje, het zoete jongetje, in zijn blonde
haren vliegt. Hevig krakeel! - waarvan het gevolg is, dat Abraham om den lieven
vrede Hagar met haar zoon de woestijn in zendt. Snikkend, boezelaar voor de oogen,
gaat ze heen, door den ouden Abraham hoofdschuddend, bijna zou men 't zeggen:
door Sara met kennelijke voldoening nagekeken.
Maar nog niet genoeg van dit verhaal. Op het volgende fresco zien wij den brand
van Sodom en Lot's huisvrouw, die omziende in een zoutpilaar wordt veranderd.
Voorts mag Abraham's offer natuurlijk niet onvermeld blijven. Hoe de patriarch met
zijn zoon en de twee knechten den berg bestijgt en hoe de vader, als hij op het punt
staat het kind te slachten, door tusschenkomst van God zelf in zijn opzet verhinderd
wordt, dat alles staat in den Bijbel te lezen. Niet echter hoe, na volbrachte offerande
van den ram, vader, zoon en knechten zich in het gras zetten en zich aan een hartig
maal te goed doen. Een picnic ‘in optima forma’ als slot van de historie; een zeer
menschelijk en consequent slot.
De geschiedenis van Jacob, voorts die van Jozef geven overvloed van gegevens,
en ook van details; de uittocht der kinderen Israëls uit Egypteland en de aanbidding
van het gouden kalf niet te vergeten. - Wij beelden hier nog af een fragment met de
geboorte van Ezau en Jacob: de een, die zijn eerst-geboorterecht straks voor een
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schotel linzenmoes zal verkoopen, is zoo bruin als een noot en harig als een jonge
hond; de ander zoo blank en blond als was. Zij worden door de vrouwen zorgzaam
gewasschen, broeder-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

197
lijk uit een en dezelfde waschkom, en voorts in de luren gelegd. Het is een echt
huiselijke scene; zooals ook de geboorte van Maria, in dezen zelfden tijd door andere
schilders in beeld is gebracht.
Op het midden van dezen Noord-wand zien wij, boven een kapel, nog eens de
‘Aanbidding der drie Koningen’, bij wijze van intermezzo, doch veel matter van
behandeling dan de fresco's te Florence. Het kon dan ook op deze plaats zoo gedegen
werk niet worden.
Uit dezen laatsten tijd van den schilder dateert zijn ‘Verheerlijking van den H.
Thomas van Aquino’, nu in het Louvre, een vrije bewerking naar een ouder voorbeeld
van den Pisaan Francesco Traïni. Een kleiner stuk, in het Stedelijk Museum te Pisa,
voorstellende St. Anna, Maria en het Kind, moet aan den Umbriër Giovanni Boccati
da Camerino toegeschreven worden, die Benozzo's invloed sterk onderging.

AFB.

22. BENOZZO GOZZOLI. FRAGMENT UIT HET FRESCO MET DEN TORENBOUW VAN BABEL.

In 1484 onderbrak de meester het werk te Pisa en schilderde eenige fresco's in het
heiligdom van de Madonna della Tosse (O.L.V. van de Hoest), niet ver van Castel
fiorentino. Misschien ook zijn deze schilderingen, waarvan de voornaamste den Dood
van Maria voorstelt, ontstaan nadat de arbeid te Pisa reeds was afgesloten. De laatste
betaling zou den meester dan niet terstond gedaan zijn, doch eerst toen hij in 't voorjaar
van 1485 terugkeerde, misschien opzettelijk om met zijn lastgevers af te rekenen.
Na zijn vertrek uit Pisa bleef Benozzo nog voor die stad werken en vervaardigde
voor de domkerk verscheidene geschilderde banieren, z.g. ‘gonfaloni’, zooals die
destijds bij plechtige ommegangen werden rondgedragen.
In 1497, den 17 Januari en kort voor zijn
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dood, toen hij weder te Florence woonde, werd de meester belast om als deskundige,
samen met Perugino, Cosimo Roselli en Filippino Lippi, alle drie aanmerkelijk jonger
dan hij, de nu verdwenen fresco's te schatten, die Alesso Baldovinetti in de kapel der
Gianfigliazzi in Santa Trinità gemaakt had.
Benozzo overleed te Pistoja 4 Oct. 1497, bijna 80 jaar oud. Het graf, dat de burgerij
van Pisa hem in 1478 aan den voet van zijn eigen fresco's had toegestaan zou ledig
blijven.
Het gewicht van Benozzo's historiën ligt niet zoo zeer in de compositie, welke
doorgaans vrij los is, als wel in de bewonderenswaardige rijkdom van conceptie. De
meester wordt gekenmerkt door een grondig verstaan van het handwerk, waardoor
hij vlot vermag te werken, zonder dat hij zich veel bekommert om de theoretische
problemen, waarvan zijn tijdgenooten reeds ernstig werk maakten. Met een makkelijk
bevattingsvermogen maakt hij, - zooals Burckhardt van hem gezegd heeft, - hun
‘Errungenschaften’ zich eigen, voor zoover hij die bruikbaar vindt. Z o n d e r dat
daarom, dit voegen wij erbij, van geestelijken diefstal sprake is. Gozzoli is uit zich
zelf waarlijk rijk genoeg. Met levendige verbeelding en open blik weet hij, aan
bijbelsche geschiedenis of aan heiligenlevens zijn motieven ontleenende, het gebeuren
in zijn naaste omgeving, de dingen van het dagelijksch leven in beeld te brengen. En
dat zoo talentvol en onderhoudend, dat deze eigenschap tegen het zich verdiepen in
theoretische problemen b i j h e m ruimschoots opweegt. Ons is in zijn fresco's een
zoo volledig beeld van het toenmalig Leven gegeven, als in de werken van geen
zijner tijdgenooten wordt aangetroffen - hoezeer de tijdgenooten voor een deel hem
in belangrijke opzichten verre hebben overtroffen.
Geheel nieuwe elementen van het afbeeldbare heeft Gozzoli in zijn kunst betrokken.
Wat dat aangaat is hij een vinder: vinder door intuïtie en door groote scheppingskracht.
Ook in dit opzicht mogen de verdiensten van dezen blijmoedige niet worden
onderschat. - Zie toch wat de vreugde in de dingen, de vreugde in bezonde boomen,
in een zingenden vogel vermag! De liefde voor een bloem in den haag en voor een
kind, dat toevallig over 't pad gaat! De toeschouwer ondervindt op zijn beurt de
vreugde aan deze volheid van nieuwe levensbeelden mede.
Benozzo Gozzoli beteekent voor de Florentijnsche kunst het einde van een periode:
van een periode van overgang, welke als zoodanig een ‘voorloopig’ karakter had.
Toen hij stierf was te Milaan Leonardo da Vinci reeds werkzaam. Zijn eenige
Florentijnsche leerling, Cosimo Roselli, liep naar de school der vernieuwers over en
werkte met hen (Perugino, Signorelli, Botticelli) aan de wandfresco's in de Sixtijnsche
kapel, 1481-'83, toen Gozzoli te Pisa druk bezig was. - De Umbriërs waren het, die
zijn traditie en de herinnering aan zijn lessen beter bewaarden. Zij hebben gedeeltelijk
daaraan de opmerkelijke zelfstandigheid te danken, die zij tegenover de
Florentijnsch-Toscaansche school hebben weten te handhaven. 't Zijn niet allen
Mezzastri en Giovanni Boccati, die wij reeds noemden, maar ook leidende meesters
als Bonfigli en Alunno, die de mooie traditie van de jonge, levenskrachtige kunst
van Montefalco op hunne wijze hebben bestendigd. Deze kunst wordt ook heelemaal
niet oud of vermoeid. Zij komt ons zelfs te Pisa nog jonger en bloeiender voor dan
te Montefalco, en toont geen van de eigenschappen van een school die ondergaat. In Umbrië werkt het door Benozzo ingeleide element van uitbeelding mede tot het
ontstaan van n i e u w e opvattingen, die daarna zelf tot een e i g e n e ontwikkeling
leiden. In Toscane v e r d w i j n t zijn richting; maar verdwijnt in volle glorie. Zelfs
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is daar de school die nu optreedt in haar zoeken en aanvankelijke onzekerheid niet
zelden terneergedrukt en vermoeid. Zooals Botticelli bewijst....
Augustus-September 1915.
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Het eilandenrijk van koning Minos,
door G. van Hoorn.
(Slot).
II.
De pottenbakkerskunst in haar onafgebroken levensgang heeft ons meegevoerd tot
in de donkere Grieksche middeleeuwen. Wij moeten terug om de vele kunstwerken
te zien, die een minder samenhangende reeks vormen, maar elk op zich zelf soms
belangrijker zijn.
Niettegenstaande het ontbreken van groote beeldhouwwerken vraagt toch de
plastiek het eerst onze aandacht. Misschien hangt het met het algemeen karakter van
het tijdperk samen, dat de beeldhouwkunst zich niet aan groot, monumentaal werk
gewaagd heeft (of alles moest verloren zijn). Wel is er kostelijk klein goed, in het
bijzonder ivoren beeldjes, even lenig zwevend als de vliegende visschen, slank en
gespierd, nerveus bijna (fig. 17). Zij worden verklaard als duikers of (waarschijnlijker,
in het stierpaleis) als acrobaten, die een hoogstand aan een stier doen of een
snoeksprong. Met uiterste zorgvuldigheid zijn ze afgewerkt, gezichtstrekken,
vingertjes, alles even fijn; de verguld-bronzen krullen zijn afzonderlijk aangezet.

FIG.

17. GYMNAST BIJ DE STIERENSPELEN. IVOREN BEELDJE (1:2).

Nog niet lang bekend, maar sinds dien tijd een middelpunt van de Kretische studie
is het ivoren beeldje (fig. 18 en 19), dat als een+

+ Veel afbeeldingen zijn ontleend aan E. Drerup, Omero. Uitgave van het Istituto Italiano
d'Arti Grafiche te Bergamo.
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van de schatten van het Museum of fine arts in Boston geldt*). Zeer verschillende
herinneringen wekt het op, maar in geen geval aan een klassiek Grieksch profiel;
wie het innemende gezichtje geen phantasiekopje wil noemen, zal vooral denken
aan een der gracelijke beelden in een Gothisch domportaal. In de fiere, slanke gestalte,
de elastische lijn van hals en rug herkennen wij het Kretisch karakter. Met groote
gevoeligheid zijn de gelaatstrekken, het haar en de stevig gevormde armen bewerkt.

FIG.

18. SLANGEN-GODIN OF PRIESTERES. IVOREN BEELDJE IN BOSTON.

Het beeldje is uit twee stukken ivoor met ingezette armen vervaardigd; de sieraden
en de slangen zijn van goud; gaten in de tiara wijzen op nog meer goud-versiering;
ook waren er vroeger gouden krullen aan het voorhoofd aangebracht. De glans werd
verhoogd door beschildering, waarvan sporen aanwezig zijn.
Historisch zijn deze goud-ivoren beeldjes van belang, omdat ze als voorloopers
te beschouwen zijn van de meest-beroemde beelden van Phidias, ook van goud en
ivoor gemaakt: zijn hooggeprezen chryselephantinen Zeus in Olympia, zijn Athena
voor het Parthenon in Athene. Natuurlijk is daarvan geen gruisje meer bewaard. Wie
weet, wat er in deze techniek reeds op Kreta gemaakt was?
Niet alleen om het uiterlijk vraagt het beeldje de aandacht: deze vrouwegedaante
met tiara getooid en slangen in de handen is de aanzienlijkste van vele soortgenooten:
of men haar godin, priesteres of danseres noemt, zij spreekt van den godsdienst,
waarin de slang een rol speelde. Het geheimzinnige dier, dat zich in de aarde thuis
voelt, is door vele volken in verband

*) Bijzondere dank is verschuldigd aan de Directie van dat Museum voor de gulheid, waarmede
zij uitstekende photo's met het recht van publicatie in een Nederlandsch tijdschrift ter
beschikking stelde, nog voordat de officieele publicatie in the American Journal of
Archaeology geschiedde. Een voorloopige afbeelding is ook verschenen in het rijk
geïllustreerde Handbook of the Museum of fine arts. Boston 1915.
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gebracht met de geheimzinnige krachten, die in de aarde huizen en woekeren en die
soms als booze daemonen schaden, soms als vruchtbaarheidsgeesten den menschen
alles geven wat onmisbaar is. In later tijd zijn deze met orgiastischen eeredienst
vereerd; het schijnt, dat men de voorloopers hiervan reeds op Kreta vindt.

FIG.

19. FRAGMENT VAN FIG. 18.

Nog een gezichtspunt om het beeldje te beschouwen is de kleeding: spottend heeft
men onze galakleeding er mee vergeleken.
Het beginsel wijkt geheel af van de klassieke kleederdracht met los omgehangen
gewaden: een nauwsluitend lijfje met mouwen, sterk geregen, (ook de mannen rijgen
zich door middel van een nauwen metalen gordel), een rok met strooken (of wellicht
met verdiepingen boven elkaar), daarover een schort of boezelaar, het is hetzelfde
systeem als in onze dagen en, hoewel niet te bewijzen, heeft de hypothese veel
pakkends, die de Kretische kleeding als boerenkleeding gedurende vele eeuwen (niet
op Kreta alleen) laat voortleven, totdat ze in de 14de eeuw na Chr. ook bij hoogere
standen in de mode kwam en sedert bleef. In het bijzonder verdient hier een
Bretonsche kleederdracht de aandacht (verscheidene rokken boven elkaar, de bovenste
telkens iets korter dan de vorige), die sterk aan ons beeldje doet denken.
Behalve van goud-en-ivoor zijn er beeldjes van brons, faïence en andere stoffen.
Ook ons land is in het bezit van een Minoisch beeldje: een bronsje in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden (fig. 20)*). De verklaring is nog een puzzle, maar aan het
echt Kretisch karakter valt niet te twijfelen. Het is de overdreven paradehouding,
vereischt door de Kretische hofetiquette, waarbij de wespentaille dreigt door te
knappen; het is de veelvoorkomende kleeding: een gordel en een schort, waarvan de
achterhelft in dit geval veel heeft van een frak. Bij de bespreking van den sarkophaag
*) Een uitvoerige bespreking met meer afbeeldingen vindt men in het archaeologisch Jahrbuch
1915, Heft II,
Voor de photografie en het verlof tot publiceering is dank verschuldigd aan Prof. Holwerda.
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van Hagia Triada zullen wij een cultuskleedij ontmoeten, die hiermede overeenkomst
vertoont. Wellicht moet men hier ook aan een godsdienstige handeling denken.
Een proeve van verklaring gaat uit van de opmerking, dat de armen met sterk
gespannen spieren in zulk een moeilijk uitvoer-
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bare, onhandige houding voor de borst gebracht zijn (met de onderarmen tegen
elkaar), dat er een bepaalde reden voor moet zijn. De schematische reconstructie
geeft een oplossing (fig. 21): de armen zoeken steun bij het omhoog houden van een
zwaar voorwerp, vermoedelijk een vaas. Wij hebben reeds een ‘cup-bearer’ ontmoet,
het is er een uit velen; onder de Keftiu op Egyptische muurschilderingen komen
dragers van vazen voor, die hun elleboog tegen het lichaam doen steunen om het
torsen te vergemakkelijken.

FIG.

20. BRONZEN BEELDJE. MUSEUM TE LEIDEN.

Het bronsje heeft veel geleden, vooral de gelaatstrekken, de neus is geheel
misvormd, maar toch kan men het algemeen aspect van het bolle gezicht met het
ivoren beeldje in Boston (fig. 19) vergelijken.
Een kleine vergoeding voor het ontbreken van grootere beelden geven enkele
relief-fragmenten in gekleurd stuc: een levensgroote roodbruine stierekop met open
bek en snuivende neusgaten (fig. 22) en een vorstelijk personage, meer dan
levensgroot*). Hij stapt voort met veel bravour; een wapperende hoofdtooi van
pauweveeren, een halssnoer met precies het Fransche fleur-de-lys patroon, vlinders
die om hem heen fladderen in het weilandschap: het vormt een geheel, dat het best
in een sprookje past.
De gekleurde reliefs geven een overgang naar de muurschilderingen. Deze zijn
vermoedelijk niet a l f r e s c o , maar in een soort temperatechniek op een dunne
kalkof gipslaag geschilderd, die eerst op de te versieren leembedekking der muren
of sarkophaagwanden is aangebracht. Een afbeelding zonder kleuren kan onmogelijk
een denkbeeld geven van de ongedachte werking der sprankelende phantasieën in
bont, soms haast kakelbont. Maar al ziet men niet het contrast tusschen den schitterend
rooden vogel en de veldgrauwe kat (fig. 23), het sluipen, ineengedoken, met den kop
*) Een voorloopige, kleine afbeelding geeft H.R. Hall, T h e a n c i e n t h i s t o r y o f t h e
n e a r E a s t . Pl. IV, 1.
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laag tusschen de hooge schouders, komt ook op de ongekleurde afbeelding tot zijn
recht; dit expressievermogen, het zich niet beperken tot het naast elkaar zetten der
figuren is een groote verdienste in een zoo vroeg tijdperk. Deze kunst was reeds in
staat een groote groep menschen zoo tot een geheel te kneden, dat men van
psychologischen samenhang, van geestelijke atmosfeer kan spreken. Dat maakt de
groteske figuren der maaiervaas zoo boeiend (fig. 24 en 25). Zoo is er een groot
gezelschap dames en heeren afgebeeld, dat in drukke conversatie dooreenkrioelt; en
dat met de allereenvoudigste middelen: het zijn vluchtig geschetste silhouetjes,
impressio-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

203
nistische krabbels, een gedeelte van het gezelschap met één witten veeg als vrouwen
gekenschetst, de rest van de schildering donkerder geverfd ter summaire aanduiding
van mannen. ‘Less art, but more artistry’. Bij zulk een impressionisme komt de
detailstudie wel eens in het gedrang. ‘Het klassiek geoefend oog ontdekt hier dezelfde
fouten, die het soms ook in onze moderne kunst ontdekt’. Van deze fouten kan men
zich op de meeste onzer afbeeldingen overtuigen. Toch kan deze kunst ook werk
scheppen van klassieke harmonie, men herinnere zich de vliegende visschen (fig. 2).

FIG.

21. SCHEMA VAN RECONSTRUCTIE VAN FIG. 20.

Misschien zouden al die kleuren in de Kretische kunst ons minder treffen, als wij
de latere Grieksche kunst in haar oorspronkelijken toestand kenden; het weinige, dat
van antieke kleurenkunst over is, is nog niet eens betrouwbaar; bij vergelijking van
pas ontdekte muurschilderingen in Pompei met vroegere vondsten blijkt het, hoe
sterk deze al verkleurd zijn; bij de Grieksche beelden is nagenoeg alle kleur
verdwenen; wel zijn wij volkomen tevreden met de innige tinten, die Parisch en
Pentelisch marmer na het verbleeken der kleuren hebben aangenomen, maar voor
een zuivere beoordeeling moet niet worden vergeten, dat het schilderwerk aan beelden
als een zeer belangrijke factor gold. Het verschil in werking, met den tegenwoordigen
toestand vergeleken, moet aanzienlijk geweest zijn: de enkele verfsporen, die soms
alleen chemisch zijn vast te stellen, geven bezwaarlijk voldoende middelen voor een
levendige, juiste voorstelling.
In onveranderde frischheid zijn de kleuren bewaard bij faiencebeeldjes, die dan
ook dadelijk algemeen opzien gewekt hebben, niet minder om de voorstelling, die
dezelfde is als van het goud-ivoren beeldje in Boston, dat toen nog niet ontdekt was.
Nauw hiermee verwant zijn kleedingstukken en gordels, in faïence nagebootst en als
wijgeschenken bestemd. Wij maakten reeds kennis met een faïence-relief, dat een
wilde geit met jongen voorstelt. Er is een soort relief-schilderij met vliegende visschen
in een rand van schelpen. Het hoogtepunt is een bleekblauw faïencekopje, dat met
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bruine takken is beschilderd, terwijl boven over den rand in natuurlijke
ongedwongenheid een rozetakje in relief ligt.
De faïencetechniek is Egyptisch import, tot tweemaal toe vergeten en dan telkens
opnieuw in de Grieksche landen ingevoerd.
De plastiek in dienst van de gebruikskunst leverde een bijzonder soort vaatwerk,
dat in de Grieksche wereld bekend was als r h y t o n ; wij ver-
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wonderen ons niet het ook in de bovengeschetste wereld van levensvreugde aan te
treffen. In zijn Kretischen vorm kan het dienen als wijnhevel en schenkvaas tevens;
het is van metaal of steen, dikwijls in den vorm van een dierekop (leeuw of stier),
geheel gesloten met uitzondering van een opening aan den bek en een boven aan den
kop. Zoolang men de laatste met den vinger gesloten houdt, kan de wijn niet uit de
onderste opening wegvloeien. Men stelle zich de branie voor, waarmede de handige
schenker zijn rhyton hoog opheffende den wijn juist in de bekers der gasten deed
neerspuiten.

FIG.

22. LEVENSGROOTE STIERENKOP IN ROODBRUIN STUC-RELIEF.

Maar niet alleen voor het feestmaal, vooral voor het plengoffer waren de rhyta
bestemd. Ook bij een godsdienstige handeling viel het fiere gebaar zeker meer in
den smaak, dan een uiting van deemoed, die wij ons daaraan verbonden denken (men
zie de godin of priesteres (fig. 18). De keuze van den diervorm had hierbij een
bijzondere bedoeling. De oudste rhyta zijn in den vorm van een geheel dier: het
plengen daaruit leidt het offeren van het dier in. Later beperkte men zich tot den
dierekop en wel juist van die dieren, die in den Kretischen godsdienst een rol speelden:
stier, leeuw, leeuwin.
Uit een technisch oogpunt merkwaardig is een rhyton van zwart speksteen in den
vorm van een stierekop. De weeke steen is bijzonder natuurlijk bewerkt. De houten
horens waren met goud bedekt. De oogen van rotskristal zijn lensvormig geslepen,
zoodat iris en pupil, die aan de binnenkant met kleuren zijn weergegeven, een helderen
glans krijgen. Het kristal is in jaspis gevat. Voor verschillende details is inlegwerk
van bladgoud, ivoor en donker metaal gebruikt. Een zoo verfijnde techniek is alweer
een bevestiging van wat Homerus vertelt, maar wat men langen tijd voor dichterlijke
phantasie heeft gehouden; alleen gaat de werkelijkheid nog wat verder dan de dichter.
Voor hetzelfde doel als de dierekop-rhyta, diende waarschijnlijk de zwart
speksteenen vaas, waarvan slechts het bovenstuk bewaard is en die al heel gauw
beroemd is geworden door de buitengewoon expressieve optocht van maaiers,
waarmee ze in laag relief versierd is (fig. 24 en 25). Met de eenvoudigste middelen
is hier in een relief van 4 à 5 m.M. een perspectief bereikt, dat vier figuren achter
elkaar weet af te beelden. Het rhythme van den marsch, het vuur, waarmee de
voorzanger zijn hoogste lied uitzingt, zijn weergegeven met een virtuositeit, die het
gebrekkige in de details doet vergeten. Vooral de warreling zonder verwardheid van
de hooivorken is een kranig stukje werk. De stoet wordt geopend door een leider met
lange lokken (hier niet afgebeeld); na de eerste afdeeling maaiers komt de voorzanger,
in tegenstelling met de magere, pezige Kretensers een buikig heer, die een sistrum
(Egyptisch rinkelinstrument) schudt (fig. 24); drie zingende vrouwen vormen het
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koor. Een typisch staaltje van karakteriseering: terwijl geen van de maaiers meezingt,
is alleen de man vlak voor de muziek met zingenden mond afgebeeld: hem wordt
het blijkbaar te machtig. Weer volgen eenige rustige gelederen, maar dan een komisch
beeld van verwarring (fig. 25). Een der bentgenooten is gevallen en, bang om onder
den voet te raken, grijpt hij angstig schreeuwend zijn voorganger om het
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been; die kijkt om en snauwt hem nijdig toe. Zulke levendige genrevoorstellingen
uit het dagelijksch leven vermeldt Homerus reeds bij zijn beschrijving van het schild
van Achilles. Er is een sterk contrast tusschen dezen optocht en Oostersch primitief
werk, dat met een schablone gemaakt kon zijn; dat er uit ziet als één zelfde, door
spiegels vermenigvuldigde persoon. De naam maaier- (of wanner-) vaas wordt niet
algemeen aangenomen: sommigen zien hier een troep krijgslieden; de groote drietand
is dan een primitief wapen, zooals het nog bij wilde volken in gebruik is. Voor het
haakvormig uitsteeksel, dat loodrecht op de steel van het werktuig zit, vergelijkt men
de makelij van een hellebaard. Als het maaiers zijn, zou men kunnen denken aan den
haak, waarmee onze maaiers het koren bij elkaar houden. De verklaring als wanners
vindt steun in de wanvorken, die nog tegenwoordig op Kreta gebruikt worden.
De geheele vaas had vermoedelijk den vorm van een struisvogelei, dat puntig
uitloopt. De opening bovenin kan men juist met den duim afsluiten.*)

FIG.

23. KAT BESLUIPT EEN FAZANT. MUURSCHILDERING.

Dergelijk, met relief versierd, speksteenen vaatwerk, misschien bestemd om verguld
te worden, is vrij veel gevonden, o.a. met athletenvoorstellingen en stierspelen.
Even klein van afmeting als meesterlijk van uitvoering zijn de producten van
juweliers- en goudsmidskunst: er is goud-filigraanwerk zoo fijn, dat men het moeilijk
met het bloote oog kan bezichtigen; dat geldt ook van de gesneden steenen,
prachtstukjes van graveerkunst, niettegenstaande de hardste gesteenten gebruikt
werden: amethist, jaspis, agaat. Over de techniek is niet veel bekend; blijkbaar
beschikte men over een draaischijf; boorgaten zijn dikwijls nog te herkennen; maar
aan hooge eischen beantwoordden de instrumenten zeker niet. Zooals dikwijls in
oude kunsttijdperken, zijn de resultaten, dank zij de liefdevolle toewijding, omgekeerd
evenredig aan de volmaaktheid der werktuigen.
*) In de galerij van gipsbeelden op de Papengracht te Leiden is een afgietsel van deze vaas en
eveneens fac-similés in kleuren van faïence-beeldjes en reliefs uit de Kretische periode, o.a.
de kledingstukken.
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De kunstvaardigheid hiervoor vereischt was nog grooter omdat de steenen een hol
spiegelbeeld moesten geven van hetgeen, in was of klei afgedrukt, in bol relief moest
verschijnen. Bij deze steenen staat de kunst in nauw verband met het praktische
leven. In plaats van sloten gebruikte men zegels voor het afsluiten van magazijnen
en zelfs van voorraadvaten. Om namaak te voorkomen was kunstige uitvoering dus
ook van praktisch belang. Een staalkaart van typische exemplaren (fig. 26) bewijst
opnieuw, dat de Kretische kunst de vrije beweging boven alles liefheeft. In de
engbeperkte ruimte leeft het niet minder dan op het ruime vlak van den beschilderden
muur.
De stier met zijn kop neer om te stooten (No. 2), het kleine leeuwtje, dat met echt
kattegebaar naar zijn grooten vader slaat (No. 7), het soepele lichaam van dien vader
zelf, de lenigheid van leeuwen, die zich
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over hun slachtoffer krommen en hun tanden in den nek slaan (No. 3 en 12), de
strijdlustigheid van steenbokken (No. 13), al die frissche oorspronkelijkheid heeft
dikwijls twijfel doen rijzen, of dit nu wezenlijk steenen uit het Kretisch tijdperk zijn.
De wijze, waarop de figuren zich voegen in het ronde vlak, staat niet achter bij de
beroemde oplossing van hetzelfde probleem door Grieksche schalenschilders.
Gelukkig zijn de bewijzen voor de zeer vroege dateering onomstootelijk. Enkele der
afbeeldingen herinneren aan het boven behandelde: de inktvisch is een oude bekende
(No. 4); de kleeding en houding der godinnen (No. 5) zal men niet licht met Grieksche
verwarren. Het dier, dat de voorste godin bij den hals vasthoudt, kenschetst haar als
natuurgodin, de latere Grieksche Artemis. Zeer sprekend is de groep van twee leeuwen
met de voorpooten op een lage zuil, waarschijnlijk een altaar (No. 11); sinds lang is
dit motief bekend door de leeuwenpoort van Mykene, waar in kalksteenrelief twee
groote leeuwen in dezelfde heraldieke groepeering met hun voorpooten op dergelijke
altaren staan. Dit moet een hieratisch motief geweest zijn, dat stereotiep geworden
was en daarom telkens werd herhaald. Voor de ontwikkeling der godsdienstige
opvattingen is het van belang, dat soms tusschen twee dieren een zuil, soms een god
of godin staat. Dit laatste is een verder stadium: eerst vereerde men de godheid als
zuil, vervolgens in menschelijke gedaante.
Ook de ster of zon tusschen de leeuwen (No. 11) is een godsdienstig symbool.
Een bewijs van nog beperkt kunnen is het, dat de steensnijder de koppen der
leeuwen een halven slag heeft gedraaid inplaats van ze d e f a c e af te beelden.

FIG.

24. ZWART SPEKSTEENEN VAAS (BOVENHELFT).

Men heeft gevraagd, of er verband is tusschen deze groepeering van twee figuren
tegenover elkaar en de hedendaagsche heraldiek. Een directe afstamming van de
Kretische kunst is ze niet, maar wel neemt men aan, dat ze ook uit het Oosten
afkomstig is en in den tijd van de kruistochten in Europa is overgenomen.
Om de onschendbaarheid van het zegel te vergrooten en ook voor de steenen, die
als amulet dienden, koos men veelal voorstellingen uit de godenwereld, vooral
daemonen. Hier opent zich een wereld van wilde phantasie vol huivering-wekkende
spook-gestalten. Telkens denkt men zich in een heksenkeuken van Brueghel verplaatst.
Gevleugelde runderkoppen met pooten, maar zonder romp, vrouwen met vogelkoppen,
beesten met menschenbeenen, het zijn als zoovele benauwde droomen; toch is het
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opmerkelijk, dat die koortsphantasieën niet den indruk maken van het onmogelijke;
meestal is hun constructie die van een organisch samengesteld, levensvatbaar wezen
uit een ons vreemde wereld. Dat hier Oostersche invloeden gewerkt hebben, is
duidelijk, maar de Kretensers hebben hun eigen verbeeldingskracht laten verder
werken.
In deze omgeving zien wij ook den Mino-
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taurus geboren worden: de 5 zegelafdrukken (fig. 27) hebben den stierekop gemeen,
maar verder zijn er vogelvleugels, staartveeren, dierelichamen en -pooten,
vrouwerompen; totdat eindelijk de vorm zich zet, die later geijkt was: een man met
stierekop, in de Grieksche kunst tot een harmonisch geheel versmolten.

FIG.

25. ZWART SPEKSTEENEN VAAS (BOVENHELFT) ZIE FIG. 26.

Het is goed zich rekenschap te geven van de veelvuldigheid en veelsoortigheid
van deze Kretische daemonen, want dan begrijpt men de diepingrijpende beteekenis,
die allerlei duistere machten ook nog in den tijd van verlichte Helleensche beschaving
gehad hebben. Niettegenstaande de schijnbare oppermacht der gelukzaligen op den
Olympus woekerde in de diepere lagen van het volk een onuitroeibaar bijgeloof,
getuige het gebruik van amuletten en toover-formules, waartegen ook de
Grieksch-Katholieke Kerk nog steeds moet strijden. Sommigen gaan zoover, dat zij
alle wreede gods dienstvormen, alle bijgeloof, tooverij en steen-aanbidding bij de
latere Grieken afleiden van de Kretische bevolking, terwijl de Indo-Germanen de
goden van het licht zouden hebben meegebracht.
Door een toevallige omstandigheid hebben de gesneden steenen ook op ons speciaal
studiegebied een gelukkig effect veroorzaakt, dat ons, als wij niet oppassen, zelf
bijgeloovig zou maken. De schatgraver van Knossos, Arthur Evans, werd door deze
steenen naar Kreta gelokt; zijn doel was aanvankelijk zeer beperkt: voor zijn studies
van het oude Kretische schrift wilde hij de exemplaren verzamelen, waarop primitieve
pictographische teekens voorkomen. Hij wist, dat ze als ‘melksteenen’ vooral bij
jonge moeders voor krachtige amuletten doorgingen. Zoo ging hij van huis tot huis
om ze te verzamelen of desnoods alleen een afdruk ervan te nemen. Dit bezoek aan
Kreta werd de aanleiding tot de veelomvattende opgravingen en ontdekkingen. Maar
toch blijft Evans zijn eerste liefde trouw: het groote boek, dat hij uitgeeft, behandelt
de ‘Scripta Minoa’.
Ons overzicht, dat alleen de meest opmerkelijke kunstwerken uitkiest, is nog verre
van volledig. Wij moeten nog spreken over de steenen sarkophaag, met voorstellingen
van een begrafenisplechtigheid beschilderd, die nieuwe gezichtspunten openen over
den doodendienst.
Evenals bij alle primitieve volken was de eeredienst voor de geesten der
afgestorvenen van ingrijpende beteekenis in het maatschappelijk leven. Men vreesde
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steeds hun toorn en deed al het mogelijke om hen gunstig te stemmen. Zieken en
krankzinnigen waande men door booze geesten bezeten. Veel van deze schadelijke
daemonen zijn niet anders dan geesten van dooden. De begrafenis ging steeds gepaard
met een offer; in het grafgebouw, dat dikwijls als een huis was ingericht, kwamen
de nabestaanden op gezette tijden bijeen om het offer te herhalen.
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De wijze van begraven was zeer verschillend: soms plaatste men het lijk in elkaar
gehurkt in een zeer enge ruimte, oudtijds wel eens in een aarden vat; ook gebruikte
men sarkophagen van aardewerk of steen.

FIG.

26. AFDRUKKEN VAN GESNEDEN STEENEN.

De steenen sarkophaag van Hagia Triada (bij Phaestos) is aan de vier zijden met
bonte tafreelen beschilderd, door veelsoortige ornamenten omlijst*). De belangrijkste
zijde vertoont rechts den doode, evenals een Egyptische mummie rechtop opgesteld
voor het grafmonument, dat zijn huis zal zijn. Vóór hem is een boom en een altaar.
Een stoet van drie mannen nadert met offergaven: als de eerste wezenlijk een scheepje
draagt, kan men denken aan het Egyptische doodenschip en de boot van Charon in
de onderwereld. De twee volgende mannen dragen kalveren. De linkerhelft stelt een
plengoffer voor. Een vrouw (priesteres), evenals de mannen met een dierenhuid om
de heupen, - een primitieve offerkleedij - giet het plengoffer in een vaas, die tusschen
twee dubbele bijlen staat. Daarop zitten vogels, die waarschijnlijk bedoeld zijn als
een van de vormen, waarin de goden aan de menschen verschijnen. Ook de ziel dacht
men zich soms als vogel. Een tweede vrouw draagt volle vazen aan, een citherspeler
zorgt voor de muziek, die een belangrijke rol speelt in den godsdienst, vooral als die
nog niet geheel van de oude, magische elementen bevrijd is. De tegenovergestelde
zijde vertoont een stieroffer: het dier ligt gebonden op de slachtbank. De fluitspeler
is daarbij (ook in den Griekschen tijd) een onmisbare figuur.
Op het altaar staan de gewijde horens, die

*) Afbeeldingen vindt men o.a. in het reeds aangehaalde boek van Cotterill, O u d - H e l l a s
en in K u n s t g e s c h i c h t e i n B i l d e r n , Neue Bearbeitung. I. Das Altertum, Heft 3.
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aan de hoornen van het altaar in Exodus XXVII herinneren.
Op een der korte zijden van den sarkophaag ziet men een wagen met twee wezens
van goddelijken aard, zooals blijkt uit het span griffioenen, dat den wagen trekt.
Volgens sommigen is het de ziel, die zich van het stoffelijk omhulsel verwijdert.

FIG.

27. DE MINOTAURUS OP GESNEDEN STEENEN 3/2.

Er zijn nog veel andere voorwerpen gevonden, die van belang zijn voor de studie
der godsdienstgebruiken.
Talrijk zijn de wijgeschenken, zooals kleine kleedingstukken ter vervanging van
werkelijke, in faïence nagebootst; afbeeldingen van lichaamsdeelen, waarvoor men
genezing afsmeekt, een gebruik, dat nog altijd gehandhaafd wordt door vrouwen,
die als haar hart gebroken is een zilveren hart aan Maria wijden.
Ook kon men zijn heele persoon in de goddelijke bescherming stellen door een
beeldje in een tempel te plaatsen.
De voorstelling, die men zich van de goden maakte, was in een overgangstoestand.
Al gaan sommigen te ver door overal van ‘idolen’ te spreken, waar slechts
priesteressen bedoeld zijn, toch zijn er wel afbeeldingen van goden in zuiver
menschelijken vorm. Maar in den cultus stond men nog op het oudere standpunt van
fetichisme en gaf men de voorkeur aan de vereering der goden in den vorm van een
dubbele bijl, een steenen zuil, een houten pilaar of - den ouderen vorm daarvan - een
levende boom. Toen later het vereeren van steenen als zetel van goden vergeten was,
leefden verhalen voort, waarin de sporen van het oude geloof nog te herkennen zijn,
maar blijkbaar verkeerd begrepen; bijv. als Kronos in plaats van zijn zoontje Zeus
een steen verslindt, als Apollo met den omphalos wordt vereerd, als een godenbeeld
half zuil, half mensch is, en ook wellicht een god, die op een zuil leunt. Het ‘graf
van Zeus’, dat de oude Kretensers op hun eiland aanwezen, - wat voor den dichter
Callimachus de aanleiding werd om hen leugenaars te noemen - kan zulk een oude
cultus-zuil geweest zijn.
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Evenals in het maatschappelijk leven, speelde de vrouw ook in den Kretischen
eeredienst een belangrijke rol. De mahctigste in de godenwereld was een berggodin,
omgeven door leeuwen, wellicht dezelfde als Kybele of Magna Mater, de Moeder
der goden.
Onder de cultushandelingen komen or-
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giastische dansen voor. Het is gewaagd hierover iets met zekerheid te zeggen, maar
als de vermoedens op den duur bevestigd worden, zijn hier schakels van
ver-strekkende beteekenis ontdekt. Dan zou er reeds een zeer sterk ontwikkeld
onsterfelijkheidsgeloof hebben geleefd, dat niet alleen betrekking had op het leven
hiernamaals, zooals in Egypte: in verband met den dienst der onderaardsche goden
waren er mysteriën; wie zich daarin liet inwijden, kreeg het eeuwige leven reeds
voor den dood. Hiermee hangt samen het niet minder merkwaardige vermoeden, dat
de machtige Kretische stiergod geen andere is, dan de wilde macht, die een geheel
eigen plaats in het latere Grieksche geloof inneemt: Dionysos, de god van de
groeikracht en de onsterfelijkheid, in geestvervoering vereerd.
De herinnering aan het Kretische tijdperk was bij de Grieken niet geheel verloren
gegaan: afgezien van de vele nawerkingen in kunst en godsdienst, leefde die voort
in de bekende mythologische verhalen. Ongeveer 20 jaar geleden is die stof verrijkt
met de duikerballade van Bakchylides, een lied, dat Griekschen vrijheidsgeest en
zelfbewustheid projecteert in de wereld van koning Minos. Het is een van de ontelbaar
vele gaven, waarmede Egypte in de laatste decenniën de wetenschap heeft verrijkt.
In bijna overstelpende massa komen steeds nieuwe papyri en papyrusfragmenten uit
den goed conserveerenden zandbodem te voorschijn. In dezelfde spanning, waarmede
the man on the streef uitziet naar zijn politieke bulletins, bevindt zich de geleerde
ten opzichte van opgravingsberichten. Elken dag kan iets nieuws verwacht worden
en menige nieuwe vondst dwingt tot herzien van gevestigde opvattingen. De studie
van de oude talen, die door onwetenden wel eens ‘doode talen’ genoemd worden,
krijgt (niet alleen daardoor) een bijzonder boeiend karakter.
De aanwezigheid van zooveel papyri in Egyptische graven is te danken aan het
sterk doorgevoerd onsterfelijksheidgeloof der oude Egyptenaren. De doode, die zijn
leven op denzelfden voet voortzette, kreeg niet alleen levensmiddelen, dienaren, enz.
mee in het graf, maar ook lectuur. Bovendien werd er veel gevonden op de lange
strooken papyrus, die - als geschriften waardeloos - om de gebalsemde lijken werden
gewonden; zelfs katten en krokodillen-mummies bewaren merkwaardige inlichtingen
over het economisch leven, soms ook prachtstukjes van literatuur.
De duikerballade van Bakchylides, in vrij rhythme gedicht, schildert de vaart van
Theseus met de 14 jongelieden van Athene naar Knossos. Koning Minos is zelf op
het schip.
Met donkeren boeg, krijgshaftige Theseus en twee zeventallen schitterend schoone
jonge Ioniërs aan boord, kliefde het schip de Kretische zee. In het ver-blinkend zeil
blies, door den machtigen wil van Athena, Boreas. Onrust kwelde het hart van Minos
om de heilig-schoone gaven van Aphrodite: van Eriboia streelde zijn hand de blanke
wangen; zij riep om Theseus. Donker glansde zijn oog onder gefronste wenkbrauw:
‘Gebieder van Knossos, laat af, ik bezweer u, van snood geweld. Nooit meer kan ik
van de onverganklijke Eos 't lieflijke licht genieten, als gij een weerloos slachtoffer
krenkt: eer dat gebeurt, treft u 't geweld van mijn handen. Wat volgen moet, weet
God, die 't bestiert’.
Theseus beroept zich op Poseidon, zijn vader. Ongeloovig spot koning Minos:
‘Breng dit gouden schittrende sieraad der hand terug uit de diepte der zee. Dan zijt
gij zoon van Poseidon’. Theseus duikt weg, 't schip draait bij. Dolfijnen dragen den
onversaagde, ontsteld door de vreemde gestalten, wonderbaar dansende Nereiden in
het paleis van Amphitrite. Een purper gewaad, 't geschenk van de zee, slaat zij hem
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om; met een krans op het hoofd, niet bevochtigd door spattende golven, duikt Theseus
op. Juichklank der meisjes klinkt over de zee, en schallend de hymne der mannen.
Echt naief wordt de ring vergeten.
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Martje Vroom
door J.M. Goedhart-Becker.
III.
In den Oppert viel de schemer. De gevels werden vaal; stiller ging het verkeer. De
straat lag vies en afgesloft; een sleeperskar bolderde er traag doorheen. Om een hoek
kwam een rijtuig gerateld; een broodkar rommelde en de slungel erachter relde zijn
onverschillig gefluit ruw tegen de dommelende huizen op.
De Baandersen woonden hier éénhoog. Aan den hoek van een der beide ramen
zat Riek. Ze keek naar buiten. Het werd te donker om bij daglicht te naaien. Op de
vensterbank lag de schaar en de vingerhoed stond ernaast; over den stoel, die tegen
haar knieën aanstond hingen stukken verstelgoed. Ze zag op in de lucht, waar zware
wolken dreven, en naar beneden in de straat, die kleurloos was. De geluiden kwamen
eigenaardig veràf opgeklonken. In de kamer werd het donker; buiten in de grauwte
zeulden kinderen in een kring.
Tot een roodgouden weerglans van de zon de diepte van de enge straat werd
ingegoten en glanzen ging op overburige ruiten, donkerrood en vurig, met oranje
weerschijn. Het was een zwaarmoedige pracht, die geen vreugde van het overdagsche
had behouden. Het bracht een flikkering van feller leven mee. Argwanend nam de
straat het op en leek er armer door. Ook dit vervlood; de gloed werd matter en
verdoofde, de blikkering werd parelmoer, vlakker en verwaterd, van wit en geler
licht.... De lucht sloot grijs aaneen.
Beduusd bleef de straat toen. Glurende ruiten lagen verdoft, onverschillig voor
der buren bedrijf; méér verstard geleken ze dan te voren. Devoot berustten de oude
muren in het verglijden van dag in avond, telken etmaal weer in peinzende
schemerstonde.
Riek zat met de handen in haar schoot; op haar haar glansde een plekje licht; haar
gezicht was in het duister. Ze keek de kamer in en onderscheidde vaag de meubels,
die ze wist te staan, en toen loerde ze beneden in de straat het licht opsteken eerst in
de welvarende en zoetjes aan in de zuinige winkels af.
In de gang stak de moeder, slofferig, het lampje aan. Riek hoorde de kettinkjes
ratelen, gemorrel van lucifers en glasgerammel en dan weer het knarsen van de
kettinkjes omhoog. Een roze schijntje gloeide door de ruit boven de kamerdeur. De
moeder kwam binnen, klein en verschrompeld; een bonten boezelaar droeg ze. Ze
schutte met de hand haar oogen, keek zoekend rond.
‘Riek....?’ zei ze.
‘Moe?’
‘Zit je nog in donker?’
Ze trok een stoel schuins van de tafel weg, ging zitten op de punt. Riek keerde het
gezicht naar het raam en een wijl zaten ze beiden zwijgzaam en staarden tegen de
leege ruit. Riek was de eerste die weer sprak.
‘Ik zal es licht moeten maken’, zei ze.
Haar stem, wat jeugdiger, geleek op die der moeder.
‘Moet je nog veel?’ vroeg de oude vrouw.
‘Ik kom gemakkelijk gereed’.
‘De dagen lengen; je ken het zien. 't Is over vijf’.
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‘Zoo laat.... Waar blijft de tijd!’
‘Zoo is het dag en zoo is het avond’.
Toen zwegen ze weer en na een poosje vroeg de moeder:
‘Wat denk je van me hoed?’
‘De spriet heb ik eraf en het boeketje paarse viooltjes van Johanne d'r mutsie ervoor
in de plaas. Nou kan die nog mee. Ik heb 'm wat opgehaald met het zwarte lint’.
‘Viooltjes? Kèn dat, op mijn leeftijd?’
‘Maarviooltjes, moe. Páársch, dat ken best’.
‘'t Liefste ben ik altijd effen’.
‘Nou ja...., maar paarsch; het ís een kleur voor ouwe menschen’.
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‘Och laat dan maar. Het zal wel goed zijn. Wat trek Johanne an?’
‘Ik maak es licht’, zei Riek.
Ze kwam overeind en rekte zich, met de hand op 'r oogen. Toen grabbelde ze op
den schoorsteenmantel naar een lucifersdoosje. Dra floepte het licht de kamer in,
rozerood door de kap van papieren vederen, die ragdun op elkander hingen gezwierd.
Vreemd werd de kamer plotseling van schemerban ontheven en ving haar avondleven
aan. Het lampeschijnsel lag in de hoeken, tegen het behang en tegen de gesloten
overgordijnen; het omstreelde de beeldjes op het kastje en de melkwitte vazen op
den schoorsteenmantel; over de gezichten der vrouwen spreidde het een waas van
jongheid, en het kaatste in den spiegel met de oude lijst zichzelve, en de lamp in
Zondagstooi en het schommelende cupidootje.
De oude vrouw zat in dezelfde houding van daarnet, alleen het gezicht keerde ze
naar de tafel. Tusschen duim en wijsvinger van haar linkerhand nam ze een tip van
den bonten voorschoot en frunnikte er met haar rechterhand aan.
‘Riek?’.... herbegon ze. ‘Wat trek Johanne an?’
‘D'r lichte blauwe, met de rok van 't blauwe mantelkestuum. Ik ben d'r juist an
toe. Hij krijg dunne plekkies’.
Ze lei het flenserige blousetje met de crême kant voor zich op het bloedroode
tafelkleed, waar het licht, zonder beschutting, op neerviel. De kleuren schreeuwden
op elkander. Op een stoelrug aan den overkant balanceerde blijmoedig de kapothoed
van de oude juffrouw. Ze zag het en greep ernaar. Ze ging het zitten bekijken;
onderwijl dacht ze aan de blouse en Johanna.
‘Waarom die blauwe.... Ze weet hoe 'k daar het land aan heb. Waarom d'r hééle
japon niet, die donkergroene, die zoo keurig is, en veel gepaster’.
Riek zei niets terug; haar gezicht keek doof op haar werk neer, maar de lijzige
gedachten waren het met de moeder eens. Haar hoofd hing gebogen over de sluike
borst; melkblank kwam het halsvel uit het zwartfluweelen boordje.
‘Ze vond dit fleuriger’, zei ze na een tijd, ‘voor een feestje’.
‘Vín je niet, Riek, dat Johanne zich te veel òpkleedt?’
Aarzelig vroeg ze het, als ieder maal, dat ze hierover begon. Het was haar oude
grief. Ze wachtte geen antwoord.
‘As ze die betrekking er maar an wou geven’, begon ze te zeuren. ‘Of, as het dan
persee moet zijn, dat ze 't dan bij Christenen zocht. Joden blijven joden, al zijn ze
nog zoo goed. De meissies Vroom zijn ook wel met de drieën thuis....’
Omdat Riek bleef zwijgen, hernam ze na een oogenblik:
‘Ik zou d'r niets op zeggen, as 't niet was, dat tegeswoordig.... Kijk nou zoo'n hals
es aan!’
Ze zei het, op hààr manier, driftig. Ze greep het blousje van Riek's schoot; Rika
hief haar handen willig op en keek, hoe de moeder het dingske uitgespreid omhoog
hield, met de vingertoppen bij de einden van het boord. Naast het kippenborstje
vielen de schouders en de mouwen slap naar voren. Door het opengewerkte boordje
en het kanten stukje donsden schaduwplekjes pokkig op het gezicht der oude vrouw.
Haar hoofd erachter knikte zorgelijk van neen.
‘Als ze es een lappie witte satenet erachter wou’, zei Riek.
‘'k Kan me voor d'r schamen’, zei de moeder.
‘De meissies van Vroom dragen het óók zoo....’
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‘Nou ja.... as die in 't water springen, doet ze 't óók niet na. Zet er een stukkie
achter, Riek’.
‘As er morge heeren komen, 'k begrijp niet, dat ze d'r zoo bloot mee durft te gaan’.
Ze keken beiden op het blousetje, dat nu weer op de tafel lag. Ze waren hiermee
aan het einde van hun debat. Toen trok Riek het bij een slip naar zich toe.
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‘Ik zal het maar es na gaan kijken’, zei ze.
De moeder nam het wankel hoedje in haar handen. Ze rees overeind. Ze stond zoo
tegenover den spiegel en achter de tafel. Haar bovenlijf boog ze opzij en keek langs
de lamp heen in het slechtbelichte glas. Ze zette den hoed op het vale haar, rekte en
dook wat keeren achtereen om zich te kunnen zien. Tenslotte liep ze om de tafel heen
recht op den spiegel toe. Ze moest zich langs de kachel buigen, met de handen op
den schoorsteenmantel gesteund en het gezicht vlakbij het tegenbeeld brengen;
critisch bekeek ze haar hoedje. Toen keerde ze zich om. Riek liet het werk zinken
op haar schoot. Ze bezag de moeder van onder op en langzaam begon ze goedkeurend
te knikken.
‘Ken die nog?’
‘Heel goed’.
‘Niet te jeugdig?’
‘Heelemaal niet. Het kleurt u goed. Keer es wat opzij’.
Mal stond de moeder, met de blauwe boezelaar, en 't hoedje op haar oude bol. Ze
draaide zoetjes. Van achteren hingen witte schortebandjes tegen 't zwarte van haar
rok; de satijnen linten van 't kapotje vielen majestatisch langs den rug.
‘Hij is weer keurig’, zei nu Riek, ‘met die spriet eraf’.
‘'t Valt me mee’.
De moeder dribbelde naar een stoel, waarop heerengoed gereed lag: een
glanzig-half-hempje en een dubbel-boord, een zwarte strikdas en roomwitte
glacé-handschoenen. Bovenop lag een hooge zije en over de leuning hing het gekleede
pak.
‘Hebbie de goeie knoopies wel voor 't hallef hempie?’
‘Opzij van de schoorsteen’.
‘Keurig. Hè? Keurig zal die eruit zien’.
Krom stond ze voor den stoel; met de toppen van duim en wijsvinger lichtte ze
een slip van de jas in de hoogte. Slap viel die weer naar beneden; ze blies een stofje
van den kraag; ze nam behoedzaam den hoogen hoed in 'r linkerhand en streek hem
met den achterkant van 'r boezelaar glad, in één veeg rond de heele bol, en met een
punt van het schort over haar twee voorste vingers, bewreef ze den bovenkant in al
kleiner kringetjes.
‘As een spiegel’, zei ze. ‘Het is haast zonde, dat ie 'm af moet zetten. Hij staat 'm
toch zoo mooi’.
Blikken van moederliefde zond ze er op neer.
‘Herretje mag maar in d'r handen knijpen. Wie een man als Willem krijgt, die is
bon-af’.
Ze dribbelde een tijdlang doelloos nog wat heen en weer.
‘Ik zal es koffie zetten’, zei ze toen. ‘Strak komt Willem, en Johanne komt
waarschijnlijk ook’.
‘Zeker is het niet’.
‘As mevrouw niet uitgaat, heb ze gezegd’.
‘Lieve deugd’, schrok ze, wakkerder, ‘ik zit maar met me hoed’.
‘U ben graag sjiek’.
Riek zei het aardigheidje zonder opzien, als gaf ze antwoord op een alledaagsche
vraag. Er was in haar volgroeide rust geen plaats voor guitigheid.
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Ook de moeder trok haar mond niet tot een glimlach. Ernstig legde ze den hoed
op tafel; de linten gleden door haar oude handen kabbelend op het bolletje neer. Een
zucht beefde in haar op. Teuterig keek ze rond, maar drentelde ten slotte de kamerdeur
uit, om in de keuken, boven de koffiemolen en de zingende ketel op het petroleumstel,
haar kleine en groote zorgen te bepeinzen.
Riek bleef toen weer alleen. Ze naaide geduldig verder met haar gebogen hoofd
onder het lampelicht; lijzig gingen haar gedachten.
Dienzelfden avond, toen Mart en Engel al naar boven waren, bleef Herretje met moe
een oogenblik nazitten in de voorkamer. Moe rolde haar breiwerk in elkaar; ze klapte
haar boek dicht. Langzaam nam ze den bril van haar neus en vouwde de staven over
elkander.
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‘Moe’, zei toen Herretje, ‘ik zou u graag een verzoek willen doen’.
Moe trok vragend haar wenkbrauwen in de hoogte.
‘Ziet u’, zei Herretje, ‘het is nu eenmaal zoo. Ik zou het ellendig vinden, als u
morgen.... als iemand.... als ze u onbekwaam zagen’.
Verstoord keerde moe haar breed gezicht van Herretje weg; duister keek ze op de
tafel vóór haar neer.
‘Zoo’, zei ze grommend.
Toen maakte ze aanstalten tot opstaan.
‘Toe moe, wees u niet boos. Toen met Willem....’
‘Jawel’, zei moe. ‘Ik weet het nou. Nou moesten me maar naar bed, zou ik zeggen’.
Herretje, afgeweerd en aarzelig, stond een oogenblik te dralen bij de tafel; toen
begon ze op te ruimen en te sluiten.
Den volgenden morgen waren ze bijtijds bijdehand; de ochtend verliep in jachten en
in drukte, die voor het meerendeel op Herrie neerkwam. Ze maakten ruimte in de
voorkamer; overtollige meubels droegen ze in de alcoof, die tusschen de salon en de
achterkamer was; de stoelen rijden ze langs de muren. Het midden van de kamer
bleef leeg; alleen stond onder de lamp een gegoten ijzeren tafeltje met onyx blad en
een palm erop. Mandjes bloemen en bouquetten werden gebracht, die Engeltje en
Martje in nerveuse ledigheid bekeken, tot ze op aanwijzing van Herrie weer met iets
helpen moesten. De knechts van Mulder kwamen met gehuurde planten voor den
groenen hoek. Met het dienstmeisje, dat voor dezen keer den heelen dag moest blijven,
kookte Herretje vooruit op het dineetje, dat op de receptie volgen zou. Ook in de
achterkamer moest plaats worden gemaakt voor de gasten, en de tafel, uitgetrokken
met de beide bladen, verlengden ze met een kleiner tafeltje, dat anders boven op de
slaapkamer stond van moe. Mart en Engeltje dekten een feestelijken disch. Af en toe
vertoonde zich moe in de kamers en de keuken; ze berook de bloemen, keek staande
en zwijgend rond. Dan bezag ze de geschaarde stoelen en wist met haar groote figuur
geen weg. Ze gevoelde zich zeer onthuis. Spoedig trok ze weer naar boven, naar den
Weenschen, rieten stoel voor het raam op de slaapkamer der meisjes, waar ze op het
vensterkozijn haar breiwerk had liggen. Daar zat ze, ongemakkelijk, zich te behelpen,
tot het tijd voor koffiedrinken werd en ze het kleine slaapkamertafeltje ging dekken
met het servet en 't serviesje, dat bij mekaar in een boodschappenmandje op Engeltje's
bed was gelegd. Tot driemaal toe riep ze naar de kinderen, voordat ze boven kwamen.
De boterhammetjes liet ze zich wel smaken. Engeltje en Martje waren te onrustig
om bedaard te eten en Herretje, verhit en erg moe, zat zakkerig op haar stoel te
kieskauwen. Ze wilde, voordat ze zich ging kleeden, een half uurtje liggen gaan.
Om half twee kwam Willem. Het dienstmeisje liet hem in den salon. Boven zijn
hoofd hoorde hij de meisjes jachten met kleeden. Hier beneden hing een ongewone
stilte. Hij drentelde de kamer rond van het eene bloemstuk naar het andere. Toen
ging hij zitten op de canapee, die voor hem en Herretje gereed stond, tusschen de
gehuurde planten, met het slappe tafeltje voor zijn knieën, dat anders voor moe's
stoel aan het raam stond. Stijf tuurde hij voor zich uit.
Tot hij schrok van gekraak in het gangetje, en zichzelf, een beetje komiek, zag
zitten in de vereenzaamde kamer. Dat deed hem weer opstaan. Voor den spiegel
verschikte hij zijn dasje, streek met zijn vlakke hand zijn haren plat. Tevredenheid
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over zijn voorkomen gaf hem een prettig gevoel van zeker-zijn. Zachtjes fluitend
ging hij voor het raam naar buiten kijken, nonchalant bijna.
Het eerste kwam moe beneden en al spoedig na haar Engeltje. Moe hijgde van de
trap; zagend haalde ze adem. Ze
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sprak afgebroken en een beetje verstrooid.
‘Zóó - oo, ben ik de.... eerste? Nou.... Willem,’ - ze gaf hem een zoen, ‘dan nòg
maar es.... gefilsiteerd. Voor de twééde maal’.
Engeltje begòn al jolig. Moe, nog te zeer uit haar doen, kon er niet tegen.
‘Hè meid’, zei ze, ‘schei toch uit. Jij met je hurrie’.
Ze mopperde er nog iets onverstaanbaars over na tot Willem. Engeltje liet haar
praten; een beetje minder luidruchtig werd ze toch. Ze nam Willem in beslag, trok
hem mee, naar zijn eigen bouquet het éérst, dan naar alle andere en toonde hem de
achterkamer met de feestende tafel. Moe bleef alleen in den salon; ze ging in den
gemakkelijken stoel zitten naast Willem's plaats op de sofa en wachtte. In de kamer
kreeg ze nu behagen.
Herrie en Martje kwamen tegelijk naar beneden. Herretje vond amper tijd Willem
met eenig geduld te begroeten. Ze had inderhaast nog enkele dingen te beredderen
en toen kwamen al spoedig de eerste bezoekers. Het was juffrouw Baanders met de
meisjes. De kleine juffrouw Baanders liep direct naar dikke moe, die als hoofd van
het gezin, den grootsten indruk op haar maakte.
‘Dag mevrouw’, zei ze, ‘hoe máák u het? Wel, wel.... En ik mag u óók wel
filsiteere’.
Moe groette ietwat minzaam terug. Riek en Johanna gingen naar Herrie. Ze kusten
haar en wenschten geluk, Johanna met een wereldsche drukdoenerij, Riek droogjes,
zonder bijzondere deelneming.
Ze legden hun hoeden en mantels af. Engel en Martje deden gedienstig. Staande
bleven ze praten om het ijzeren tafeltje in het midden van de kamer, een levendig
gesprek forceerend. Onderwijl bekeken ze elkaars toiletten. Juffrouw Baanders
gevoelde iets van nijd en afkeuring; Riek niet veel meer dan afkeuring alléén. Ook
ondervond ze het als eenigszins gênant, haar broer zoo vertrouwelijk bij Herretje te
zien, met zijn arm om haar middel geslagen. Ze zei niet veel.
‘Wat zijn de meissies keurig’, zei de ouwe juffrouw.
Mart en Engeltje, met vierkant uitgesneden halzen, waren in het crême; Herretje,
de oudere, had de voorkeur gegeven aan een kleurtje. Ze droeg een voile japon van
straf lichtblauw, wat voortreffelijk kleurde bij het rossige haar en haar blankheid van
vel. Om haar lange, een beetje schrale hals, wilde ze nooit kleeren zonder boord.
Wel had ze een doorschijnend inzetstukje.
Johanna Baanders bezag haar met bewondering. Ze was blij met haar aanstaande
schoonzuster, die tegenover moeder en Riek, een toevallige bondgenoot voor hààr
zou worden. Ze zei hartelijk:
‘Beelderig. Hè moe, vin u 'm niet snoezig?’
‘Heel lief’, zei juffrouw Baanders zuinig.
‘Da's nou mode’, zei moe, ‘die harde kleuren. Vroeger was het meer zoo van dat
teere blauw, hemelsblauw of zoo. Maar 'k moet zeggen, het voldoet wèl’.
‘Hoe heet die kleur?’ vroeg Riek.
‘Ja....’, zon Herretje.
‘Wacht’, zei Mart, ‘'t is bleu.... bleu..’
‘Ja, bleu....’
‘Ach, dat ik daar niet op ken komen. Bleu....’
‘Bleujer dan jij ben’, grapte moe. ‘Weet jij niet, Willem, wat voor een bleuigheid
of dat is?’
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‘Vieux bleu’, riep Engel triomfantelijk.
‘O ja’, zeiden Martje en Herrie.
‘Je ken wel hóóren, dat die d'r Fransche les goed leert’, zei moe met lichten trots.
Daar werd nog wat geleuterd over de japonnetjes; juffrouw Baanders stak het, dat
niemand iets van hààr meisjes zei. Willem bedacht, dat ze voor vandaag allemaal
een bloemetje moesten dragen. De meisjes kregen toen ieder een roos. Zelf nam hij
een knopje. Herretje spelde de bloem losweg op haar borst; de anderen staken ze in
het haar, behalve Riek, die ze verlegen tusschen haar ceintuur moffelde. Engeltje
kwam op
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den inval ook de beide moeders op te sieren. Ze kwam met een anjer en een takje
groen voor ieder. Moe, goedig, liet het zich opsteken. Juffrouw Baanders, die alleen
een middenbaantje kant had op haar zwarte lijf, stak 'm kaarsrecht midden op haar
borst.
Toen ging de bel en de familie schoof in de rij, het verloofde paar voor de sofa
staande, naast Herrie de familie van Baanders, naast Willem de moeder en de meisjes
Vroom.
Het bleek nog een achterafsch bloemenmandje te zijn. Hun ceremonieele gezichten
ontspanden zich. Het dagmeisje verdween met grooten ernst. Maar dadelijk erop
werd weer gebeld en haastig hernamen ze hun plaatsen.
‘D'r hield een rijtuig stil’, zei Martje.
‘Een rijtuig?’ vroeg Engel. Ze wou eens kijken voor het raam.
Moe waarschuwde:
‘Engel’.
Netjes en in spanning wachtte de getooide familie.
Het was Oome Gerrit met zijn vrouw en dochter.
Oom bracht een luidruchtige feestvreugde mee. Zijn dikke gezicht lachte joviaal.
Met zijn korte armen beide uitgestoken, liep hij recht op Herrie toe. Hij was van het
trappenklimmen kort van adem.
‘Engel....’, wuifde hij en passant naar moe, ‘vandaag is je dòchter nommer één’.
‘Nou kind, kom es een eindje naar voren, laat je oome je nou es fillisiteere! Van
harte, hoor. Vandaag magge me allemààl es zoene ....En dat je 't nog maar dikwijls
over mag doen. O nee’, schrok hij grappig tegen Willem, ‘godbewaarme, wat vergis
ik me daar’.
Met een bocheltje en zijn hoofd tusschen zijn handen, deed hij vluchterig van het
sofatafeltje.
De meisjes gierden van de pret. Moe schudde van een binnenlachje.
Tante Marie, met een duldenden glimlach om de grappigheid van haar man, bracht
kalm haar gelukwenschen te voorschijn. Naast haar stond Jetje, die een beetje verlegen
werd door het ongewone. Toen moe de familie van Baanders had voorgesteld aan
haar broer, meneer Tuin en zijn vrouw en zijn dochter, gingen ze allen zitten en Engel
leidde het gesprek in door te vragen aan Jet, of ze met een rijtuig waren gekomen.
Hierop voelde oom zich verplicht het antwoord te geven; hij keek er uitdagend bij
in de rondte.
‘Ja. Ik zeg tegen Merie, vooruit, late me een bakkie nemen. Die paar centen zelle
me niet armer maken’.
Er was niemand, die er verder op inging. Moe keek naar juffrouw Baanders, als
was dit iets, dat in hààr familie dagelijks voorkwam. Toen vroeg ze terloops, hoe het
in de zaken ging.
‘Kalmpjes an’, zei oom ontnuchterd.
Hij keek toen, even, bedrukt voor zich heen. Een kleine stilte ontstond. Maar tante
Merie, die dadelijk de hinderlijkheid hiervan voor hen begreep, zei lief:
‘Wat woon je toch vriendelijk, Engel. Heel wat anders dan bij ons in het Hang’.
‘Wíj wonen in den Oppert’, zei juffrouw Baanders, die zich tot deze vrouw het
meeste aangetrokken voelde. ‘Woont u òòk bòven?’
‘Nee’, zei de vrouw van oom, ‘we hebben een zaak in mandewerk’.
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Toen begon langzamerhand de stroom van bezoekers los te komen. Ze hadden het
druk met voorstellen en begroeten, Engel en Martje met het presenteeren van port
en taartjes.
Riek, die naast haar moeder was gaan zitten, zei zachtjes tegen haar:
‘'t Is maar goed, dat dat niet uit onze portemenee gaat’.
Juffrouw Baanders knikte snel, onmerkbaar.
De meeste bezoekers, die kwamen, waren van den kant der Vrooms. De Baandersen
hadden geen familie in de stad, behalve een nicht in den rouw, die even binnenkwam
en spoedig weer vertrok. Collega's van Willem en een paar vrienden verschenen,
met hooge hoeden en glacees. Ze bogen stijf voor
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Herretje en staken Willem begrafenisachtig de hand toe. Dan bleven ze iets zitten
gebruiken in den hoek der jonge meisjes, zeiden een paar aanvangszinnetjes en keken
of ze wel wilden blijven. Na een tien minuten stonden ze omslachtig op en begonnen
met een kuchje hun afscheid in te leiden.
Af en toe, bij onderonsjes werd de stemming zeer gemoedelijk. Pieter Tuin, de
zoon van oom en tante uit het Hang, kwam tegelijk met zijn vriend, Piet Maters, die
bij de Vrooms van tijd tot tijd bezoeken bracht en terwille van de jongemeisjes mee
ten eten was gevraagd. Hij was een mooie jongen met hoogblond haar en bruine
oogen. Als hij lachte, blonken zijn tanden onder zijn snor; hij lachte, misschien
dààrom, een beetje overvloedig. Pieter Tuin had in zijn uiterlijk de magere lengte
van zijn moeder, en innerlijk de lolligheid van vaderskant. Dat gaf hem iets
droog-komieks. Hij en Maters deden met elkaar opvallend geheimzinnig, totdat
Martje met een duwtje tegen Pieter zei:
‘Wat hebben jullie toch?’
‘Strakkies’, zei die. ‘Een surprise, hè Piet?’
Maters lachte. Toen begon hij Martje bedekt het hof te maken. Zij vond het grappig
en vervelend, beide tegelijk. Ze vergeleek zijn doen met van Heeteren's manieren en
zag nu, hinderlijk, zijn burgerlijkheid. Van Pieter, en van de jongelui, die geen
opvallende notitie van haar namen, ergerde haar die niet. Bij Maters besefte ze pijnlijk,
dat hij van haar eigen stand was.
Guus ontmoette ze nu vaak, geregeld bijna. Ze leefde in een roes van geluk en
wachten. En de uren, dagen soms van wachten, vergleden in vooruitzien en
herinnering als een vaag deel van haar leven. Ook deze dag was voor haar van weinig
beteekenis.
Anders was het met Engeltje. Voor haar was het een dag van dubbele vreugde:
het feest van het huis, en dan de drukte van veel menschen, waarin zij en Hans straks
ongemerkt een apartje konden wagen. Ze wachtte met ongeduld, en was wat geraakt,
dat hij zich verlaatte. Maar 't kon ook zijn, dat tante Louise geteut had en hij tegelijk
met hààr kwam. Bij iedere bel keek ze met blijde oogen naar de deur. Herretje zag
het glimlachend aan; ze deed of ze niets merkte. Ze keek naar haar jongste zusje met
een blik van moederlijke voldoening. Tegenover Willem sprak ze haar trots een
weinig uit:
‘Je moet es kijken, hoe goed dat Engel zoo'n uitgesneden halsje staat. Ze ziet er
lang niet onvoordeelig uit’.
‘Zeker niet’, zei Willem nogal onverschillig.
Moe en oome Gerrit hadden ook plezier in moe's jongste.
‘Wat 'n gemoed heb dat kind al’, zei oom. ‘Die gaat jou achterna, Engel’.
‘Ze hiet ook na me’, zei moe glundertjes. ‘As ze van school komp, moet ze maar
dadelijk d'r haar opsteken en in de lange rokken’.
‘'t Is tenminste.... Wel, dag Stien, dag meid, hoe staat bij jou het leven?’
Stien, mevrouw Christine Bakker-Vroom, met haar operanaam: Sella Tossa,
begroette moè het eerst.
‘Dag moe’, zei ze en drukte een koele zoen op moe's toegestoken wang.
‘Stien, zòò?.... zei moe. Zièn me je weer es?’
Ze sprak onverschillig, een tikje hatelijk. Het boterde niet hard tusschen haar
stiefdochter en haar. De oorzaak lag in een wederzijdsche geringschatting. Moe stak
het, dat een dochter van haar, al was het een stiefdochter, aan de opera was. Ze hàd
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het niet op het artistieke. Mevrouw Bakker daarentegen voèlde zich in haar stand en
verkropte nooit moe's drinken.
‘Dag oome Gerrit’, zei Stien, extra hartelijk.
‘Je ziet er patent uit’, zei oom. ‘Ken d'r geeneens een zoentje op overschieten?’
Stien lachte, vroolijker nog om moe, die nijdig keek. Ze zette een paar lollige
oogen op en liet zich tegenstribbelend omhelzen. Oom trok een stoel bij.
‘Lus je een portje?’ noodde hij joviaal.
‘Dat drink ik nooit’.
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Ze zei het scherp.
‘Niet goed voor d'r stem, lichtte moe in.
‘Juist. En princiep’.
Moe lachte, alsof het een mop was.
‘Hoe heb ie 't met je zingen? Welke rol speel je nou?’ informeerde toen oom.
‘Me maken de Faust’.
‘Och’, deed oom met kennis. Dadelijk begon ie te neurieën:
Bloempies lieflijk en zoet,
Breng mij haar groet!

‘Hààr mijn groet’, lachte Stien. ‘U ben toch een kwibus’.
Ze sloeg haar voile op en stak een pepermuntje in haar mond, dat ze uit een zakje
in haar mof haalde.
‘Excuseer u, moe?’ vroeg ze. ‘'t Is hier zoo'n rook’.
‘Wat eet je?’ vroeg oom nieuwsgierig.
‘Pippermunt. Voor me stem’.
‘Weet je dàt niet’, zei moe, ‘die heb ze altijd bij d'r. Ze eet ze den heelen dag’.
‘Moèt ik’, betuigde Stien tot oom gericht, ‘voor me keel. Dat heef me de dokter
gezegd en ik ken voelen, dat het me goed doet’.
‘Wèl bekom het je’, lachte oom, ‘hoe kommen ze d'r bij! Daar heb ie Lewiese
Pons’, zei hij tegen moe. ‘Welke rol heb jij in de Faust, Stien?’
Door de kamerdeur kwam een lijvige dame in het donkerpaars en een zwart, krullig
bontje. Ze bleef stilstaan, verrast door de volte; achter haar stak haar zoon Hans een
groot hoofd boven haar uit. Engeltje kreeg in haar oogen een glanzenden lach; haar
roode kleur werd hooger. Ze ging naar moe's vriendin, die zij, meisjes, tante Louise
noemden, trok onderdehand even aan een slip van Hans zijn overjas. Ze leidde de
gezette dame gedienstig naar de canapee.
Tante Louise wenschte Herretje en Baanders véél geluk. Ze sprak luid, met
uitgehaalde klanken, hartelijk, heel druk. In haar element kwam ze pas, na het
voorstellen en het groeten, toen ze bij moe en oome Gerrit een plaatsje vond.
De stemming daar was juist naar lager peil gezakt. Oom, met een duwtje, had Stien
naar haar gescheiden man gevraagd.
‘Waar zit je vent nou? Stien, zeg es eerlijk, voel je je niet eenzaam? Hè?’
Het viel in geen goeie aarde. Het was haar zwakke punt.
‘Gaat dat mijn an, waar die zit?’
‘Hòòr je nooit meer van 'm?’
‘Je laat je niet scheien om dan nog van mekaar te hooren!’ Ze stond op.
‘Blijf ie niet eten?’ vroeg moe lauw.
‘Nee’, zei Stien, ‘ik ken niet. Ik moet vanavend zingen’.
‘Nou ajuus dan. Het beste’.
Moe had Louise Pons in het vizier.
‘Dag Lewies’, zei ze hartelijk.
‘Dag Engel’, mevrouw Pons tobde met haar voile in de hoogte te manoeuvreeren,
‘wacht, la me je voor deze gelegenheid es een kus geven’.
Ze was blij, toen ze zat, mevrouw Pons. Hans kwam ook om te feliciteeren, maakte
een grapje met oom Gerrit, schoof al ras naar het hoekje van de meisjes en de jongelui.
Zijn moeder keek eens rond.
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‘Wat 'n volte!’ zei ze.
Ze boog naar moe over en, geheimzinnig, vroeg ze:
‘Was dat Stien, die daareven wegging?’
‘Ja’, zei moe. ‘Een heele eer!’
‘Nou affijn’, vond mevrouw, ‘ze kon ook eigenlijk niet wegblijven’.
‘Doe je je goed niet af?’
‘Nee, dat kan ik niet. Ik blijf maar even’.
‘Daar valt me wat in, Lewies’, zei moe. ‘Je weet, as me plaats genoeg hadden,
hadden me jou ook te eten gevraagd, maar me moesten rekenen, voor 't geval, dat
Stien.... Affijn, blijf jíj nou’.
‘Néé-ee, me goeie mènsch’, Louise haalde het overtuigend, lang uit.
‘Het affronteert je toch niet....’
‘Gut nee. Daar kennen we mekaar te lang voor. Maar 'k ben er in de eerste plaas
niet op gekleed....’
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‘Zij is altijd even sjiek’, zei moe tot oom, met een hoofdbeweging naar Louise.
‘Welja Lewies, en je ziet er toch altijd tienmaal beter uit dan die malsche
schoonmoeder, die Herretje krijgt’.
Moe vond dat ongepast. Het raakte de eer van hààr huis. Ze keek haar broer
gramstorig aan.
‘O perdon, Engel. Het vloog me uit me mond. Bij jou vergeleken zijn ook àlle
menschen mager’.
‘Och heer, hij ken toch zoo grappig zijn’, smaalde moe tegen Louise.
Die zat nog besluiteloos, met haar goed.
‘Heb ie thuis iets dat je wacht?’
‘Nee, eigenlijk niet’.
‘Nou vooruit dan’, zei oom. ‘Je zuigelingetje blijft ook hier’.
Mevrouw Pons keek bedenkelijk, maar maakte vast haar bontje los. Ze liet zich
nog wat nooden. Oom hielp haar met haar mantel uitdoen, nam ook haar hoedje in
ontvangst.
‘Jet’, riep hij. ‘Kom es hier, meid. Leg dat es even weg’.
‘Boven op bed, tante Engel?’, vroeg Jetje Tuin. ‘Daar ligt ons boeltje ook’.
‘Wat groeit dat kind van jou, Gerrit. Ze krijgt toch meer jouw postuur dan Piet.
Dag Pieter’, zong Louise naar den overkant, waar Pieter juist in haar richting keek.
Pieter maakte een malle buiging.
‘Dag mevrouw Pons’, zei hij, ‘hoe vaart u, mevrouw Pons? Met uws zoon Hans
heb ik al het genoegen gehad’.
‘Zoo'n malle’, zei tante Louise, ‘hij is altijd even vròòlijk. Gaat het goed met jou,
Pieter?’
‘Wat blieft u?’
‘Hoe of jij het wel maakt?’
‘O, dank u. Lang, dun en lekker, mevrouw’.
Dat vonden ze allemaal aardig.
‘Die Piet’, zeien ze.
Zelfs juffrouw Baanders, die met bezorgdheid toezag, hoe vrij die lange jongen
zich tegen Johanne gedroeg, moest erom lachen.
De moeder van Willem, die hier mevrouw Baanders werd genoemd, gevoelde zich
ongelukkig. Zooveel mogelijk hield ze zich op den achtergrond en ondervond het
pijnlijk, dat niemand moeite deed haar dit te beletten. Ze klampte zich vast aan het
gezelschap van mevrouw Tuin, in wie ze ook eenzaamheid vermoedde. Behalve haar
Riek, die zonder de verlegenheid, die zíj gevoelde, met de stage rust, die haar eigen
was, naast haar moeder zat en af en toe een woordje meesprak, keek juffrouw
Baanders met iets van angst naar haar kinderen. Het was haar, alsof ze hen voor het
eerst, of na jaren van scheiding, zag. Ze waren van een anderen stand, van een ander
soort geworden dan hun moeder. Haar zóón was anders; dít was de Willem van
Herretje, van het vreemde meisje, die den stempel van zijn ouderlijk huis had afgelegd.
Maar met nog grooter bedenking bespiedde ze Johanna. Hier zag ze pas, hoezeer
haar tweede dochter van haar was vervreemd. Die voelde zich hier méér thuis dan
bij háár op het stille bovenhuisje in den Oppert. Juffrouw Baanders kon in haar
bedruktheid niet de objectiviteit in haar beschouwingen bewaren. Het kwam haar
voor, dat Johanna zich regelrecht aanstelde met de jongelui, het bracht haar een
voorgevoel van onbestemden rampspoed en ze wenschte haar dochter in veilige
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haven. Vroèg haar desnoods die jongen maar, die Tuin, die zoo kwibussig om haar
heen draaide en zoo komiek kon zijn. Het was haar alles liever dan deez' ongewisse
weg, dien Johanna ingeslagen was.
Ze kon zich het einde van den dag niet meer voorstellen; ze vreesde er ook voor,
weer alleen te zijn met haar gedachten, die alle zorgen beteekenden. Wel had ze
opgezien tegen dezen dag, maar dat haar eigen kinderen haar grootste beklemming
wezen zouden, had ze allerminst verwacht.
Zij, Riek en mevrouw Tuin voerden kleintjes een gesprekje.
‘Is uw man zaliger al op hetzelfde kantoor werkzaam geweest, zei u?’
‘Dertig jaar, zei de moeder van Willem.
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‘Da's een tijd. Hier de juffrouw lijkt precies op u, mevrouw’.
‘Ik word altijd juffrouw genoemd. Zeg u gerust maar juffrouw’.
‘Zoo.... O..,’ zei weifelig mevrouw Tuin, die het liefst bekend had, dat het haar in
't Hang evenzoo verging, maar dit niet dorst terwille van haar man.
Juffrouw Baanders, die erop gehoopt had, was eenigszins teleurgesteld. Het maakte,
dat ze een poos lang gedrukt bleef zwijgen.
Tegen vijven begon de drukte te verminderen en tenslotte was alleen de visite, die
eten bleef, nog over. Herrie vond toen, zonder dat het opviel, gelegenheid eens in de
keuken te gaan zien, hoever het stond met het eten. Ze gaf het geagiteerde meisje de
nog noodige aanwijzingen, roerde zelf de eiersaus voor de slierasperges uit de bus,
en nam terloops nog even een kijkje in de achterkamer, of er aan de tafel niets ontbrak.
Toen zei ze, dat het meisje op moest doen en de gasten vragen aan tafel te komen.
Juist toen ze weer naar de voorkamer wou, puilde oom Gerrit, met moe en tante
Louise gearmd, de kamerdeur door. Zijn gezicht was rood van de portjes.
Herretje bleef met een vraag op haar gezicht voor hen stilstaan.
‘Je oome wil es weten, wie zijn tafeldames benne, expliceerde moe.
Herrie ging mee terug.
‘Hè,’ zei oom in de achterkamer, ‘'t is hier lekker. Ik bekom.’
‘'t Is binnen warm,’ zei Herrie.
‘Dat komp van de rook,’ zei tante Louise, ‘je ken 'm snijen. 'k Heb jou nog haast
niet gezien, Herretje,’ zong ze hartelijk, ‘hoe voel jij je vandaag?’
‘Best tante’, zei Herrie vermoeid.
‘Een drukke dag’, zei moe.
‘Ja kind. Jij heb toch een hulp, hoor Engel. Je mot ze niet te gauw laten trouwen.
Hè-je 't druk, kind?’
Oom informeerde gastronomisch naar het menu.
‘Krijge-me wat fijns, meid?’
Herrie zette een guitig gezicht en trok 'r schouders op.
‘Me maag begint te jeuken. Het ruikt hier goed. Wat is nou mijn plaas?’
‘Hier’, zei moe, ‘me zelle je in de zorg zetten’.
Voor oom's bord stond de halfronde armstoel. Hij ging er in zitten.
‘Ik zit hier best. Pater familiejas, hè. Wie heb ik an me groene zij?’
‘Links’, zei Herretje, ‘heb u moe en rechts mevrouw Baanders’.
Oom zei niets. Hij keek met een hanglip naar het bord aan zijn rechterzijde.
‘Wou jij niet liever naas me zitten, Lewies?’ vroeg hij eindelijk.
‘Oom?’.... vroeg Herrie verwijtend; tante Louise zweeg verlegen.
Oom zelf werd er toen ook een beetje confuus onder.
‘Ik dacht maar’, draaide hij zich eruit, ‘omdat je altijd nogal een zwak voor me
heb’.
Ze lachten alle vier.
‘Ze zit niet ver uit je buurt’, zei moe.
‘Kom’, zei Herrie, ‘Jans is an 't opdoen. Laten we nou nog effen naar voor gaan’.
De jongelui hadden het hoogste woord. Martje had er goedig Rika Baanders ook bij
gehaald; ze stond er nu voor spek en boonen naast en zei alleen iets als haar iets
gevraagd werd of maakte een sloome opmerking tegen Willem. Het liefste was ze
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weer teruggegaan naar haar moeder en mevrouw Tuin, die met haar beiden bij het
raam waren gaan zitten en daar een nogal knus gesprekje schenen te voeren.
Moe, oome Gerrit en tante Louise schoven erbij.
‘Waar benne jullie zoo stiekum na toe geweest?’ vroeg tante Marie.
‘Ik moes es poolshoogte nemen’, zei oom, ‘of ze wel genoeg hadden voor ons
allemaal’.
Juffrouw Baanders glimlachte welwillend. Ze deed haar uiterste best om met de
aanstaande familie in goede harmonie te blijven of te komen.
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Tante Louise zei haar iets vriendelijks, en omdat tante Louise in haar ziel een vroom
mensch was, vond ze achter de schuchterheid van juffrouw Baanders om nog wel
eenige verwantschap met haar. Moe verlangde naar het eten en oom Gerrit nam
minzaam eenige notitie van zijn vrouw.
Toen kwam het dienstmeisje, met een vuurrood gezichtje, stamelen dat de soep
op tafel stond.
‘Dames en heeren’...., zei ze, maar ze keek alleen Herrie aan.
Het gezelschap schoof het gangetje door en vond na veel gewijs en gepas, zijn
plaats om de tafel. De stemming was zeer ernstig; de meeste oogen waren op de
wasemende soepterrien gericht. Gaarne had Herrie zich, als naar gewoonte, van de
gastvrouwplichten gekweten, maar omdat dat niet goed ging, keek ze met
nauwkeurigheid toe, hoe Martje de borden volschepte en ze aan ieder op zijn beurt
overreikte. Ze begon bij juffrouw Baanders, die onthutst rondkeek, of haar inderdaad
deze bevoorrechting toekwam. De soep aten ze zwijgend, de meesten een beetje
gedwongen. Oome Gerrit echter en moe en tante Louise voelden zich hoegenaamd
niet gegeneerd.
Tot Herrie's groote verlichting was het eten voortreffelijk uitgevallen. Hoe meer
het einde van het menu naderde, des te meer voelde Herrie zich van haar dagtaak
ontheven; met het dessert kwam, ook voor hààr, de ontspanning. Ze was voldaan
over den afgeloopen dag. Moe hield zich goed; alles ging geregeld en viel goed uit.
Ze zag aan de gezichten van moeder Baanders en tante Louise, dat ze het royaal
vonden.
Oom Gerrit was degeen, die er de feeststemming opnieuw inbracht. Hij begon,
met zijn mes tegen zijn glas tikkend, een ernstige toast, maar eindigde joviaalweg
met een: Lang zullen ze leven. Dat maakte, dat ook de jongere heeren aan het toasten
gingen, die elkaar in de rede vielen en er woordjes tusschen door wierpen, zoodat
de heele boel met een gekheidje in duigen viel. Midden onder het dessert kwamen
Pieter en Piet Maters met hun verrassing op de proppen. Die bestond in mirlitons en
mutsen van gekleurd papier, die ze met bijzondere statie ronddeelden. Ze voerden
toen samen een soort van liedjes-voordracht uit, die ze voor een vroegere bruiloft
hadden geleerd en verzochten het publiek het refrein mee te blazen op de mirliton.
De feestvreugde was onverdeeld, behalve bij Martje, die aan Guus moest denken
en een kleine twist met Engel had gehad over de plaatsing hunner tafelheeren. Maar
omdat Engel beslist op haar stuk was blijven staan om naast Hans Pons te zitten, en
ze niet anders kònden doen dan Pieter Tuin naast Johanna Baanders zetten, had Martje
genoegen moeten nemen met haar plaats naast Piet; ze was bang, dat hem dit een
aanmoediging zou beteekenen.
Zelfs juffrouw Baanders kreeg plezier in het fuifje. Het viel haar nu weer boven
verwachting mee. Wel was ze, één oogenblik, bijna ontdaan geweest van verlegenheid
en ergernis, toen oome Gerrit met smaak een mop vertelde, die een beetje schuin
was. Ze keek dadelijk naar den hoek der jongelui, waar alleen Riek een effen gezicht
hield en Johanna achter haar zakdoek zat te proesten.
Maar moe, hoewel anders zelf niet vies van een schuinigheidje, had oome Gerrit
een duwtje gegeven om te beduiden, dat hij vandaag zijn fatsoen moest houden.
Achteraf, had ze over haar bril heen toch even naar Louise Pons gegluurd en om haar
ooghoeken kwamen rimpeltjes. Verder was er geen enkele dubbelzinnige aardigheid
meer over oom's lippen gekomen.
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Het werd een late avond. Ze trokken na den eten weer naar de voorkamer, waar
intusschen gespuid was, en dronken er thee en daarna deden ze gezelschapsspelletjes
met pandverbeuren en zoenen, waar iedereen, tot juffrouw Baanders toe, aan gelooven
moest.
(Wordt vervolgd).
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Mariannes engagement
door Fenna de Meyier.
Marianne zat bij haar vader in zijn studeerkamer, toen er geklopt werd en het
verschrikte dienstmeisje meneer van Dam aandiende.
‘Van Dam? Laat meneer maar boven komen’, besliste Wagner en tot Marianne,
die heen wou gaan: ‘neen kind, jij blijft hier’.
‘Waarom?’ Zij keek verwonderd. Toen zag ze dat haar vader verlegen werd onder
haar blik en wendde haar oogen af. Wagner verborg zijn verlegenheid onder drift.
‘Wat weerga! Als ik zeg, dat je blijven moet!’ stoof hij op.
Marianne ging zitten met de vingertoppen tegen elkaar, de beenen gekruist, en
zette een rustig, afwachtend gezicht, ofschoon haar hart heftig begon te kloppen.
Toen Van Dam binnenkwam, ging haar blik éven, vlug en scherp naar hem uit;
toen sloeg zij de oogen neer. Twee roode plekken brandden op haar wangen.
‘Goedenavond, meneer Van Dam’, antwoordde zij vriendelijk op den hoffelijken
groet van den bezoeker, die haar met schitterende oogen aanzag.
‘Hoe maakt u 't?’ vroeg hij, haar hand vasthoudend, tot zij die terugtrok.
‘Ga zitten, Van Dam, steek een sigaar op’, noodde Wagner en zocht in den rommel
van boeken en papieren om zich heen naar 't sigarenkistje en de lucifers. Marianne
merkte op hoe druk en beweeglijk haar vader werd, als om een innerlijke onrust te
verdrijven. Misschien ook, dacht ze, was 't enkel verlegenheid om de armoedige,
slordige omgeving, waarin hij zijn vriend ontvangen moest, dien hij tot nu toe alleen
buitenshuis had ontmoet.
‘'t Is lekker weer nu, buiten hè? In Scheveningen geweest?’
‘Ja, ik heb een kopje koffie gedronken aan de Rotonde’, antwoordde Van Dam,
met de hand over zijn donkeren baard strijkend; en weer zijn oogen naar Marianne
wendend, vervolgde hij: ‘Ik neem 't er nu maar van, mijn verlof is haast om’.
Wagner praatte nu nog wat verder door, over den Indischen dienst en dat hij er te
vroeg was uitgegaan, om de opvoeding van de kinderen en ook omdat hij zich
achteruitgezet gevoeld had, gepasseerd....
Verstrooid luisterde Van Dam toe. Hij zag alleen maar dat mooie meisje vóor hem.
Het late licht van den zomeravond viel op haar blank gezichtje, waarin vooral de
oogen leven brachten. De rest had iets dofs in de fijne matheid van haar tint. Haar
mond zwol als een rijpe vrucht, maar had een triest-ironische trek soms, die haar
ouder deed lijken dan ze was. Doch in de heerlijke, fijn-grijze oogen onder de zwarte
wimpers, daar lachte en speelde gansch haar jeugd. Daarin leefde en trilde de
onstuimigheid van haar natuur, die anders nauwlijks te raden was in de bewegingen
van haar lenige, maar indolente lichaam.
‘Je staat er mooi voor om gauw resident te worden, hè’, informeerde Wagner. Van
Dam schrikte op. ‘Nou.... niet zoo dadelijk’, verbeterde hij, ‘over een paar jaar
misschien’.
‘'t Is toch mooi. Een mooie carrière staat je te wachten’, vervolgde de ander met
een tintje afgunst, ‘maar’, liet hij er gul op volgen, ‘je verdient 't, kerel’.
‘Wil je wel gelooven, dat ik er toch tegen op zie om weer naar Indië te gaan?’
‘Och kom!’ riep Wagner ongeloovig, ‘dat komt omdat je alleen gaat’.
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Marianne keek recht voor zich uit. Zij voelde de roode plekken onder haar oogen
branden, maar zij bleef uiterlijk onverschillig en bekeek - het was een ‘tic’ van haar
- nauwkeurig haar goedverzorgde handen.
‘Ik zou wel graag anders willen’, hoorde zij Van Dam zeggen met een zonderling
ontroerde stem, die haar tegelijk verteederde en angstig maakte en zij voelde hoe
zijn
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oogen op haar rustten met dien eigenaardigen schitterblik. Het werd haar opeens een
kwelling.
Zij stond op. ‘Mag ik u een kop thee geven?’ vroeg zij rustig.
‘Heel graag’.
‘En u, Papa?’
‘Ja, breng maar twee kopjes. Zijn de kleintjes al naar bed?’
‘Ik weet 't niet, ik zal eens gaan kijken’.
Zij ging. Buiten de kamer gekomen, glimlachte zij. Het was een plotselinge,
vroolijke, bijna kinderlijke glimlach.
Zij had er lang een vaag vermoeden van gehad, dat Van Dam iets bizonders voor
haar voelde, maar nu wist ze het wel héél zeker! Zij glimlachte nog eens en iets in
haar zwol van genot. Hoe heerlijk om zoo bewonderd te worden. O, de eerste keer
dat zij hem gezien had - ze liep met haar vader in de Groothertoginnelaan, toen ze
hem aan zagen komen - zij hoorde nog zijn verraste stem: ‘Hé Wagner, is dat je
dochter? Zoo, zoo....’ en dan die blik van hem, wat wist ze dat alles nog goed.
Zij onthield trouwens altijd heel goed welke menschen haar bewonderd hadden;
zelfs van onbekenden die haar strak aankeken op straat of in de tram, gevat door haar
schoonheid, wist zij zich later de blikken te herinneren! Heel veel gebeurde het echter
niet in haar leven, bedacht ze bitter, dat de menschen werkelijk op haar letten. Ze
was waarachtig niet verwend op dat punt! Behalve een paar jongensverliefdheden,
die haar gevleid hadden in haar bakvischtijd, wist ze zich geen enkelen aanbidder.
Maar hoe zou 't ook kunnen, ze leefde zoo afgesloten van de wereld, dat lamme geld
belette haar de eenvoudigste genoegens: tennisclub of dansclub, die toch elk jong
meisje uit haar stand kon hebben en waar je jongelui ontmoette. Wat zou ze genieten
als dat alles eens haar deel was! Zij zag zichzelve al op een vlugge fiets naar de
tennisbaan gaan, zwaaiende met haar racket en opgewacht door de lenige jongens
in hun flanellen pak, eerbiedig en toch met losse vroolijkheid haar 't hof makend, of
op een dansavond, zij in een kostbaar maar eenvoudig lijkend toilet, nonchalant haar
balboekje uitdeelend als de danseurs zich verdrongen om haar heen.... Zij had wel
eens meisjes ontmoet die met minachting spraken over dat ‘leege leven van uitgaan’;
die zeurden over ‘zich nuttig maken’ en een ‘levensdoel’ hebben. Marianne had ze
òf schijnheilig genoemd of domme schapen die niet genieten kunnen. Werd het háár
maar eens aangeboden!
Zuchtend liep ze de trap af naar beneden. Nu was ze al blij als een man eens
bewonderend naar haar keek - en nog wel een man van Papa's leeftijd bijna....
Toen ze in de huiskamer kwam zag ze hoe haar moeder vergeefs den vrede trachtte
te brengen tusschen de kibbelende kleintjes, Bertus en Clementientje. Bertus, een
tenger jongetje met zijzacht bruin haar en Mariannes grijze oogen, was driftig en
wilde zijn zusje met een lineaal te lijf. Clementientje (Toetie, zooals Mama haar
altijd noemde) een lenig, Indisch-uitziend kind, met oogen zwart en rond als krieken,
liep plagerig de tafel om, allerlei grimassen makend om Bertus te ‘pesten’.
‘Kom, dat moet nu uit zijn’, riep Marianne beslist en Toetie bij een arm vattend,
trok zij het kind naar de voorkamer.
‘En nu blijf je hier zitten’, commandeerde zij.
Die goede moeder had ook niets geen macht over haar kinderen, vond Marianne.
Zij had kans gezien ze allen te verwennen, van groot tot klein. Clementientje was
bitter gaan huilen, doch Marianne stoorde zich daar niet aan, en toen Bertus, fier dat
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hij in 't gelijk gesteld was, een schamper liedje begon te zingen, gaf zij hem een
flinken tik om de ooren, hem manend om nu dadelijk naar bed te gaan, hetgeen hij
boudeerend, maar gehoorzaam deed.
‘Marianne is zoo flink’, zuchtte de moeder, doodmoe van haar dagelijksche taak
en 't gejoel en gevecht van de kinderen.
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Zij ging nu - voor 't eerst, dien dag - rustig zitten onder 't licht van de lamp en haalde
de groote verstelmand met kousen naar zich toe.
Marianne schonk voor allen thee en ging toen met twee kopjes naar boven.
Geërgerd zag zij, hoe van 't eene het schoteltje gebarsten en van 't andere het oortje
gebroken was. Zoo werd alles langzamerhand hier in huis slordig en armoedig. 't
Was een ellende! En 't was toch al zoo leelijk alles, de meubels en 't porcelein wat
ze hadden. Zoo burgerlijk en zoo grof! Ze had een paar vriendinnetjes waar ze wel
eens kwam en daar had ze mooie dingen gezien! Vooral bij Bianca de Witt, maar
mevrouw de Witt was een schilderes en meneer was rijk - dàt was een combinatie!
Enfin, wat hielp 't je te ergeren.... het werd er geen oogenblik beter door. En
misschien.... ze was toch nog jong - wie weet hoe haar leven nu plotseling zou
veranderen!....
Haar hart begon sneller te kloppen.
‘Wat ben je lang weggebleven!’ vond haar vader ongeduldig, toen ze eindelijk
binnen kwam.
Zij antwoordde glimlachend: ‘Ik moest beneden politiedienst doen. Bertus en
Clementientje waren aan 't vechten’.
‘Zorgt u dan voor de goede orde?’ vroeg Van Dam.
‘Ja, gewoonlijk wel. Ze hebben meer respect voor mij dan voor Mama’.
‘Is Karel uitgegaan?’ vroeg Wagner en zijn gezicht stond oud en zorgelijk.
‘Ja, tenminste.... ik heb hem niet meer gezien. Nu ga ik maar weer naar beneden,
vader’.
‘Wacht even, kind. Meneer Van Dam vroeg mij of je lust hadt.... of wij lust
hadden.... Mama zal wel niet willen, maar jij en ik dan - om morgen met hem in het
Kurhaus te dineeren’.
‘Hè ja, doet u 't maar, juffrouw.... Marianne.... ik zou 't zoo aardig vinden’, viel
Van Dam in, met ijver.
‘Wel.... ik wil.... héél graag!’ antwoordde Marianne in blijde verrassing opkijkend
met haar mooie, lichtende oogen.
Hij vatte haar hand die ze uitstak om afscheid te nemen en drukte die zoo hard dat
ze pijn voelde.
‘Goed.... tot morgen dan’, mompelde zij verward.
De volgende dag was druk en roezig. Marianne hielp haar moeder in het huishouden
- wat ze heel vervelend vond - daarna maakte zij haar eigen kamertje in orde, bleef
daar lang omteuten en peinzend voor het raam staan. Bah, dacht ze, wat is het leven
armzalig en eentonig op deze manier. Het was ook geen opwekkende omgeving
thuis: haar vader, zenuwziek en humeurig, haar moeder gebogen en zwijgend, triest
meestal, al gaf ze teerheid en liefde genoeg.... arme moes. Wanneer zou die eens rust
krijgen? - Kom, ze zou maar eens naar beneden gaan, daar moest ze nog een stapel
naaiwerk door, dat niet langer kon uitgesteld worden.
En daar tusschen door rammelde voortdurend het gebel van leveranciers en
rekeningloopers door 't huis, telkens een schok van zenuwachtige agitatie brengend.
Vooral de rekeningen, waarvan de helft moest worden weggestuurd, waren iets
afschuwelijks vandaag, vond Marianne. Haar fijn gehoor onderscheidde duidelijk
elk woord en elke nuance van spreken aan de voordeur, als 't ongelukkige dienstmeisje
opendeed; en de bruuske of brutale antwoorden als 't schuchtere kind de noodlottige
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quitanties terug moest geven, brachten in Mariannes hart bittere vernedering, oproerig
verdriet. Hoe leelijk, hoe afschuwlijk was weer 't leven! Bah, dat ellendige geld waar
alles om draaide en waarvan ze te weinig hadden, altijd te weinig! O, rijk te zijn, rijk
te zijn! Het leek haar soms het eenige, het eenige middel om geluk, rust en schoonheid
te vinden.... Waarom had z i j 't niet, waarom moest z i j opgroeien in zulk een misère,
zij, die zoo leed onder den druk van 't leelijke, het grove

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

225
in haar leven? Nu ja, ze leden geen honger ....je kon 't altijd nog erger hebben! Was
dat een troost? Zij vond het nonsens, als haar moeder haar soms voorhield dat ze nog
dankbaar moest zijn! De echte arme menschen waren niet zoo fijngevoelig, die
hadden geen begrip van haar schoonheids-verlangen. Die hadden geen
kunstgeschiedenis geleerd en geen litteratuur, die bezaten geen vriendinnen gewend
aan weelde en artistieken smaak in hun ruime, harmonisch ingerichte huizen. Daar
zat hem juist het verschrikkelijke: geboren en opgevoed om te genieten van cultuur
en luxe, moest ze nu verwelken in een burgerlijk-bekrompen milieu, in een engen,
begrensden levensstaat, te arm zelfs, om schoonheid te genieten, want alles kost geld!
Fel en bitter waren nu haar haatgedachten. In zulke momenten voelde zij zelfs een
afkeer van haar ouders. Die hadden dom gedaan! Vooral haar vader. Waarom was
hij niet in den dienst gebleven? Had hij, voor een mal idee van gekwetste trots, zijn
toekomst en vooral die van zijn kinderen mogen vergooien? En waarom hadden ze
zorgeloos voortgeleefd.... die twee kleintjes.... waarom waren die nog geboren? Als
zij alleen met Karel was gebleven....
Maar dan schaamde zij zich weer over die leelijke gedachten. Clementientje en
Bertus die twee schatten, hoe kon ze?.... Zonder de kleintjes zou het thuis oneindig
veel saaier zijn. Die brachten tenminste nog wat leven en van hun gratie, hun
schoonheid genoot zij immers ook! Vooral om Bertus' mooi kindergezichtje kon ze
soms een innige verteedering voelen. Lief mooi jongetje.... een levend kunstwerk,
een gedicht van vleesch en bloed. - Maar ze kon 't niet helpen, dat het haar te machtig
werd, soms. Altijd die zorgen, altijd dat doodende: ‘geen geld’, dat alle genot, alle
wijdheid onverbiddelijk afsloot. Geen geld.... geen geld, en je moest maar berusten....
Als je twee en twintig jaar bent, kun je nog niet berusten!....
Zij was blij toen 't eindelijk koffietijd werd. De middag was gewoonlijk veel kalmer
en dan zou ze nog even uitgaan om handschoenen te koopen. Maar de koffietafel
was bizonder geagiteerd, omdat zij er te laat aan gedacht had koffie te zetten - die
filtreerkan, die maar niet door wou loopen!.... en Papa was zoo precies op de koffie!
- toen was Papa beneden gekomen, boos en zenuwachtig om een gesprek met Karel,
die brutaal was geweest en eenvoudig had verklaard dat hij vijfhonderd gulden schuld
had.... mijn God, zou je zoo'n jongen niet.... Waar moesten ze 't vandaan halen?!
Waar?!....
En eindelijk waren de kleintjes met veel drukte en gevecht binnen komen vallen,
schreeuwend aan Mariannes oor dat ze honger hadden en of er geen ‘nasi gorèng’
was vandaag....
‘Jawel’, kalmeerde Marianne, die dadelijk aan Papa had gezien, dat er een storm
dreigde, ‘houd je gemak, kannibalen, woestelingen dat jullie zijn! Anders krijg je
heelemaal niks, verstaan?’
De rust werd nu een beetje hersteld, tot Clementientje met vollen mond uitriep:
‘Pa, ze geven bij Van Dalen een groot feest, de volgende maand! En ik word ook
gevraagd’.
‘Ja?’ - vroeg Wagner verstrooid. De mooie donkere oogen van zijn schat brachten
een zachte verfrissching over zijn heete denken. Hij knikte haar toe. ‘Vindt je 't
prettig?’
‘Ja, heerlijk! Dol! 't Is altijd zoo leuk bij de Van Dalens. Een prachtig huis! en op
de stoelen hebben ze van die lichte zij, heerlijk om langs te gaan met je vingers....’
Marianne glimlachte. Dat kind was al net als zij.
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‘En overal spiegels en altijd hebben ze bloemen....’
‘Kind, eet nou’, vermaande Mama.
Verhalen over weelde maakten haar altijd zenuwachtig.
‘En weet u, Pa....’ Clementientje propte

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

226
haar rijst in den mond en sprak door met een soort extase: ‘Weet u, ze hebben twee
piano's, een vleugel en een gewone, en Herman, de oudste, speelt viool, o zoo heerlijk!
Hè, ik wou....’
‘Zul je nu eten? Wij willen nu ook wel eens praten’, hakkelde de arme moeder,
die anders nooit iets te vertellen had.
‘Ja, maar, luister nu - ik heb nog niet alles verteld! Mevrouw van Dalen heeft door
Flora laten zeggen dat we allemaal in 't wit moeten komen met rose linten in 't haar....
en mijn witte jurk is heelemaal gescheurd en erg vuil.... nu mag ik toch een nieuwe
hebben, hè Pa?’
Wagner wachtte even met antwoorden, schijnbaar verdiept in de krant, want zijn
hart was week geworden onder 't verhaal van zijn kleine meid.
‘Dat kan niet, kind’, zei hij eindelijk, gewild stroef, ‘ik kan 't niet betalen’.
Het meisje keek hem aan met een blik waar woede uitsloeg als vuur.
Haar mondje vertrok zich. Toen kwamen de tranen en barstte zij in wilde snikken
uit.
‘Ja, huil maar!’ riep hij, geïrriteerd en het was de terugslag van zijn eigen bittere
pijn die hem hard deed zijn tegen zijn arm kind dat hij beklaagde - ‘daarmee breng
je 't ver bij mij! Ik heb gezegd, dat 't niet kàn - en daar blijf ik bij. En als je dat grienen
niet laten kunt, sta dan maar op. Ik wil hier dat gebrul niet hooren’.
Trillend van woede stond het kind op en de brutale woorden van drift en verdriet
stonden klaar om weg te springen, toen Marianne haar hand op de lipjes lei en het
kind zachtjes meevoerde naar de andere kamer.
‘Stil liefje, stil nu’, suste zij, ‘huil maar eens uit. Het is wel echt vervelend, hè,
denk je dat ik dat niet voel? Maar we moeten allemaal zoo zuinig zijn en pleiziertjes
opgeven, al vinden we dat nog zoo naar’. Zij trok het kind op schoot. Ze zaten vóór
't raam en Marianne wiegde het snikkende kind in haar armen.
O, die afschuwlijke, rechtlijnige, eentonige, burgerlijk-duffe straat! O dit vreeslijke,
vreeslijke leven....
‘Stil nu’, herhaalde ze onbewust.
‘Stil nu, kind, het leven is niet prettig, maar we moeten wel.... het is nu eenmaal
zoo....’
‘Ach, alles is ook zoo vervelend!’ klaagde het kleine meisje, ‘nooit mag ik iets....
altijd is 't te duur! Hoe lang loop ik al met dien zomerhoed, zoo'n vies leelijk vod!
en nooit eens een mooie mantel! En andere kinderen, die gaan al op reis en die mogen
al naar de comedie! Ik ben toch al twaalf jaar! En muziekles, natuurlijk geen
muziekles. En de juffrouw op school zegt toch zelf dat ik erg veel gehoor heb - maar
alles is te duur, alles, alles!’
Marianne herkende haar eigen klacht.
Het was haar eigen genotzieke, hartstochtelijke natuur die zich herhaalde, haar
eigen leed, verdubbeld in dit huis! Dit kind moest dus hetzelfde leeren, hetzelfde
lijden als zij?!
‘Stil, mijn hartje, stil nu maar’, herhaalde zij, het kind op de wangen zoenend met
innig medelij, ‘Marianne zal je wel helpen.. die scheur in je jurk kan heusch nog best
genaaid en dan laten we hem netjes uitstoomen, hoor! En luister eens, als je nu lief
bent en niet meer huilt, mag je mijn mooie roos, je weet wel, die mooie die ik
vanavond dragen zal....? Je zult zien hoe mooi 't zal staan. En dan een nieuw rose
lint in je haar, o schat, wat zul je er beeldig uitzien! Maar nu weer lachen, hoor. O,
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kijk eens, ik zie al een kuiltje.... in deze wang.... nu in de andere nog!’ Zij kietelde
het weerstrevende kind, dat eindelijk te lachen begon.
‘Mag ik dan heusch je roos? Ja? is 't heusch?’ zong 't hooge stemmetje.
Toen ze weer binnen kwamen, was haar vader gekalmeerd, maar aan haar moeders
schreiende oogen zag Marianne het diepe leed dat aan dat moederhart beet. Het was
of zij voor 't eerst de grootheid dier liefde voelde. Dit leven werd verbrand door de
zorg om haar kinderen.
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Marianne schaamde zich opeens. Het was of zij haar moeder nooit recht gedaan had.
Hoe dikwijls had zij niet eenigszins geringschattend over de goede vrouw gedacht,
die, eenvoudig en zonder schoolsche geleerdheid, het leven doorging in toewijding
en zorg. Ja, dat Indische accent, sommige Indische manieren, het Indische bijgeloof
in enkele dingen, dat wel onuitroeibaar leek in haar - dat alles had haar vaak geërgerd
en kregel gemaakt, vooral toen ze nog een eigenwijze H.B.S.-scholierster was, die
alles beter scheen te weten dan allemaal te zamen in huis....
Zij stond op in een spontane, jonge beweging en gaf haar moeder een kus.
‘Toch jammer, dat je vanavond niet meegaat, moes’, zei ze hartelijk, ‘waarom doe
je 't eigenlijk niet?’
‘Massa, kind, ik bij al die menschen!’ schrikte de goede vrouw op, ‘ik ben al te
oud’.
Marianne streek zacht langs het dunne, grijze haar.
De avond kwam mooi en stil.
Omdat het nog wat vroeg was, stapten Wagner en Marianne uit bij het dorp en
liepen den boulevard langs naar het Kurhaus.
De zon hing laag en rood boven de kalmgrijze zee. Het zachte, deemoedige licht
dat over de opaalgrijze golven rustte, was als een stille, verheven lach.
Marianne keek er naar en genoot, omdat zij gevoelig was voor elke schoonheid,
maar innerlijk was zij onrustig. Er was zelfs iets van angst in haar ziel, een
stil-hartstochtelijk afweren van wat er komen moest en dat wel onvermijdelijk
scheen.....
‘Ben je moe?’ vroeg haar vader.
‘Neen, Papa, waarom?’
‘Ik dacht 't.... je keek zoo....’
‘Och neen’. Ongeduldig haalde zij haar schouders op.
Toen zij eindelijk bij het Kurhaus kwamen, zag Marianne Van Dam al in de verte
staan, blijkbaar op den uitkijk. Hij begroette hen vroolijk en schijnbaar ongedwongen,
maar Marianne vond toch dat hij iets zenuwachtigs had en dat een vreemde, ontroerde
klank zijn stem doortrilde.
Aan tafel praatte hij druk met Wagner over Indië. Met Marianne had hij nauwlijks
eenige woorden gewisseld. Zij was stil en keek voortdurend naar buiten.
Hun tafeltje stond vlak aan het groote vensterglas, waardoor men het terras in de
geheele lengte kon overzien. Toen de eerste gerechten gebruikt waren, begon de
pauze van het concert in de groote zaal en het terras stroomde vol kleurig, druk leven.
Marianne bekeek eerst nieuwsgierig, later wat moe, de telkens wisselende massa.
Vroeger had zij zoo vaak verlangd om eens een enkele keer in het Kurhaus te dineeren
- het had haar, als elke luxe, altijd aangetrokken met een sterke fascinatie.
En nu - nu zij dit genot in haar bereik had, wàs 't nu wel een genot voor haar?
Zou 't dan altijd zoo gaan met haar verlangens, kleine en groote; zou de vervulling
altijd blijven beneden de verwachting? Was 't leven een ‘éternelle duperie’?....
Misschien was dus alleen het onbereikte mooi en gaf de nevel van het verafzijn
de grootste bekoring aan de dingen - evenals een lichte avondmist de leelijkste straten
mooi maakt in de verte, er een waas op legt van schoonheid, dat verdwijnt als men
nabij komt. Of was 't nu alleen dat hinderlijke, gejaagde gevoel van zenuwachtige
onrust, dat haar belette hiervan te genieten?.... Soms keek zij heimelijk naar Van
Dam en telkens was 't een teleurstelling. Eerst zag zij zijn rosachtig zwarten baard,
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die hem leelijk maakte in haar oogen, hem iets barbaarsch gaf, iets ruws, dat haar
deed terugschrikken; dan merkte zij op dat hij kaal begon te worden en zijn voorhoofd,
hoog en bultig, onschoon was gebouwd, nog iets later dat hij zich onbevallig en
ietwat slordig kleedde. Toch was zijn figuur niet leelijk: slank nog en soepel voor
zijn jaren. Ook de handen waren goed, lange, nerveuse vingers. Maar wat een nagels!
critiseerde zij weer.
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Weinig zorg besteedde hij aan zijn toilet. Haar gedachten hinderden haar en toch
moest ze er even om lachen. Wat verwachtte zij eigenlijk? Dat hij opeens veranderen
zou in een ‘prince charmant’? Alleen omdat z i j dat nu graag wilde, omdat z i j een
rijk en tevens gelukkig huwelijk wilde doen? Wel ja, het leven zou haar dadelijk
bedienen, zooals zij dat wenschte. Waarom niet?!
‘'t Zit hier wel aardig, vindt u niet?’ richtte Van Dam opeens het woord tot haar,
toen hun oogen elkaar vluchtig ontmoetten.
‘O ja, alleraardigst. Ik houd er van veel menschen te zien....’ Marianne wist
eigenlijk niet wat ze antwoordde. Maar er moest immers gesproken worden!
‘Kom, drinkt u eens uit’. En hij hield de champagneflesch boven haar glas.
‘Graag’. Zij zette het glas aan haar lippen en glimlachte, ook met haar vreemde,
stralende oogen, toen zij het neerzette en hem aanzag.
‘Houdt u van champagne?’
‘O ja, net als van alles wat te duur is voor het dagelijksche leven. Is 't niet, vader?’
‘Marianne is een prinses, die is bij ongeluk in ons midden geboren’, zei Wagner
nonchalant.
‘De weelde hoort bij u’, vond Van Dam en zag haar aan met een verwarrende
bewondering. Bijna jongensachtig naïf toonde hij zijn verliefheid. Marianne werd
rood en keek hem niet meer aan.
Opeens vond zij het vervelend hier te zitten en zou ze met éen sprong naar buiten
willen, naar de koele, wijde zee.
‘Zeker, de weelde behoort bij u’, herhaalde Van Dam nog eens, onhandig.
‘Als ze bij mij behoort, wacht ze wel heel lang met te komen’, antwoordde zij een
beetje scherp spottend. ‘Ik weet ook niet hoe 't zou moeten gebeuren. We hebben
niet eens een erftante in de familie waar we op mogen hopen. En zelf een fortuin te
gaan verdienen, zooals ik in overmoedige buien wel eens gedroomd heb, daar ben
ik niet sterk en niet begaafd genoeg voor’.
‘Maar....’ Hier keek Van Dam naar Wagner, die op was gestaan en met een kennis
aan een ander tafeltje een gesprek was begonnen, ‘maar.... als er nu iemand kwam....
die van u hield en 't u geven kon.... dat beetje weelde?’
Hij had zacht en haastig gesproken, als was hij angstig deze gelegenheid te laten
voorbijgaan.
Marianne zweeg. Haar hart bonsde en zij voelde zich rood worden. Toen keek zij
hem ernstig aan: ‘Dan zou ik ook van zoo iemand moeten houden’, zei ze eindelijk,
kort.
‘Natuurlijk’, antwoordde hij, verward en diep-in teleurgesteld; hij wist zelf niet
waarom.
Na het diner stonden zij op het terras naar de zee te kijken. Die trok Marianne
altijd met haar grootsche geheimvolle wijdheid. Rustig, bijna uitgestreden lag de zee
vóór haar dien avond, als met de kalmte van den dood.
‘Wat is de zee vreemd, vanavond’, zei ze fluisterend.
‘Ja, de zee is altijd anders - altijd verrassend’, vond Van Dam. ‘Ik herinner me in
Indië een boottocht des avonds op de Java-zee. Er was toen net zoo'n vreemd grijs
licht op het water. Dit doet me er erg aan denken’.
‘Vondt u 't mooi?’ vroeg Marianne gretig, ‘houdt u daarvan?’
‘Ja.... ik genoot....’
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‘Ik had nooit gedacht dat u van 't mooie in de natuur zoudt kunnen genieten. De
meeste mannen geven er immers niet om’.
‘Zie je me voor zoo prozaïsch aan, Marianne?’ vroeg hij, haar oogen zoekend, die
ze afwendde, ‘ik heb nooit veel gelegenheid gehad om me te uiten.... in mijn leven
was zooveel “dienst” en zooveel “officieel” en ik heb nooit veel met andere menschen
gesproken.... maar daarom ben ik niet zoo dor, zoo droog als ik misschien lijk’.
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‘Ik vind u niet dor en droog’.
‘Gelukkig. Denk eens, Marianne.... als je altijd alleen bent.... of onder menschen,
die je vreemd blijven - zonder vrienden of familie bedoel ik - in 't binnenland van
Java - dan word je een beetje.... abnormaal.... gesloten en vreemd, maar....’
Hij kon niet uit zijn woorden komen en stotterde, diep ongelukkig dat dit een
onkundigen indruk zou maken op 't meisje.
Maar zij - opeens - voelde zich tot hem aangetrokken. Zij glimlachte hem
vriendelijk toe. ‘Hoe eenzaam was u’, zei ze zacht.
‘Ja.... dat was ik.... heel eenzaam! Marianne’, en hij vatte bruusk haar blank mooi
handje dat op de balustrade lag en kneep het in zijn vingers, ‘Marianne.... zou je....
een beetje sympathie voor me kunnen voelen?’
‘Waarom niet?’
‘Probeer 't dan.... doe er een beetje je best voor, wil je?’ fluisterde hij haastig en
zijn verlangen was zoo fel in zijn oogen, dat zij schrikte en haastig haar vingers
terugtrok. Zij keerde zich om en zocht haar vader.
Den volgenden dag was Marianne in een triestige stemming. Het was haar of er iets
in haar leven veranderen ging. Ze liep, na een paar boodschappen gedaan te hebben,
door de winkelstraten naar huis.
Onzeker welke gedachten zij vast moest houden en welke verdrijven, vreemd
kijkend in haar ziel, ging zij voort half onbewust van den weg dien ze koos. Zoo
stond zij stil werktuigelijk - omdat zij 't anders ook gewoon was te doen - voor de
etalage van de Bonneterie in de Gravenstraat. Eerst machinaal, dan met aankomende
belangstelling, bekeek zij de uitstalling van fijnluchtige zomertoiletten, den slanken
vorm van een grijs tailleurcostuum, waarop de glanzende bevalligheid van een langen
zijden halsdoek was neergeplooid.
Ook de kanten kraagjes en doorzichtige, schijnbaar onverschillig neergegooide
blouses trokken nu haar aandacht en zij voelde weer de oude begeerte in zich branden
om dat alles te bezitten; de soepele fijne zijde als een streeling voor haar vingers, de
voorname etherische kant als een wellust voor de oogen....
Een man zou 't niet kunnen begrijpen.... Maar als hij haar liefhad, zou hij 't haar
dan niet willen geven, met graagte - ook om haar nog mooier te zien?
Voor het andere raam hingen de elegante peignoirs, de zijden onderrokken. Zij
gaf zich het kinderachtige genot de mooiste uit te kiezen en in gedachten te koopen....
Zoo deed zij ook voor de andere winkels. Zij ging in de Hoogstraat voorbij Liberty,
en daar vooral bleef ze lang staan. Er was in die matte, voorname kleuren iets wat
haar onweerstaanbaar boeide, en allerlei andere beelden voor haar opriep, van rijke
en toch discreet-mooi ingerichte kamers, van gedempte, evenwichtige levens, zoo
gemakkelijk en bevallig als waren ze niet van deze aarde! Daar hoorde zij thuis genot, niets dan verfijnd genot proefde zij in die droomen....
Bah, waarom zou ze zich mooier zien dan ze was?! Een ijdel, oppervlakkig kind
met ietwat artistieken smaak en dat ziek was van verlangen naar schoonheid, naar
weelde, naar onmiddellijk, misschien wel enkel materieel genieten?
Voor iets anders deugde ze immers toch niet - dan om een rijk huwelijk te doen!
Zij schrikte van haar cynische gedachten. Toch had zij wel eens andere droomen....
van echte liefde en innigheid, waarbij alles wat aardsch was, wegviel.
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Och, maar dat was toch maar nutteloos en dwaas, bedacht zij, dat soort van droomen
was goed voor romanheldinnen. In 't werkelijke leven was daar geen plaats voor.
Zij herinnerde zich hoe zij wel eens jonge mannen ontmoet had, in wier blikken
zij bewondering of verliefde verrukking gelezen had en hoe zij toen zich had laten
wiegen op zulke gevaarlijke droomen. Een enkele keer scheen 't wel of ze dan nader
kwamen en
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verwezenlijkt zouden worden.... Maar na een poos waren die aanbidders weggebleven.
Zij wist wel waarom: een meisje zonder geld, al ziet ze er lief uit, daar flirt je een
beetje mee - maar tot iets ernstigs komt het zelden. Dat was de bittere ervaring die
haar allengs zoo cynisch had gemaakt, die om haar lieven mond de bittere plooi
gekorven had.... Het geld! hoe jong ze was, ze wist, nu de macht, de helsche macht
van het geldt....
De dagen gingen roezig en gevuld met kleine druktes voorbij. Van Dam was nog
niet terug geweest en er werd in huis ook niet over hem gesproken. Toch was er soms
in de oogen van haar vader iets wat haar ontroerend trof: een zekere nederige vraag,
een afwachtend, angstig zoeken naar wat er in zijn kind wel om mocht gaan.
Marianne zelve leefde in afwachting. Overdag kon zij niet denken, maar de nachten
waren van haar. Dan lag ze uren lang wakker. Doch die nachten waren gevaarlijk,
omdat zij dan het werkelijkheidsbesef verloor en alleen nog maar droomen kon en
verlangen....
De eerste nachten wist zij heel helder dat het geen verlangen was naar hem, doch
eerder een smachten naar liefde - vaag en toch zoo innig begrip! - Doch
langzamerhand begon zij zichzelve en Van Dam te zien in een romantisch licht. Zij
was de opofferende dochter die haar geluk, haar leven weggaf voor haar huisgenooten,
die anders te gronde zouden gaan; en Van Dam een edele, bizondere persoonlijkheid,
die onder zijn gewone uiterlijk een mooie, hoogstaande ziel verborg. Hij zou zelfs
zijn baard laten afscheren en dan zóó knap worden dat het haar niet moeilijk zou
vallen echt en door 't dolle heen verliefd op hem te worden. En toen kwamen de
toekomstdroomen van genot, vrijheid, weelde....
Alles wat zij zich van Indië herinnerde uit haar kinderjaren, kwam verdichterlijkt
terug. Genot om vrijheid van beweging, véel planten en dieren, heel de heerlijke,
ongebonden natuur, alles wat Indië voor kinderen tot een paradijs maakt, zij dacht
het weer terug te vinden en dan met een dieper besef.
Zij herinnerde zich het huis waar zij gewoond hadden toen haar vader
assistent-resident was geweest te Garoet; de groote, koele galerijen met varens en
palmen en den verrukkelijken tuin, glooiend naar de bergrivier, met zijn roode klei
waar de prachtigste bloemen bloeiden.... Zij rook soms nog de geur! O, daar te
wonen....
Zoo eindigde zij met illusies, zooveel en zoo mooi, dat zij soms, in een terugslag
van haar critisch verstand, opeens hardop begon te lachen! Met dat al wist ze éen
ding zeker: als hij haar vroeg, zou ze ‘ja’ zeggen. Het kon niet anders meer.
De begeerte naar al die schoonheid waarmee zij haar ziel had gelokt, was zoo
hevig geworden dat zij haar niet meer uit zou kunnen rukken zonder pijn; onduldbare
pijn! En waarom zou ze zich pijn doen als ieder van haar verwachtte dat ze zich zou
laten gaan?....
Van Dam - na eenige weken wachtens - zond Marianne op een dag een mand met
bloemen, en daarna geregeld een boeket of wat mooie vruchten. Bijna dagelijks
kwam hij bij Wagner aanloopen. Het was door zijn tusschenkomst dat Karel een
plaatsing kreeg op een groote theeonderneming waarvan Van Dam den administrateur
toevallig kende; Clémentientje en Bertus werden ook met cadeaux en snoeperijen
verwend, Wagner rookte fijnere sigaren en voor mevrouw had Van Dam de aardigste
attenties.
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Iedereen hield van hem. Er waren nu geen zorgen meer. Marianne voelde een
groote ontspanning volgen na eenige dagen van zwoele angst en kregele onrust.
Met zijn komst in haar leven scheen wel alles te vermooien en gemakkelijker te
worden. Zoo ontstond een verteederde dankbaarheid, die tot tranen toe ontroerde.
Er was maar éen duistere plek in haar gedach-
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ten en gevoelens, maar zij meed die en verwijlde liever in de lichte velden van 't
heden, 't nabij-liggende.
Op een avond, heel eenvoudig, vroeg hij haar zijn vrouw te worden.
Zij waren alleen in de halfdonkere voorkamer, waar de schemering van een laten
Septemberavond lichtgrijs naar binnen viel. Van Dam had bij hen gegeten en toen
had men hen - opzettelijk of toevallig - alleen gelaten. In een krampachtige angst en
een onweerhoudbare spanning van nu-of-nooit had hij zijn vraag gedaan.
En zij had geknikt.
Toen had hij haar hand genomen en er een schuwen, hartstochtelijken kus op
gedrukt.
‘Marianne.... je maakt me zoo gelukkig!’ zei hij heesch en stotterend, ‘ik weet
wel, dat ik bij jou vergeleken, oud ben - neen, spreek me niet tegen! - ik ben al zes
en veertig - maar ik voel me nog jong en sterk en vooral: ik houd zoo innig veel van
je’.
Toen had ze hem aangekeken.
‘Laat ik eerlijk zijn’, fluisterde zij, ‘ik weet niet.... of dit, wat ik voor je voel, 't
ware is.... ik weet 't niet’.
Een zware droefheid scheen op haar ziel te zinken.
‘Je bent nog zoo jong.... ik mag 't misschien niet vragen’, hakkelde hij, ‘maar kind,
probeer 't met me....’
‘Ja, dat wil ik.... want ik ook, ik verlang zoo vreeslijk naar geluk!’ Het was als de
diepe kreet van een lang weergehouden begeerte, zoo eerlijk en zoo fel dat hij er
even van schrikte. Kon h i j dat haar geven?
Hij weifelde en zag op haar neer, zooals ze in een stoel was gegleden, de handen
gevouwen tusschen de knieën, de oogen in een starend gepeins naar buiten gericht.
Haar woorden klonken dof in hem na. Toch waren ze niet anders dan hij verwachten
mocht. Dit kind wilde het volle leven, de liefde, de weelde, de vrijheid van
zelf-ontplooiing en dat door hem!
Welk een verantwoordelijkheid.... hij duizelde. Maar het gezicht van haar blanke,
teere wangen, die als een vrucht glansden in 't zachte avondlicht, maakte zijn
hartstocht weer de sterkste.
Hij streek met de hand over 't voorhoofd. Toen boog hij zich over haar heen en
gaf haar een kus op 't zachte haar, dat met zijn fijne geur hem een sensatie gaf een
bloem gekust te hebben.
‘Ik beloof je.... al 't geluk.... dat ik je geven kan’.
Zijn stem klonk vreemd-heesch.
Marianne zag op en glimlachte. In 't halfdonker van de kamer was de fulpen gloed
van zijn oogen van een ongekende schoonheid. Voor 't eerst trof haar een emotie van
bewondering en zij voelde er zich gelukkig om. Nu zou 't komen!
‘Je bent zoo goed’, zei ze onwillekeurig.
‘Dat ben ik niet - ik ben een egoïst - maar mijn God, ik houd zoo zielsveel van
je’.
Zijn hartstochtelijke stem deed haar trillen.
‘Is 't heusch?’ vroeg zij, half kinderlijk, half coquet.
Hij nam een stoel naast haar en vatte haar handen.
‘Nu moeten we eens praten, Marianneke’, zei hij zacht, ‘maar wil je me.... eerst
een zoen geven? éen maar?’
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Zij bracht haar lippen bij zijn behaarde wang. Die kus gaf haar geen genot.
‘Volgende maand moet ik al weg, ik kan niet langer blijven’, zei hij, haar wangen
streelend en langzamerhand haar hoofdje dichter halend bij 't zijne, ‘we moeten dus
wel met den handschoen trouwen, al heb ik dat altijd een nare gewoonte gevonden....
Maar misschien is 't beter zóó.... want dan heeft mijn kindje den tijd om op haar
gemak en heél diep over mij na te denken.... of ze er geen spijt van heeft....?’ Zijn
oogen waren dicht bij de hare.
‘O neen’, zei ze zacht en verlegen, ‘je bent zoo goed.... ik denk 't niet’.
‘Nu, des te beter, mijn lieveling’. En
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opeens stoutmoediger geworden, drukte hij haar hoofd vast tegen zich aan en zoende
haar op voorhoofd en wangen.
Een poos bleef zij tegen hem aanliggen. Dit alles hoorde zoo. Zij mocht er zich
niet aan onttrekken. Heel naar was 't ook niet; alleen zoo heel anders dan zij 't zich
in haar droomen had voorgesteld! Toen maakte zij zich los.
‘Maar ik hoop dat jij ook geen spijt zult voelen.... hoe heet je eigenlijk?’ viel zij
zich in de rede, en het rood gloeide op haar wangen.
‘Albert. 't Is jaren en jaren geleden, dat ik mijn voornaam hoorde zeggen’. Hij
nam haar hoofdje weer. ‘Toe, zeg 't nog eens’.
‘Albert’, herhaalde ze peinzend, ‘wat vreemd.... ik zal er nog aan moeten wennen’.
‘Mijn schat’, fluisterde hij heesch, en vaster trok hij haar hoofdje tegen zijn
schouder, ‘mijn liefste schat’. Zijn lippen, begeerig en trillend van hartstocht zoenden
haar wangen en namen eindelijk haar mond, haar lieven, felbegeerden mond in een
langen, vasten, in haar duizelend wegvallend bewustzijn haast eindeloos lijkenden
zoen.
Vaster nog grepen zijn armen; hij duwde haar hoofdje tegen zijn wangen en nog
eens wilde hij dien mond in een zoen van verstikkende passie....
‘Och Albert....’, zij zuchtte, ja kreunde haast en maakte zich los uit zijn armen.
‘Je moet me niet zoo dikwijls zoenen’.
Hij schrikte en schaamde zich.
‘Vind je 't zoo naar?’ vroeg hij angstig.
‘Neen.... naar niet.... maar ik houd er niet erg van’.
‘Dan zal ik 't niet zooveel doen.... als ik 't laten kan’, zei hij haast jongensachtig.
Zij glimlachte even. Maar in haar hart was de onrust en een troebele, innige pijn.
‘Mag ik Mama nu roepen?’ vroeg zij zenuwachtig.
‘Goed kindje’, en toen ze langs hem ging, weerstond hij moedig de begeerte haar
naar zich toe te trekken. Voorzichtig moest hij zijn!
Hij bleef alleen in de donkere kamer en in zijn haast benauwend gevoel van geluk
was die duisternis hem onaangenaam.
Hij tastte in zijn zak naar lucifers en aan de gaskroon die boven de tafel hing,
plofte het licht op en verspreidde dadelijk een atmosfeer van glanzende gezelligheid.
Mevrouw Wagner kwam binnen, bevend van agitatie, eenige woorden stamelend,
die niemand verstond.
‘Ik hoop haar gelukkig te maken, mevrouw’, zei Van Dam onvast en bleef met de
magere, nerveuze vingers van de oude vrouw in zijn handen staan, onhandig in zijn
emotie.
Marianne was de eerste om haar uiterlijke kalmte te hervinden. Zij liet de gordijnen
zakken, zette theewater en haalde de rozen die Van Dam haar dien morgen gestuurd
had, om ze op tafel onder de kroon te zetten.
‘Dat staat zoo feestelijk’, zei ze glimlachend; en toen verlegen: ‘is 't niet zoo,
Albert?’
Hij was verrukt. ‘Je bent een schat’, zei hij innig, maar hij durfde nu niet eens
meer haar hand te nemen.
De avond verliep vreemd. Zij waren nog niet gewend aan den nieuwen toestand.
Wagner kwam laat beneden; hij had iemand bij zich gehad en men had hem niet
durven storen. Hij scheen, na Albert, de gelukkigste van allen. Zijn moe, getrokken
gezicht straalde in een vroolijken glimlach en hij drukte zijn aanstaanden schoonzoon
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verscheidene keeren de hand. Hij stond er op dat men een glaasje champagne zou
drinken ter eere van 't verloofde paar en ging zelf om den wijn te halen in een winkel
om den hoek.
‘Je hebt Papa eigenlijk niet eens om mijn hand gevraagd! Je hebt erg incorrect
gehandeld!’ zei Marianne plagend. Zij zat naast hem en liet nu geduldig toe, dat hij
haar hand nam en telkens kuste of haar vingers bewonderend streelde.
Hij werd rood. ‘Eigenlijk heb ik.... hem - er al over gesproken’, stotterde hij.
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‘Wanneer? Zeker al weken geleden?’ informeerde zij stout.
Hij knikte en zag haar aan. ‘Liefste schat!’ fluisterde hij, dicht naar haar toe, ‘O,
God, ik heb zoo lang getwijfeld of ik 't wel doen mocht. Je hebt me al wat strijd
gekost, Marianne’.
‘Arme ziel’, zei ze luchtig. Even was weer die angst in haar om zijn hartstocht en
ze was blij toen haar vader terug was met de champagne en ook Karel binnenkwam.
Zij klonken en dronken op het gelukkige paar.
‘Dit is de mooiste dag dien ik lange beleefd heb’, zei Van Dam en zette zijn glas
neer, omdat zijn hand hevig trilde.
Toen zij hem uitliet, drukte hij haar nog eens vast tegen zich aan. Toen zij bang werd
en zich terugtrok, zei hij een beetje triest: ‘Ik zal je geen pijn doen’.
‘Neen.... maar je hebt ook zoo'n akelige baard’, antwoordde ze kinderlijk.
‘Zal ik hem afscheren?’ vroeg hij schertsend.
‘Hè ja, toe, Albert, doe je 't heusch? ik vind een baard zoo vreeslijk’, zei ze naïef.
‘Goed, kindje, 't is alleen.... je zult zien dat 't me heel leelijk zal staan. Maar ik wil
't natuurlijk wel doen’.
Marianne voelde den eersten wellust om haar machtsgevoel. ‘Ja, ja, je moet 't
doen’, zei ze dringend.
Hij nam haar nog eens in zijn armen.
‘En.... nog iets, Albert....’ Ze wist zelve niet hoe ze zoo stoutmoedig durfde zijn,
‘zul je.... me niet meer zoo wild zoenen als daareven?’....
Hij wachtte even: ‘Ik zal 't niet eerder doen dan wanneer jij 't me toestaat’.
‘Ja.... dank je’.
Zijn stem verstikte in tranen.
Hij voelde zich mateloos gelukkig en zelfs haar vraag bracht geen bitterheid, alleen
verteedering.
Lang keek Marianne hem na, zooals hij wegstapte in de stille, donkere straat. Toen
klapte zij de voordeur dicht en ging langzaam naar boven, verward en overweldigd
door haar gevoelens.
Dien nacht kon zij niet slapen.
In bed hield zij het niet lang uit. Het was of haar gedachten levende wezens werden,
die haar besprongen, dicht op haar lagen en haar verstikken wilden.
Het duister van haar kamer werd een benauwing. Zij smachtte naar licht.
Toen sprong ze op en deed de gordijnen open. Buiten was er een zacht, weifelend
licht. Of 't van de sterren kwam?
Zij schoof haar raam hoog op en trachtte iets van den hemel te zien. Vergeefs.
Wat was 't warm hier binnen. Met genot haalde zij diep adem, nu de koele
nachtlucht die iets opwekkend-prikkelends had, naar binnen woei.
Zou ze iets omdoen om geen kou te vatten? Haar nachtjapon was zoo dun.
Och, waarvoor?....
Zij bleef staan. En als ze eens ziek werd, héel erg ziek, zoodat ze niet kon trouwen,
tenminste niet zoo gauw - dat zou wel een rust geven....
Wat zijn dat nu voor gedachten, berispte zij zichzelve, voor een meisje dat
geëngageerd is met iemand van wie ze houdt, dien ze vrijwillig koos?!
Vrijwillig?.... Zij dacht hierover na.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Altijd dezelfde gedachten! Ongeduldig schudde zij 't hoofd.
Toen kwam opeens een herinnering naar voren, die zoo lang als dood in haar ziel
had gesluimerd.
De herinnering aan haar eerste liefde.
O, ze was nog jong geweest, pas zeventien jaar en heel veel waarde hechtte zij er
de laatste jaren niet aan - maar éens was 't toch het allermooiste, het allerliefste
geweest in haar leven.
En nu, alleen in 't donker vóor 't open raam waar de nacht stond als een grootsch
en liefelijk geheim, kwam 't met ongewone kracht opleven, helder, innig van kleur.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

234
Zij hadden elkaar leeren kennen aan 't strand. Marianne was in de hoogste klas H.B.S.
maar voelde zich al volwassen.
Hoe had ze 't laatste jaar die school gehaat! Die duffe, muffe lokalen, dat
gedwongen stilzitten, de onnoozele praatjes van die meisjes.
Toen ging ze veel, alleen op de fiets, naar Scheveningen om in een bad van licht
en lucht verfrischt te worden.
Daar, op een Zondagmorgen, had ze hem ontmoet. Ze hadden kalm en eenvoudig
met elkander gepraat. Marianne was niet gewend met jongelui om te gaan. De
vriendjes van de meisjes op school vond ze kinderachtige, onhandige lummels, en
voor echte volwassen mannen was ze verlegen, ja bang. Maar met hem was ze dadelijk
op haar gemak geweest. Hij leek een jaar of drie en twintig en was lang en mager.
Zijn gezicht - o hoe duidelijk zag zij 't nog vóór zich! - was smal en een beetje bleek.
Maar de oogen waren jong en schitterden als hij sprak. En zijn lach was als van een
kind, gul en vroolijk.
Hij vertelde dadelijk veel over zichzelf. Hij was student in de theologie en leefde
met zijn moeder, een weduwe, die hij met zoo'n teederheid beschreef, dat Marianne
al dadelijk iets gevoeld had van vage jalouzie. Ze waren arm en alles werd aan zijn
studie opgeofferd. Maar wat een rijkdom aan idealen, illusies, warmte, enthousiasme,
verbeeldingskracht, had die jongen!
O, die Zondagmorgens, als de zon van de zee éen schittering, éen blijheid maakte
en als zij zijn jonge stem naast haar hoorde juichen dat het leven toch zoo mooi
was!.... En wat droeg hij prachtig gedichten voor - wat waren ze dan gelukkig, enkel
om zoo'n vers in den stillen, zonnigen morgen.
Toen was ze van hem gaan houden, innig en een beetje dwepend, omdat ze nog
zoo jong was, zoo heerlijk jong!....
En hij - ook hij was van haar gaan houden, dat had ze wel gevoeld. Maar hij had
het haar nooit gezegd.
Waarom niet?
Toen had ze 't niet begrepen en zich dikwijls bitter, bitter beklaagd over zijn
zwijgen, dat ze voor kilheid of ál te groote, zelfzuchtige voorzichtigheid aanzag.
Nu begreep ze 't wel. Hij had - te jong en te arm, te weinig zeker van zijn toekomst
- haar niet aan zich willen binden. Hij was ook minder dikwijls aan 't strand gekomen,
langzamerhand.
En toen was ze eindelijk doodgebloed - doodgebloed.... haar arme, jonge liefde!
Maar hoe vaak daarna had ze niet naar hem verlangd en wel eens gedroomd dat hij
terugkwam - sterk en zeker van zijn toekomst - om haar te halen!
IJverig had zij altijd in de krant de lijsten gevolgd van de universitaire examens.
Maar nooit zijn naam daarbij gevonden.
Was hij een andere richting uitgegaan? Had 't geld geheel ontbroken voor zijn
studies? Was hij ziek geworden? Zij wist het niet.
Nu, alléen in 't donker, vóor 't open nachtraam, den avond van haar verloving,
moest zij voortdurend aan hem denken. Hoe was 't mogelijk? De laatste jaren was
die herinnering zoo ver achter in hare hersens gezet. Zij dacht dat alles was vergeten....
Maar n i e t s had zij vergeten, niets. Hun lange wandelingen, zijn opgewonden extase
als hij sprak van zijn lievelingsdichters, zijn lieve, hartelijke woorden, zijn arm die
soms even om haar schouder werd gelegd, zijn teere, innige blikken.
Mijn God, dàt was de liefde geweest - en het echte geluk, het echte geluk....
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Hoe zou ze zich wel voelen, als h i j het was geweest en niet Albert van Dam, die
haar ten huwelijk had gevraagd?!
Maar zou het leven dan niet lijken als een waár geworden droom, zou ze niet
gehuiverd hebben van óvergroot geluk, geweend van zaligheid? En als h i j 't was
geweest die haar in zijn armen had genomen en zóo had gezoend.... zou zij hem dan
ook gevraagd hebben dat niet te dikwijls en al te wild te doen?.... Zij sloot de oogen.
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Want nu duizelde 't haar.
Neen, neen, zij moest er niet aan denken. Het was nutteloos en gevaarlijk.
Zij probeerde aan preciese aldagsdingen te denken. En legde zich weer te bed.
Een paar keer sluimerde zij in om telkens weer wakker te schrikken en toen het
eerste morgenlachen aan den hemel glansde, stond zij op. Ze had plotseling éen fel
verlangen: naar zee te gaan.
Haastig kleedde zij zich aan en zonder hoed, zoo in een wit dun blousetje en een
wit linnen rok, gleed zij het huis uit.
Buiten was het éven dag.
Hoe stil lag alles, afwachtend in het teere, het jonge morgenlicht.
Marianne koos den weg over de duinen. Hoe heerlijk mooi glooiden de blonde
heuvels tegen de opalen luchten.
Een zwerm meeuwen fladderde als witte scheepjes daarboven.
Marianne voelde het koele zand met genot tegen haar beenen, als ze diep er in
wegzakte. Een enkele keer liet ze zich vallen en speelde met de kleine windekelkjes
en 't grijsgroen helmkruid.
Het denken aan haar eersten vriend werd nu een dwang, maar een dwang zoo zoet,
zoo onweerstaanbaar, dat ze niet meer tegenvocht.
Op een hoogen duintop staande, zag ze de zee. Kalm en grijs. De zon stond nog
niet hoog genoeg om het water tot één schitterspiegel te maken.
Het verre ruischen klonk als een groet. Toen, met een kreet, hief zij de armen op
en begon het duin af te rennen, dronken van 't licht, de vrijheid en de ruimte. Nu hèm
te ontmoeten, nog eens met hem te wandelen langs de zee! die jonge, juichende stem
te hooren, die 't leven zoo mooi vond!....
Helaas - ze was alleen en haar vriend was haar vriend niet meer.
Marianne liep het strand op. Er waren maar heel enkele menschen.
Zij zag dat de vloed aan 't opkomen was en nu had ze dolle lust om een van de
pieren op te loopen tot waar de zee haar naderen kon.
Daar stond ze nu op de grove keien tusschen de aanzwellende, in wit schuim
uitrafelende golven. Het gedruisch werd telkens sterker; dichter en dichter drongen
de golven aan. Zij zag den wijden hemel, goudgrijs nu onder het broeiende zonlicht
dat opsteeg achter dunne mist.
Zij voelde het wijde, frissche van den forsch aanwapperenden zeewind, die haar
als in groote, sterke armen wel op zou willen nemen. Nooit zou zij moe worden te
kijken naar het spel van het water, hoe het aandreef, ombuitelde en in spattend schuim
zilverblond zich uitstrekte over het zand. Wanneer het schuurde over de bazaltkeien,
trok het zuigend daar tusschen door en glinsterden de met mos en kiezels bedekte
steenen van 't frissche bad.
Van een blonde zonnigheid werd nu het licht op de zee. In de lucht kwamen blauwe
streken en witter glansden de wolken. De zon kwam even door en schitterde nu fel
in flikkering op 't water.
De wind sloeg forscher tegen haar aan. Zij ademde diep.
Wat was dat goddelijk hier!
Grootsch en eentonig druischte het water. Grootsch en eentonig als heel het
menschenbestaan.
Wie had dat eens gezegd?
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Ja, h i j was 't geweest, haar eerste vriend, haar jonge vriend....
Hoe natuurlijk zou het zijn, hoe van-zelfsprekend hem weer te vinden, als zij straks
op 't strand terugging.
En dan zouden ze verder wandelen, gelukkig en vol liefde, beiden jong, beiden
vol schoonheid.
Opeens was 't of zij schrikte.
Maar z i j met Van Dam?! Er schreeuwde iets in haar. Dat was niet mogelijk - dat
was immers niet mogelijk!
D i t , dit was werkelijkheid, de zee, de gouden lucht en haar herinneringen - maar
dat andere - Albert; zijn aanzoek, haar
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engagement, alles wat er de laatste weken gebeurd was - dàt was een droom!
Of was het toch niet zoo en alles maar een spel van haar gedachten?....
Zij vond de zee te zwaar, te grootsch nu en 't licht te schel.
Zij keerde zich om en wandelde, opeens heel moe, met matten tred naar huis. Een
verleidelijke gedachte stond om haar heen en beloerde haar aan alle kanten. Zou ze
't afmaken?
Eerlijk bekennen, dat ze niet genoeg van hem hield; er te veel tegen op zag?
Waarom niet? - Haar tred werd vaster, haar hoofd richtte zich op.
Was ze niet vrij? En mòcht ze haar jeugd zoo lichtzinnig verkwanselen, ja
verkoopen?!
Zoo moeilijk was 't toch niet.... éen woord en haar ouders zouden alles begrijpen.
Haar vader zou 't wel aan Van Dam uitleggen.... daar had ze niets mee noodig. Het
was per slot al heel eenvoudig.
Doch hoe dichter Marianne de straat naderde waar zij woonde, hoe minder
eenvoudig 't leek.
Zij dacht aan alles wat Van Dam al voor hen gedaan had: Karel aan een betrekking
geholpen, haar vader geld voorgeschoten, een viool gekocht voor Clementientje. En
dan alles wat hij nog meer zou doen....
Toen zij aanbelde en de meid haar verbaasd begroette met de woorden: ‘Gunst
juffrouw, uw Mama zocht overal naar u en daar zijn bloemen voor u gekomen en
een briefje’ - toen hing alles weer slap in haar neer, bedekkend de gouden schoonheid
van liefdes- en vrijheidsdroomen. Neen - zij kon niet meer terug.
Het gezicht van de smalle gang, de versleten vloermatjes, de gebarsten spiegel
boven het wankelige tafeltje - de geur van de keuken en het korte, zenuwachtige
kuchen van haar vader - 't was alles alweer voldoende om haar terug te roepen naar
de onverbiddelijke werkelijkheid. Haar jeugd was voorbij....
Wie zeide dat.... en wàs 't waar?!

Boulevard-orgel,
door Rinke Tolman.
Daar spraken op een avond langs de boulevard
De fransche drukke monden blijheid in den wind;
Daar woei in lichte stad èn krul èn kleed èn lint,
En, lachend-zachte vreugd! het dapper dansend haar
Van vrouwen bij muziek van ouden orgelaar,
Zooals men moe-gehavend wel in sloppen vindt....
Zijn baard bewoog bij 't draaien van het instrument
Hij zong melancholiek met dof en mat gebaar....
Hij zong zijn wellend leed uit roestig-ruwe keel
En dreef oproerig 't orgel tot een zwaarder dreun;
Hij neep een wilde gil tot pijnend-kleinen kreun
En nam zijn hoed en zei ‘merci’ en neeg heel veel....
Daar zongen op een avond langs de boulevard
De mannen 't luchtig lied van d'ouden orgelaar....
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Kroniek.
Boekbespreking.
M.C. Kooij-van Zeggelen, Een Broederdienst uit 1815, Amsterdam,
Scheltema & Holkema's Boekh.: K. Groesbeek & Paul Nijhoff - 't jaartal
ontbreekt.
H. van Loon, Trouweloozen, Rotterd., W.L. & J. Brusse's Uitgevers-mij,
1915.
Scherper contrast, wat innerlijkheid, wat geest betreft, dan tusschen deze beide nieuwe
hollandsche romans schijnt wel nauwelijks denkbaar. Hoe is het mogelijk, vraagt
men zich af, dat zij geschreven werden in een zelfden tijd en door twee landgenooten!
Toch is dat zoo, en lijkt het ons ook al spoedig minder verwonderlijk, wanneer wij
n.l. maar even hebben nagedacht over de éven onwaarschijnlijke contrasteering, die
wij plegen op te merken - of, door de gewoonte, misschien al niét meer opmerken onder de persoonlijkheden der menschen om ons heen. Dat deze contrasteering zich
in de litteratuur weerspiegelt, is inderdaad wel allerminst een wonder in een tijd
waarvan de stijgende bewustheid nog vooral op de persoonlijkheid, het zélf, is gericht,
en onder den invloed van een litteraire beweging - nog altijd die van 1880 - welke
de allerindividueelste expressie van allerindividueelst gedachte- en gevoelsleven als
haar ideaal proclameerde.
Het zou wel eens kunnen zijn, dat mevrouw Kooy-van Zeggelen, wanneer zij
dezen aanhef leest, zich daar ten zeerste over verbaast. Hoe nu, zij, de rustige
onderzoekster, die naar niets anders trachtte dan naar het zoo zuiver mogelijk oproepen
van de beelden, in haar geest gewekt bij het bestudeeren van oude familiepapieren,
zij zou geschreven hebben onder invloed der gepassioneerde beweging van '80, háár
zou het in de eerste plaats om expressie van persoonlijk zielsleven zijn te doen
geweest?.... En toch neen, zij zal zich niet zoo kunnen verwonderen, want zelve zal
zij zich herinneren, wat zij schreef in het ‘Voorwoord’ op haar novelle, het voorwoord
dat zij, zeer begrijpelijk, noodig achtte om haar lezers aangaande den oorsprong van
dit boekje in te lichten. Mevrouw Kooij vertelt ons daar, dat niet zij, maar Jeanne
Vôtel (medewerkster van W.G. van Nouhuys aan zijn tijdschrijft ‘Woord en Beeld’)
indertijd het gegeven voor ‘Een Broederdienst uit 1815’ ontdekt heeft, en doet een
poging deze overleden schrijfster in enkele pieuse woorden te karakteriseeren: ‘Zij
(Jeanne Vôtel) was geen veelschrijfster, maar zij had een fijne pen*). De enkele
schetsen, die van haar het licht zagen, waren van een bijzonder teergevoeligen en
s t e r k p e r s o o n l i j k e n a a r d ’. Jeanne Vôtel nu had haar vriendin voorgesteld
den roman samen te schrijven, maar mevrouw Kooy weigerde: ‘Terecht gevoelde ik
mijn minderwaardigheid daarvoor en hoewel zij bleef aandringen en telkens op het
plan terugkwam, behield ik mijn meening, dat zij alleen veel beter in staat was het
onderwerp tot een roman te verwerken en het zonde zou zijn, wanneer er t w e e
p e r s o o n l i j k h e d e n u i t h e t b o e k s p r a k e n ’. Ik ben zoo vrij geweest,
eenige woorden uit deze citaten te doen spatieeren. Er blijkt ten duidelijkste uit,
*) Charivarius zou in dit zinnetje een “onverwachte tegenstelling” ontdekt hebben.
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hoezeer ook mevrouw Kooy gewoon is in een litteraire prestatie in de eerste plaats
de uitdrukking eener persoonlijkheid te zoeken en te waardeeren.
De heer Van Loon zal zich zeer zeker niét verbaasd hebben over den aanhef van
dit artikeltje. Dat hij schreef onder invloed der litteraire beweging van '80 en trachtte
aan zijn persoonlijke visie zoo scherp mogelijk uiting te geven, is wel zeer duidelijk.
Maar nu is dit het eigenaardige: Een leek in litteratuur, die deze beide boeken leest,
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zal waarschijnlijk geneigd zijn den roman T r o u w e l o o z e n om zijn uiterst
nerveus-tasterige werkwijze en zijn, soms bijna-cynisch, pessimisme voor zeer
modern, en het zoo lieflijk-rustig historisch-romannetje ‘Een Broederdienst’ voor
ouderwetsch te houden. Wie wat dieper met de litteratuur bekend is daarentegen, zal
zich allicht herinneren, dat er in den laatsten tijd méér van die rustig-gestileerde
verhalen uit lang verleden tijd zijn verschenen, en zal daarin de 20e eeuwsche reactie
op het wanhopig zenuwachtig zoeken naar het nog nooit vertoonde van de ‘fin de
(19e) siècle’ herkennen. Daarentegen zal hij er waarschijnlijk toe komen, Van Loon's
roman verouderd-van-geest te noemen. Het was immers vooral rond het jaar 1890,
toen het naturalisme in ons land loskwam en de psychologische roman zich begon
te ontwikkelen, dat zulke verhalen van tobberig liefde-gescharrel, zonder eenige
verheffing, verschenen en zeker succes beleefden. Ik herhaal: nu is dít het
eigenaardige: zoowel de leek als de meer in litteratuur geverseerde zullen
waarschijnlijk ongelijk hebben, aldus te oordeelen. Beide deze, zeer verschillende,
boeken zijn wel zeer van 1915. Het kan ook eigenlijk niet anders, is 't wel? Mevrouw
Kooy- van Zeggelen en de heer H. v. Loon, beiden zijn zeer intelligente Nederlanders,
van de litteratuur hunner periode op de hoogte, en daarbij zonder eenigen twijfel
beiden hoogst ernstige en eerlijke schrijversnaturen. Wat zij publiceeren moet dus
eigenlijk wel volkomen van hun tijd zijn; als het ons anders lijkt, dan moet dat aan
ons liggen. Aan ons die allen geneigd zijn onze voorstellingen, ook die van onzen
eigen tijd, ja zelfs van den toekomstigen, voor de ware en algemeene te houden. En
dat blijkt, bij diepere beschouwing, ook wel degelijk zoo te zijn. Het lijdt geen twijfel
of mevrouw Kooy is tot het schrijven van haar ‘historische’ novelle opgewekt door
gedachten over den huidigen europeeschen oorlog. Zij heeft zich voorgesteld welke
reacties ook nú bij fijne gemoederen zouden ontstaan, als Nederland eens in oorlog
kwam, en zij heeft er zich toe aangetrokken gevoeld de geestkracht te doen beseffen
van een zachtzinnigen, van bloedvergieten absoluut afkeerigen jongen man, die ten
strijde trekt om zijn veel minder kieskeurigen halfbroer (en weldoener) van den dienst
te ontslaan. De geest van Mevrouw Kooy's boekje moge door haar zoo stemmingsvolle
beschrijving van huisraad, kleeding en milieus van 1815 nu en dan antiquaristisch
schijnen, in zijn kern is deze geest volkomen modern en het boekje zelf actueel.
En Van Loon? Dat zijn T r o u w e l o o z e n hun jaartal: 1915 niet behoeven weg
te moffelen*), daar ook de innerlijkheid van dit werk dat jaartal draagt, valt niet zoo
gemakkelijk aan te toonen. Toch ben ik volkomen overtuigd, dat een schrijver, b.v.
de heer Van Loon zelf, in 1890 hetzelfde verhaal schrijvende, daarin anders voor
den dag zou zijn gekomen. Er zijn misschien weinig gedeelten (wanneer ik mij zoo
uitdrukken mag) van het algemeen beschaafd (het doet waarachtig aan Kollewijn
denken!) gedachteleven, welke zich zoo bijna onmerkbaar langzaam wijzigen als
die over liefde en huwelijk. Zij die daar in 1890 zeer vrij over dachten, denken er
ook nu nog zeer vrij over - maar ánders. Deze evolutie na te gaan, is een uiterst subtiel
werk, ik zal er mij hier niet aan wagen; laat ik er mij toe bepalen te constateeren, dat
de opvattingen van sexueel leven, geuit in Van Loon's T r o u w e l o o z e n , ook waar
b.v. ik ze in het geheel niet deelen kan, wel zeer van 1915 zijn. Het doet er voor onze
critiek natuurlijk absoluut niets toe, of deze opvattingen mij of u meer of minder
*) Het zal wel niet aan mevrouw Kooy liggen, dat haar boekje ongedateerd verscheen, maar
hoe kwamen de heeren Groesbeek en Nijhoff tot deze erge zonde tegen de heilige
boekenwetten? Is dat niet de eerste keer?
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sympathiek zijn, wij zijn verplicht toe te geven dat zij steunen op zeer fijne,
nerveus-fijne en overgevoelige, waarneming en dus volkomen begrijpelijk genoemd
moeten worden.
Kom ik er nu eindelijk toe (tot dat waar ik
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wel mee had mogen beginnen, toen ik eenmaal besloten had deze zonderlinge, immers
zoo weinig gemotiveerde, parallel te trekken!) de beide nieuwe romans, hier genoemd,
zuiverlijk als kunstwerken tegen elkaar op te wegen, dan meen ik te mogen zeggen,
dat Mevrouw Kooy's werk beter geslaagd is, meer áf, een rustig en evenwichtig
geheel, dat van H. v. Loon daarentegen pittiger, doordringender, meer lectuur voor
volwassenen en intellectueelen. Bijna had ik het woord ‘pikanter’ gebruikt, maar dat
heeft een ongunstige bijbeteekenis gekregen, waarom het hier niet van toepassing
zijn kan. ‘Een Broederdienst uit 1815’ is ten slotte misschien niet zoo heel veel meer
dan een lief romannetje ter aangename tijdpasseering, Van Loon's boek maakt
gedachten los, twijfelingen meestal, en geeft gezichtspunten aan, die wel niet nieuw
zijn (hoe zou dat ook haast mogelijk wezen!) maar u dan toch niet elken dag voor
den geest zullen komen - toch geloof ik, dat de kunstwaarde, ook van dezen, naar ik
meen Van Loon's eersten roman, niet groot is. Het boek is al te ongeduldig, te
zenuwachtig en hakkelig geschreven, en met al zijn fijnheid, scherpzinnigheid en
gevoeligheid van opmerking, heeft het toch te weinig geestelijken diepgang. De
liefdegevallen van Gerard Schenk zijn te oninteressant, doordat de man zelf niet veel
meer dan een kleingeestig, tobbend mislukkelingetje blijkt. Het begin van het verhaal
vooral munt uit door desolate mieserigheid, geen enkel gevoel gaat boven het
doodgewone uit; de auteur maakt den indruk zich af te sloven om ons de geschiedenis
toch maar precies te vertellen, en dat lukt hem ook wel, maar... wij zuchten naar het
einde. Dan volgt de episode Sofie, zoo wonderlijk-abrupt op niets uitloopend. En
wat daarna komt is eigenlijk pas een romannetje, de ontwikkeling van een verhouding
tusschen twee menschen, waarin zij beiden een zekere verandering ondergaan en tot
een nieuwe levensfaze worden gevoerd. De figuur van de zeer trouwe Wieske is voor
mij verreweg de beste, meest opgewekt-levende, in het boek, dat, zoo zonderling in
dit verband, T r o u w e l o o z e n heet. Er wordt eigenlijk in dit geheele werk geen
trouw verbroken, want er is geen trouw geweest; misschien heeft de schrijver dát
bedoeld toen hij het boek zijn titel gaf: deze menschen kennen slechts bevliegingen,
geen werkelijke liefde, geen trouw. Maar Wieske heeft Gerard werkelijk lief en haar
gedrag, in den tijd van haar moedervervangende hulp bij zijn kinderen, is met groote
psychologische fijnheid en waarheidszin opgemerkt en beschreven.
Iets in den heer Van Loon begrijp ik niet, n.l. waarom hij, die zonder twijfel een
zeer intelligent man is, niet logischer, meer doordacht schrijft, waarom hij zooveel
kleine denkfouten maakt; zinnetjes als: ‘Zonder te begrijpen stoven de woorden om
hem heen’ (bl. 9) moesten hem toch eigenlijk niet kunnen ontsnappen. Waar ligt dit
aan? Men krijgt den indruk dat deze auteur een zeer zenuwachtig, gejaagd man is,
die in abstractie handelt en zijn handelingen ook daarna slechts zeer onvoldoende
controleert. Gansch ondoordacht lijken mij b.v. zinnen als deze: ‘Het schrijnde hem,
dat volstrekt gebrek aan.... lichamelijkheid, aan menschelijke liefde. Het liet een
breuk, een zoo veel mogelijk ontweken kille leegte tusschen hen’ (bl. 15). ‘Een
voorzichtig opgezet gesprek over de toch onontbeerlijke konsekwenties van het
huwelijksleven, zelfs, wat hun kind zou moeten worden, stikte in de dorre
eenzijdigheid harer belangstelling, in haar stelselmatige verloochening der behoeften
van 't aldagsleven’ (bl. 16). ‘En, nu zij eindelijk door haar afmattende lijdzaamheid
zijn begeerte verstikt had, nu moest hij dat eens gewènschte, eens als
ideaal-verhouding door haar verheerlijkte koopen voor de trouw aan.... een ander....’
(bl. 25; dit heb ik zelfs in 't geheel niet begrepen. H.R.).
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Ook de heftigheden der menschen, in dit boek beschreven, hebben niets
hartstochtelijks, maar komen voort uit zenuwachtige prikkelbaarheid. (Ik maak een
uitzondering
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voor Wieske). Telkens hooren wij dat deze menschen elkander haten, maar 't blijkt
altijd maar haat van een oogenblik te zijn, telkens lezen wij van schrijnen en pijnen,
vlijmend, ja zelfs vlijmendst pijnen, maar wát er schrijnt en pijnt blijkt meestal...
leegte, of ‘dit hopeloos-leege’, te zijn. Op bl. 123 lezen wij zelfs van een ‘naar
uitschreiing hunkerende, dorre en heete en valsche leegte’! Op de volgende bladzij
van een ‘kille inkomst’ die ‘pijnlijk stak’! Nog weer 12 pagina's verder van een
schrijnende benauwing en van een splitsing, die verzoend wordt! Zoo ondoordacht
en in looze heftigheid schrijft alleen een zeer zenuwachtig man. De heer Van Loon
zou goed doen, in de rustige uren, die hij toch ook wel kennen zal, zijn werk eens
over te lezen.
Nu zal men begrijpen hoe weldadig het aandoet na Van Loon mevrouw Kooy weer
eens op te slaan. Haar zeer eenvoudige, zeer rustige, maar toch altijd levende, en
soms in zijn eenvoud waarlijk bevallige stijl krijgt dan extra bekoring. Ook ik heb
vaak behoefte aan de meer ontroerende lectuur van grooter bewogen kunstwerken,
maar gaarne rust ik daarvan uit in boeken als dit lieve ding, dat ‘Een Broederdienst
uit 1815’ heet. Sterk persoonlijk is het ten slotte niet geworden - wilde men mevrouw
Kooy plagen, men zou haar kunnen zeggen, dat er misschien toch niet zooveel gevaar
geweest was bij een collaboratie met Jeanne Vôtel - maar de persoonlijkheid ís er
toch, en zij biedt zich, in haar bescheidenheid, met zooveel echt vrouwelijke gratie
aan. Deze schrijfster is heelemaal geen blauwkous, nooit loopt zij met haar kennis
te koop, doch weet die zoo te verwerken, dat wij haar nauwelijks opmerken. Zoo
juist vernam ik, dat mevrouw Kooy redactrice van De Hollandsche Lelie is geworden.
Dit lijkt mij een gelukwensch waard, voor het blad en zijn lezers wel te verstaan.
Echte distinctie en stille voornaamheid zullen nu hun intocht doen op het terrein,
vroeger onveilig gemaakt door de beruchte freule, wier toomelooze arrogantie die
beide eigenschappen zoo luidruchtig reclameerde.... en zoo geheel miste.
Wenschen wij dus de nieuwe redactrice veel en zegenrijken invloed toe op tallooze
jonge lezeressen. En aan den heer Van Loon, die een man van talent is, het rustig
zielsbezit, dat hém tot klare uiting en dat talent tot rijpheid brengen moge.
H.R.

Van Varen en van Vechten, verzen van tijdgenooten op onze zeehelden
en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen, verzameld door
Dr. D.F. Scheurleer, drie deelen, 's Gravenh., Mart. Nijhoff, 1914.
Het is nu al meer dan een jaar, dat deze drie kloeke deelen (samen meer dan 1600
bladzijden) hier bij mij staan, in de kast der op aankondiging wachtende boeken - ik
kon er niet toe komen, en ook nú zal ik bezwaarlijk méér kunnen doen dan, eindelijk,
den titel hier een plaats te geven. Dat belangrijke uitgaven, ons ‘ter recensie’
gezonden, somtijds laat of in 't geheel niet besproken worden, het moge toch nimmer
aan geringschatting toegeschreven worden, veeleer aan het tegenovergestelde! Wij
meenen nu eenmaal, dat ‘bespreking’ van eenige waarde alleen na ernstige en
volledige bestudeering mogelijk is. Maar misschien zouden wij goed doen, werken
als het hierboven genoemde althans vast aan te kondigen, vooral wanneer er groote
kans bestaat dat het bij zulk een voorloopige aankondiging blijven moet. Daarmee
ware zeker meer recht gedaan aan initiatief, werkkracht en talenten zoowel van
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schrijver, of verzamelaar, als van uitgever. Inderdaad, ook zonder nauwlettende
bestudeering kan men bij ontvangst van een uitgave als deze wel constateeren, dat
hier iets werd tot stand gebracht, waarvoor ieder Nederlander, die belang stelt in de
cultuurgeschiedenis van zijn land, grootelijks dankbaar behoort te zijn. Moge deze
erkentenis dan ook nu nog niet ten eenenmale te laat komen en nog niet alle doel
missen.
H.R.
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Cornelis Veth, Prikkel-Idyllen VII, Het Geheim van den Idioot, tooneelspel
à grand spectacle, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1915.
Het blijkt meer en meer, Cornelis Veth is een van onze, zéér weinige, fijne en geestige
humoristen. Want wat hij geeft is echte humor. Geen satyre. Ook eigenlijk, als geheel
genomen, geen ironie - tenzij dan van een zeer goedige soort. De ironische g e e s t
is een geest van haat. En Veth hóudt van de dingen die hij bestrijdt, hij heeft er plezier
in, hij vindt ze bizonder de moeite waard, ja ik betwijfel zeer, dat hij ze ooit zou
willen missen. Een hartstochtelijk hervormer of streng moralist steekt er in hem
allerminst.

Deze laatste uitgekomen Prikkelidylle is een parodie op de drama's à grand spectacle,
ook wel genaamd draken, zooals ze tot voor eenigen tijd in Amsterdam alleen door
Stoel en Spree ten tooneele gebracht werden. (Tegenwoordig kan men ze tevens op
het Leidsche Plein aanschouwen). Ook deze parodie is zonder twijfel te Amsterdam
gedacht - het dialect, phonetisch gespeld hier en daar, is onloochenbaar Amsterdamsch
- en het zou me niet verwonderen als er Amsterdamsche acteurs en actrices waren,
die, zoo zij slechts over eenige zelfkennis beschikten, hun hebbelijkheden in dit
boekje terugvonden. Is de geheele aardigheid daarom te plaatselijk? Geenszins! Want
zelfs die persoonlijke acteurshebbelijkheden bezitten, evenals de eigenaardigheden
van menig ‘type’ uit een roman, zooveel kleurig-menschelijks, dat zij het effect der
charge nog verhoogen.
Het effect der charge. Charge, overdrijving, is misschien het beste woord om Veth's
methode aan te duiden. Hij overdrijft al de malligheden van het drakengenre, soms
eigenlijk maar zeer weinig, soms plotseling enorm en grotesk, maar altijd goedhartig,
zonder hatelijkheid, zonder hoon. Het is, of hij maar glimlachend en leukweg attent
maken wil op eenige al te erge zotheden, en intusschen niet laten kan zich daarmee
te amuseeren. Dat souffleurs bij tooneelvertooningen in 't algemeen noodig zijn, dat
zij gehoord worden door de toeschouwers, wier illusie daardoor allicht een leelijke
knak krijgt, is natuurlijk betreurenswaardig, maar tevens mal en amusant, zegt Veth,
en ziehier hoe hij, in den ‘open brief aan de Dilettanten-tooneelvereeniging d'Ennery
te Klaaswaal’, welke hem als voorwoord dient, wijst op dezen mis-stand (dien hij
niet gaarne zou willen missen!):
‘Met hoeveel takt en zelfbeheersching vervulde de heer G. bijvoorbeeld de zeer
belangrijke rol van Souffleur! Geen vakman die hem de stiptheid zou verbeteren
waarmee hij den spelers zonder mankeeren twee tellen vóór was. Wij, het publiek
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in de zaal (waaronder de uitteraard veeleischende en zenuwachtige auteur) hingen
aan zijn lippen, en de acteurs evenzeer! Meer dan de helft van het uitbundig succes
van dezen onvergetelijken avond is misschien te danken aan den diepen indruk van
zijn door onafgebroken ontroering heesche stem!’
Als altijd heeft Veth zijn Prikkelidylle zelf geïllustreerd. Ik geloof dat sommige
mannen-van-het-vak - van het schilder- & teekenvak bedoel ik - bezwaren hebben
tegen Veth als teekenaar. Zij spreken van onhandig en onbeholpen, van gebrek aan
techniek. Zijn dat zulke afschrikwekkende eigenschappen? Wanneer daar tegenover
staan: illustratieve juistheid, geestige en sterke expressie van de humoristische
gedachte? Ik voor mij heb volstrekt geen last van
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Veths onbeholpenheid, ja, ik ben zoo vrij te vinden dat hij zich wonder-wèl weet te
helpen! Zie eens het hierbij afgedrukte prentje (van bl. 91 der Zevende Prikkelidylle).
Herkent ge niet onmiddellijk de meisjes uit Jordaan en Ghetto die op tooneelen, als
hier bedoeld, voor nymphen van allerlei aard, casu quo voor soldaatjes en hier voor
matroosjes moeten spelen? Zijn hun eigenaardigheden hier niet fijn-geestig, bijna
zonder overdrijving, en dus zeer gedistingeerd aangegeven? Ik zou zeggen: het kon
niet beter, en zou u voor dit ééne prentje een heel prachtboek van Dulac cadeau willen
geven - gesteld dat ik zulke prachtigheden bezat!
H.R.

Ed. Becht, Van Etsen en Graveeren. - Haarlemsche kunstboekjes No. 2.
Haarlem, J.H. de Bois.
De kennis van 't metier wordt in kunst-aangelegenheden zoo gaarne miskend, en niet
alleen door kunstenaars die te weinig het a.b.c. van hun vak verstaan, maar ook door
hen die de meening zijn toegedaan, dat de kracht, de emotie die van een kunstwerk
uitgaat, met de wijze, waarop het ontstaan is, nagenoeg niets uitstaande heeft.
Nu kunnen wij tot op zekere hoogte deze opvatting zeer goed deelen, met dien
verstande, dat wij, tegenover een kunstwerk komende, in de eerste plaats zullen zien
wat het tot ons zegt, w a t bereikt is, en daarna misschien, misschien ook niet eens,
h o e het bereikt is. Doch bemerken wij, dat de maker door misteekening, door onjuiste
penseelbehandeling, door onbekendheid met proportie-leer, door gebrek aan
technische kennis bij etsen, steenteekenen, houtsnijden, niet gegeven heeft, wat hij
feitelijk had willen doen zien, dan komen wij tot de conclusie, dat meerdere studie,
meerdere kennis van zijn ambacht den kunstenaar bij de uitvoering van zijn werk
ten goede gekomen zou zijn. De kennis van het metier achten wij dus geenszins het
allerhoogste, maar wel een niet gering te schatten voorwaarde van den kunstenaar
om zich zoo goed en volledig mogelijk te uiten. Daarbij komt nog, om ons even tot
grafische kunst te bepalen, dat de juiste kennis der techniek telkens nieuwe wegen
opent voor den kunstenaar, hem nieuwe mogelijkheden biedt om ons weer te geven
wat hij zich denkt, hem nieuwe uitdrukkingswijzen schenkt. Opmerkelijk is in dit
verband ook, dat vele kunstenaars van beteekenis groote waarde niet alleen aan
technische kennis hebben toegekend, maar uit hun rijken schat van ervaringen tal
van praktische en behartigingswaarde mededeelingen hebben gedaan.
Noemen wij slechts even Leonardo da Vinei, Albrecht Dürer, Abraham Bosse,
Hubert Herkomer, Seymour Haden, Walter Crane, Felicien Rops, waarbij wij nog
tal van anderen zouden kunnen voegen, en ten slotte ook de heer Ed. Becht, die voor
de kunsthandel J.H. de Bois te Haarlem een boekje over graveeren en etsen schreef.
Het is geen hand- of studieboek geworden; bescheidenlijk zegt de schrijver: ‘Het
tracht den liefhebber-verzamelaar van prentkunst, die niet slechts wil letten op het
eindresultaat: de prent, de afdruk, maar die er zich ook rekenschap van wenscht te
geven, op welke wijze die prent is ontstaan, hoe ze gemaakt is, daaromtrent enkele
inlichtingen te verschaffen’.
‘Het is een prikkelend genoegen, na van het mooi van een prent te hebben genoten,
te speuren op welke wijze dat eigenlijk is bereikt’.
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Ook deze man van de praktijk hecht veel waarde aan het ambachtelijke in z'n vak:
‘In geen enkelen tak van beeldende kunst toch, meer dan bij de graphiek, houdt het
zuiver ambachtelijk gedeelte zóó nauw verband met het verkregen artistieke resultaat,
bij geen enkele is een volledig beheerschen van het metier zóó zeer een gebiedende
eisch’.
Na een korte uiteenzetting van de drie verschillende wijzen van drukken: de
hoogdruk, de diepdruk, de vlakdruk, en een aanduiding van het lithografisch procédé
komt de schrijver tot z'n eigenlijke onderwerp: het graveeren en etsen.
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‘Het eenvoudigste, en eigenlijk ook het meest zuivere voorbeeld van diepdruk is wel
de buringravure’. Hierbij toch wordt niets aan het toeval overgelaten. Na de directe
kopergravure komt de punteer- of stippelgravure en in de zeventiende eeuw de
zwartekunst, schaafkunst of mezzo-tint, waarbij de plaat vóórbewerkt wordt met ‘de
wieg’ en de teekening met het schraapstaal er opgebracht. Op de gravure volgt de
ets in al hare verschillende variaties, vanaf de eenvoudig in de vernis gekraste en
daarna gebeten lijn, tot de meest samengestelde combinaties.
Achtereenvolgens behandelt de schrijver de gewone lijnets, daarna crayon-ets die
door Felicien Rops en vroeger door Demarteau zoo gaarne werd toegepast, dan de
tint ‘de lavis’, door den Parijzenaar Leprince bedacht, ook ‘aquatint’ genoemd, om
ten slotte de drooge naald-ets te vermelden die oneigenlijk dien naam draagt, daar
er van etsen geen sprake is.
In een afzonderlijk hoofdstuk wordt het, voor etsen zoo belangrijke ‘drukken’
besproken. Dat men hier niet te licht over denken moet, bewijzen al weer tal van
schilders, die zelf hun platen drukken om geheel zeker te zijn, niet alleen dat de
afdruk alles weergeeft wat zij wilden, maar ook omdat met ‘inkten’, schoonvegen
van de plaat, persing, vooral bij etsen zoo veel nog bereikt kan worden, dat charme
aan den druk geeft.
Zóó wordt dus de lezer langzamerhand gevoerd langs het zoo uitgebreide terrein
der plaatdrukkunst. De leek, hij zal verbaasd staan over zooveel verscheidenheid, de
grafiker zelf, hij zal er misschien deze of gene technische wetenswaardigheid in
vinden, die hem bij eigen werk te stade zal komen, en de verzamelaar, hij wendt zich
na lezing ‘weder tot zijn verzameling en streelt met het oog de fluweelen zwarten,
zoo diep, zoo vol, zoo discreet en toch zoo a l l e s zeggend’.
R.W.P. JR.

Gerard van den Hoek †.
Ook ditmaal weer moet onze Kroniek het overlijden melden van een voortreffelijk
letterkundige. Maar niet een veteraan, als Aletrino betrekkelijk was, geldt het dezen
keer: Gerard van den Hoek, die in den nacht van 21 op 22 Februari te Arnhem stierf,
was nog maar een twintiger en van zijn hand zijn nog slechts enkele novellen en
schetsen verschenen. Helaas, hem werd niet vergund ook maar een gedeelte van zijn
levenstaak te voltooien, zijn levenstaak, die bestond in het tot schoonst mogelijke
uiting brengen van een diepe, rijke, karaktervolle persoonlijkheid.
Gerard van den Hoek was een echte schrijversnatuur, begaafd, zeer ernstig,
geestdriftig toegewijd. Menschen en boeken hadden zijn liefde: zijn moeder, enkele
vrienden, de litteratuur - ziedaar zijn leven, dat kort was, maar zuiver en edel. Er
waren maar zeer weinige onder de jongste schrijvers en schrijfsters in wie ik zooveel
vertrouwen had. Misschien géén hunner kende ik zijn diepen ernst toe en zijn vol
begrip.
Nog een schooljongen, zond hij mij zijn werk. Het eerste wat van hem gedrukt
werd was de novelle D e G i f t m e n g e r s in Elseviers van 1911. Het laatste (bij
mijn weten) wat hij schreef zal in het volgend nummer van dit tijdschrift worden
gepubliceerd; het is de vertelling D e v e r w e n s c h t e t h u i s k o m s t . Intusschen
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gaf ook D e G i d s een en ander van hem. In ons Februarinummer verscheen zijn
studie over fransche oorlogsillustraties in '70 en '71, zeer gevoelig werk, zijn debuut
op dit gebied. Hoe weinig vermoedde toen nog één onzer dat hij zelf een slachtoffer
zou worden van oorlog en soldaterij. Landstormplichtig geworden moest hij onlangs
voor het eerst opkomen. ‘Misschien zal het “sobere, gezonde” leven in dienst, dat
men zoo roemt, me wel goed doen’, schreef hij mij. Helaas, toen hij, tegen half
Februari ziek thuis kwam, was het om er te sterven. De teere jongen was door den
‘dienst’ genekt.
H.R.
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Nagelaten werken van Thomas Cool.

THOMAS COOL (TEEKENING VAN WIJLEN MEJ. GERARDINA COOL).

In het Stedelijk Museum was een zaal ingeruimd, de vorige maand, voor een
tentoonstelling van nagelaten werken van den in 1904 overleden schilder Thomas
Cool. Er is in onzen tijd stellig meer belangstelling te wachten voor dit soort van
werk, dan in dien, waarin Cool schilderde. Eenerzijds staat het niet meer tegen een
omgeving van het knapste tonalistisch schilderwerk - anderzijds hebben wij geleerd
het te waardeeren dat sommigen, bewust of onbewust, hebben gezocht naar de
mogelijkheid, om anders dan epigonen te worden.
Men leest in de inleiding tot den catalogus dat Cool altijd wenschte naar Rome te
gaan, men ziet aan zijn werk dat hij er jaren geschilderd heeft, en dat de klassieke
architectuur onder den zuidelijken hemel en te midden van het krachtig zuidelijk
coloriet hem tot uitbeelden riepen.
Wat is nu, zoo in het algemeen, de indruk die dit werk maakt? Dat hij het toch
slechts zelden er toe heeft kunnen brengen, die dingen a l s s c h i l d e r te zien. Dat
hij vooral de romantiek van de gevallen zag, en een voorlooper is van de romantische
schilders, waarvan wij er thans een klein getal om ons heen hebben. Die romantiek,
zou ik zeggen, bestaat in een zekere vooringenomenheid, die b.v., overtuigd, dat
klassieke bouwkunstresten grootsch zijn, en het licht in het Zuiden sterk en fantastisch,
genoeg heeft aan de bloote mededeeling van deze feiten. Zoo zijn er schilders, die
met middeleeuwsche costuums, traditioneele voorstellingen, verven waarin vernis
gemengd is, enzoovoorts, meenen de poëzie van vroeger tijden te kunnen doen
herleven. Nu staat Cool wel boven de geringeren onder deze anachronistische
schilders, omdat hij ten eerste werkelijk de structuur van de oude bouwkunst kan
doen gevoelen en den grootschen indruk weergeven en ten tweede waarlijk toont het
karakter van den lichtval en zijn mysterieuzen invloed zelf te hebben opgenomen,
maar met name in de grootere schilderijen en pastels is hij toch nooit tot een
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expressieve en schoone weergave daarvan gekomen. Over het geheel blijft zijn kleur
rauw, soms is ze waarlijk valsch en dikwijls slap. Wij gelooven dat hij het zoo gezien
kan hebben, maar hij overtuigt ons niet dat het schoon is. Wij brengen het tot een
zeker ontzag, niet tot bewondering en verlangen. Dit is tragisch, als men bedenkt
hoe groot zijn eigen bewondering en verlangen waren. Het is tragisch, als men
bedenkt, dat hij zijn grootsch doel misschien meer had kunnen benaderen wanneer
hij langer leven had gehad.
In de kleinere stukken, schilderijtjes, maar
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vooral pastels, heeft de kunstenaar (want dat was hij toch volkomen) echter meermalen
in een bepaalde richting iets sterkers gegeven; ik denk aan fantastisch aandoende
landschappen, waarin men den zuidelijken gloed herkent en ondergaat, aan ‘de Arno’,
een zwoel-aandoend coloristisch geheel, ‘de Morgenzon op het Panthéon’, waar op
kleine schaal iets van het machtige der ruïne, in eenzaamheid liggend tegen een
gloeiend zonneschijnsel, het nummer 59 (niet in den catalogus) dat even herinnert
aan Turner, of, liever nog, Jongkind, en aan enkele teekeningen.

THOMAS COOL, FORUM ROMANUM.

Elke generatie levert enkele van deze zoekers op, die noch aan het door hun
tijdgenooten bereikte, noch aan dezer idealen deel hebben, die de kunst van een
periode schijnen te moeten aanvullen, maar dat alleen zouden vermogen indien zij
in hun eigen lijn even ver kwamen als de anderen. De omstandigheid zelf, dat zij
geen traditie achter zich hebben en niets naast zich, om zich mee te meten, maakt
hen tot eenzelvigen, en alleen een zeer groot talent kan zich in zulke eenzelvigheid
wel bevinden. Aan de stoute verlangens werd hier echter niet door zulk een groote
mate van aangeboren beeldend vermogen tegemoet gekomen.
C.V.

Tentoonstelling Jan Sluyters, Larensche Kunsthandel.
Jan Sluyters in de Larensche! - De Gids is om! Laat ons de gebeurtenis constateeren,
doch de beteekenis niet overdrijven. Wij leven niet in een tijd, waarin de moderne
kunst wordt miskend. Integendeel, daar wordt nog veel te veel erkend.
Zou het dan geen wonder wezen, nu alle confraters elkaar allang toegeven, dat
Jan Sluyters de belangrijkste schilder van de generatie gaat worden, als wij nog steeds
op een eenigszins overzichtelijke tentoonstelling van zijn werk hadden moeten
wachten?
Niemand kan de buitengewone eigenschappen als colorist, compositeur en teekenaar
van dezen nog jongen schilder blijven

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

246
loochenen. Het merkwaardige is, dat hij dit succes heeft verkregen zonder eenige
concessie te doen, modern blijvend, en soms zelfs nog zich aan uitspattingen
overgevend, waarvan de gevolgen voor elk ander fataal zouden kunnen worden; ik
bedoel uitspattingen op het gebied van vorm, of liever van vormloosheid, van
systemen en methoden. Zijn excessen, geïnspireerd door zoo vaak steriele theorieën,
hebben den natuurlijken groei van zijn talent niet verstoord, ja zelfs kan men zeggen
dat hij soms voor de verrijking van zijn uitdrukkingsmiddelen baat heeft gevonden
bij manierismen, van cubisten, futuristen of van Kandinsky afgezien. Want deze
krachtige aanleg maakt zich meester van alles, wat hem dienstig kan zijn, zooals
ware originaliteit nu eenmaal het vermogen heeft om zich aan te vullen met al waarvan
ze zich meester maakt. Daarom zeg ik niet, dat al is Sluyters al niet meer denkbaar
zonder zijn barokke eigenschappen, hij mij altijd voorkomt den juisten weg in te
slaan. Juist iemand die in de vormen der realiteit nog zooveel karakteristieks kan
ontdekken, schijnt nauwelijks aangewezen om den vorm los te laten en enkel door
de kleur te spreken, gesteld dat dit al mogelijk was. Men denkt zich een Mondriaan,
een Kandinsky op een punt gekomen (daargelaten of het een hoogte is) waarop de
vorm hem niet meer boeit en de vormgeving hem van geen belang meer toeschijnt.
Hoe kan dit met een Sluyters het geval zijn, bij iemand die met zooveel élan, geest
en gratie die gansche reeks babies teekent, in allerlei houdingen en
gemoedstoestanden, in allerlei kleedij en omgeving - die boeren en boerinnen, zoo
scherp van psychologische beelding - die de landwegen en boerderijen schildert, zoo
treffend somber van (mag ik het woord noemen?) stemming - dat voornaam-trieste
damesportret, in zilver en geel, en dat andere met de zwarten tegen het kleurig fond?

JAN SLUYTERS.

Deze schilder (laat ons die vraag verder ter overdenking laten) is een colorist van
ongewonen durf: zie het jongetje in het rood, met de hel-blauwe oogen, het bloeiende
naakt van de vrouw die zich afdroogt. Van ongewonen durf niet alleen, maar van
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groot kunnen en eigen kijk; zijn ze niet van hem, die gewaagde en expressieve en
forsche tegenstellingen van rood en oranje, blank en paarsblauw, zilver en geel, zwart
(als kleur) en wit? Welk een teekenaar toont hij zich, hoe vol gratie in die vlot gedane
kinderen, hoe vol leven en passie in die rake houtskoolschetsen. Zullen we hem niet
het plezier gunnen soms meer te willen zeggen dan men met de middelen der
beeldende kunst vermag, en dan te vervallen in wat toevalligheden blijven schijnen?
Men ga die handen eens na, op elk der figuurstukken: die van het teere boeremeisje,
met zulk een mooi gebaar in de zij gehouden, die van den ouden, vaal-grauwen,
triesten boer, die van de wonderlijke vrouw met rood haar en in rood

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

247
jak, die van de jonge dame, zittend, op het zoo sobere en rustige portret - wat een
verscheidenheid van karakteristiek, hoe stout en aarzelloos gedaan en met welk een
begrip van de natuur, en eerbied voor de natuur. Laat ons elkaar gelukwenschen dat
die laatste eigenschap nog niet bij Sluyters verloren is gegaan; men verliest ze slechts
ten koste van werkelijke verdieping. En als ik een wensch mag uitspreken, laat het
dan deze zijn, dat deze groote moderne schilder - en anderen met hem - een tijdperk
zal inwijden, waarin scheppende daden aan de huidige spraakverwarring een einde
zullen maken.
C.V.

Rik Wouters in het stedelijk Museum.

JAN SLUYTERS, PORTRET VAN MEJ. V.S.

Een vorig maal heb ik, naar aanleiding van de teekeningen van dezen Belgischen
kunstenaar, toen in het Prentenkabinet geexposeerd, reeds een stukje over hem
geschreven. Die notitie behoeft aanvulling, nu een groote tentoonstelling in het
Stedelijk Museum vele werken van hem te zamen brengt, en ons zoowel den
beeldhouwer, den schilder als den waterverfteekenaar leert kennen.
De meest opmerkelijke, en in onzen tijd van dazen en boomen, van piekeren en
wanhopen zoo verheffende eigenschap van dit werk is de levenslust, de lust ook in
het produceeren, in het scheppen, die er uit spreekt. Wij zouden, zonder verschijningen
als deze, waarlijk wel eens gaan twijfelen of iemand nog voor zijn plezier schildert,
teekent of beeldhouwt; of iemand nog doorgaat omdat hij niet anders kan, omdat hij
moet, omdat hij het niet kan laten, inplaats van om een richting te dienen en het
nageslacht documenten te bezorgen.
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Rik Wouters produceert, omdat hij getuigen wil, en het is merkwaardig, hoe de
beeldhouwer van zooveel forsche, bloedrijke en geestige werken, er uit zuiver genot
in de kleur toe kwam te schilderen en te aquarelleeren; hoe hij het deed met nieuwe
aspiraties; en er als het ware een nieuwe visie won. Het was niet als beeldhouwer,
als weergever van den vorm, de ronding, het relief, dat hij schilderde, hoewel zijn
kennis van den bouw der dingen hem een steun bleef, doch als colorist en minnaar
van het licht.
Om nog even bij den beeldhouwer stil te staan, hij is een onmiskenbare Vlaam,
die het gulle, bewegelijke, forsche bemint, de stoere koppen, de struische leden, de
levendige gestes; hij is een schalke Vlaam, die met wellust de grillig geplooide en
gerimpelde faun-kopjes, de dolle uitgelatenheid van een Bacchantische dansmeid,
het saterachtig tronie van een je-m'en-foutistisch auteur boetseert.
Dat temperament, als het overgaat op den schilder (ik noem nu ook den aquarellist
schilder, zooals men dat overal doet, behalve hier) uit zich in een jolijt om vroo-
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lijke, klaterende kleur en wijd verspreid, helder licht. Bijna zonder tegenstelling van
licht en donker bouwt hij zijn landschappen, interieurs, uitkijkjes op; de figuren der
menschen, verre van om zichzelfswil daarin aangebracht te zijn, en een soort van
middelpunt te vormen, gaan geheel op in het sterk, maar juist door die eenheid niet
onrustig kleurgeheel. Men zou het een fout, een oppervlakkigheid kunnen noemen,
dat de details, op zichzelven gezien, zoo weinig relief en vastheid hebben; de schilder
heeft alles opgeofferd aan zijn streven, om alles op te lossen in een licht dat een eigen
karakter heeft, om dat licht, en wat het de kleur doet, hoofdzaak te laten blijven.
Dat hij bij dit alles teekenaar blijft, niemand zal het kunnen ontkennen, die opmerkt,
hoe de vorm wel eens vervaagd, maar nergens geheel miskend is: ik denk hier
bijvoorbeeld aan het fijne, zacht-lichtende vrouweportret, dat gehangen is naast dat
fellere (en minder volkomen geslaagde) dat in den catalogus werd gereproduceerd.
Nog stelliger herkennen wij den beeldhouwer, den vormer, in die forsche en spiritueele
teekeningen naar een varken.

RIK WOUTERS, PORTRET VAN MEVROUW W.

Niet zelden herinnert de losse, luchtige vormduiding in die kloek neergezette
vrouwe-figuren ons aan Japanners, maar de kleur, de altijd sterke doch nooit harde
kleur van die interieurs met al de stoutweg naast en tegen elkaar geplaatste
weelderigheden van gordijnen, tapijten, meubelen, gerei op tafel, kleeren, brokken
naakt vleesch, is wel geheel modern. Is er weinig in het coloriet van dezen schilder
van dat misschien boeiender, misschien dieper opgehaalde, misschien geraffineerder
dramatisch karakter, dat wij bij Van Dongen en Sluyters ontmoeten, men zal het de
eer moeten geven van geheel uit één stuk, van kerngezond, van zeldzaam frisch en
tierig te zijn; een lyrische manifestatie zooals we er weinig aanschouwen, een joyeuse
en krachtige levensdaad. Het is mij, alsof wij thans, meer dan ooit, aan zooiets
behoefte hebben en of wij verheugd moeten zijn met dit verschijnsel in contact te
komen.
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Edouard Manet,*) door Kasper Niehaus.
J'ai toujours pensé que les premières places ne se donnent pas, qu'elles se
prennent.
EDOUARD MANET.

Men heeft met den thans reeds historisch geworden naam ‘impressionisten’, wien
Edouard Manet leidend vooraanging, kunstenaars van zeer verschillenden aard
benoemd. Zij hadden soms niet meer gemeen, dan dat zij gezamenlijk tentoonstelden,
gezamenlijk door het Parijsche publiek mishandeld werden en allen aanvankelijk
bedroefd weinig verkochten. Gemeenschappelijk vertoonden zij echter eigenschappen,
die hunne débuts tot eene aanfluiting voor de tijdgenooten maakten.
Het was het tijdperk, waarin ‘le second empire’ ten einde neigde, waarvan de bloei,
- van Eugène Lami en z'n adepten afgezien, - voor de schilderkunst onvruchtbaar
was gebleven en dat voor al het onechte eerder oogen had dan voor de met-ter-tijd
stijgende glorie der generatie, die het groote geslacht der mannen van 1830 in
Frankrijk zou opvolgen.
De vier grootste figuren zijn: Cézanne, Manet, Renoir, Degas. Nog menig ander
zou hieraan zijn toe te voegen, zooals de overigens veel overschatte Claude Monet
en een tijdgenoot der generatie van 1830, die eerst door het latere geslacht zou worden
gewaardeerd, Jongkind, de Hollander, dien Manet voor den grootsten modernen
landschapschilder hield, en wiens kleine, onnavolgbare aquarellen en
olieverfschilderijen den bedreven kenner het moderne Fransche

*) Bewerkt naar gegevens van Jul. Meier-Graefe, Antonin Proust, Edm. Bazire, Emile Zola,
Th. Duret etc.
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impressionisme voorspellen. En een der jongeren, dien de goden liefhadden en vroeg
tot zich namen, Alfred Sisley, het dichtst bij Jongkind staande, met wien hij nog
samenwerkte. En de nestor der impressionisten, Camille Pissarro, Paul Gauguins
leermeester. De Zuid-Franschman Bazille uit Montpellier, die wellicht de eerste
plein-airist zijner generatie is geweest, zou eveneens sinds lang beroemd zijn, indien
hij voor den oorlog van 1870-'71 Monet en Pissarro naar Londen gevolgd en niet als
offer van een Duitschen kogel gevallen ware. Andere, minder beroemd geworden
namen kunnen hier nog genoemd: Lebourg, voor wien men zich eerst laat begon te
interesseeren en Vignon, die evenals Cézanne, zijn bloedverwant, een oud man en
blind moest worden, voor de altijd achteraan komende amateur zich zijner herinnerde.
Boudin, een der oudsten, Jongkinds beste leerling, bleef gedurende z'n leven
onopgemerkt, tot hij diep in de zeventig stierf. Eene vrouw, Berthe Morisot,
onderbreekt de lange rij mannen, zij was Manets sublieme leerlinge.
Het impressionisme is de eenige moderne kunst, waardig naast de groote van het
verleden geroemd te worden. Zoo anarchistisch deze kunst den leek mag voorkomen
te zijn, in wezen is zij conservatief en uit de innigste verwantschap met de groote
pogingen tot stijl uit vroegeren tijd ontstaan, al is het dan niet juist langs organischen
en schoolschen weg. Zij negeert eenige generaties en interesseert zich uit die, welke
haar onmiddellijk voorafgaat, alleen voor diegenen, waarin zij zich-zelve terugvindt:
Courbet en Delacroix. Geen der vele schilders van Manets geslacht kan den colorist
Delacroix doen vergeten; bijna alles, wat men in hen prijzend noemt, is hem een
roem.
Gustave Courbet inaugureerde het moderne realisme. Maar hij bleef onderworpen
aan de heerschende visueele overleveringen en aanvaardde zonder eenige
intellectueele contrôle alle voorstellingen der werkelijkheid. Hij vermoedde niet, dat
de werkelijke waarheid slechts door vergeestelijking de lieve waarheid wordt. De
werkelijkheid is echter dieper en gecompliceerder dan academische formules en
Courbet is degene, die haar voor 't eerst sinds langen tijd weer vroom en aandachtig
beschouwde, zonder haar evenwel te verdiepen tot dat geheimzinnige, wat wij poëzie
noemen.
De natuurlijke uitdrukkingswijze dezer kunstenaars is valschelijk ‘naturalisme’
genoemd. Het naturalisme was te Parijs steeds, zelfs ten tijde van Courbet, eene
zuivere artistieke formule, die, zoo onafhankelijk men zich harer bediende, de sterkste
traditie in zich besloot. Bij de mannen van 1870 benoemt het epitheton ‘naturalisme’
al heel weinig eigens en is overbodig.
Misschien zijn zij dieper van zin dan de ouden, wijl zij zich niet in 't eerste
oogenblik, niet geheel en niet iedereen geven. Een Cézanne of een Gauguin wil met
liefde verworven worden, het zijn heel stille, eenzaam gaande menschen, die zich in
triviaal gezelschap niet te kennen geven. Zij hebben nooit aan de mondaine groote
tentoonstellingen meegedaan, hoogstens exposeerden zij in de Salons des Refusés
of in de anarchistische der Indépendants; hoewel alle anarchisme hun vreemd was.
Temidden der uit duizenden verschillende richtingen bestaande kunst van hunnen
tijd, vormden de impressionisten eene groep, die, hoe zeer verscheiden haar leden
onderling ook mochten zijn, saamhoorig was.
Manet en z'n vrienden gaven niet de natuur, maar het natuurlijke; hun werk bewijst
ontegenzeggelijk dat de schilderkunst niet is, of niet meer is, de kunst een object in
lijnen en kleuren na te bootsen, maar de kunst onze onbewustheid plastisch bewust
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te maken. Zij zijn vooruitstrevend, wijl zij eene betere opvoeding aan het oog hebben
gegeven en iedere nieuwe vreugde vooruitgang is. De bizondere schoonheid die
Manet en z'n navolgers brachten, zal men in de heele kunstgeschiedenis niet in dien
graad van bewustheid aantreffen. Er zijn andere
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werken, wier onovertreffelijkheid ons beschaamd doet staan, maar niettemin zouden
wij deze niet met de moderne willen ruilen, die onze begeerten, ons geluk, onzen
tijd verbeelden. Zoo houden wij het meest van ons eigen land, schoon wij wel weten
dat er schoonere landen ter wereld gevonden worden.
Het impressionisme deed ons de onmiddellijke natuur zien, ongestijld; het was
eene groote periode van voorbereiding, het zoeken der naakte w e r k e l i j k h e i d .
Manet vond eene nieuwe eenheid of organisatie, een nieuw, materieel middel,
onmiddellijk in z'n bereik liggend en der schilderkunst eigen, om de oude wetten
van den stijl aan de ongevormd opwellende natuur te geven, te vervullen. Hij heeft
de caduque academische formules geheel vernietigd en de waarde der schilderkunstige
anecdote verkleind; hij schilderde ‘n'importe quoi’. In dit opzicht is hij een
voorganger, want de schoonheid van een werk resulteert uitsluitend van de manier
waarop en niet van wat er slechts de aanleiding toe was.
Meer nog dan bij Courbet domineerden bij de impressionisten, - uitgezonderd
Cézanne - de zinnen het intellect, waardoor de teekening, die het geestelijk element
van een werk te noemen zij, verwaarloosd is. Zij waren zich hiervan echter niet
onbewust en rechtvaardigden zich, door zich te beroepen op de ontoereikendheid
van het intellect om ter juister tijd en in de juiste mate den vlottenden stroom der
aandoeningen te doen k r i s t a l l i s e e r e n . Indien Monet en z'n discipelen dan al
geen groote schilders waren, schilders waren zij toch en dit is voldoende voor onze
appreciatie.

DE ABSINTHDRINKER. (FOTO E. DRUET).

Sommige Manets geven het h o o g s t e , wat kunst kan geven: rust. Deze rust heeft
hij slechts gemeen met het grootste sieraad van Velasquez m e e s t e r w erken, de
evenwichtigheid der verdeeling. Wel vertoont hij niet de Spaansche grandezza van
den hofschilder van Philips IV, doch deze majesteit is niet meer van onzen tijd. Wij
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primitieven, maar hier is zij soms meer eene verstarring; zij schijnt slechts door
afkeer van het gewone leven, in de donkere stilte der kathedralen, mogelijk te zijn
geweest. Het is Manet geweest, die, voor het eerst weer sinds langen tijd, juist uit
deze banaliteit des dagelijkschen levens een feest wist te maken, die de
alledaagschheid verheerlijkte. Er is iets dat bekoort in ieder ding; hij wist dit en vond
toch geheimenissen. Door hem begrijpen wij eerst wat thans een feest is en dat de
diepste dingen niet het meest verborgen zijn.
Omdat hij de zuivere daad, die eenmaal onder duizend malen niet mislukt, vereert,
wil hij liever onaf schijnen, dan een compromis sluiten; indien hem slechts de
concentratie in een enkel gelukkig moment, waarin hij geheel zich-zelf is, gelukt.
Op de intensiteit komt het hem aan. Hij doelt op vereenvoudiging, om in een enkele
elementaire trek duizend trekken, om zoo te zeggen de doorsnede van alle te geven.
Bij Manet wordt men steeds aan het woord herinnerd, dat de verbaasde Italianen
voor het portret van den Paus door Velasquez uitriepen: Pare sporcato cosi a caso!
Met niets is het gedaan en daar staat het! Een grapjas der Charivari, die in de eerste
tentoonstelling der nieuwe school bij den fotograaf Nadar in het jaar 1874 een
zonsondergang van Manet vond met de benaming ‘Impressions’, meende geestig te
zijn, indien hij hen ‘impressionisten’ noemde.*) De spot heeft zich vervluchtigd, maar
de naam is gebleven, evenals in onzen tijd die der zoogeheeten cubisten, welke naam
aanvankelijk ook als scheldwoord bedoeld was. Dat schelden niet altijd het geven
van onjuiste namen behoeft te beteekenen, bewijst ook het woord impressionisten,
dat inderdaad een van hunne eigenschappen benoemt. Gold het woord als nieuw, de
zaak zelf intusschen was oud genoeg; het was het bewustzijn der instincten, waaraan
de voorgaande meesters dezer moderne kunst, Veronese, Velasquez, Rubens, plastisch
uitdrukking hadden gegeven. En heeft niet reeds de anonyme heiden, die de
romeinsche frescos, waarvan thans eenige fragmenten de bibliotheek van het Vaticaan
versieren, - zooals de kostelijke triomftocht van Amor - het impressionisme
voorvoeld?
Manet heeft niets anders gewild, dan alleen aan onze zinnen de schoonste
aandoeningen te geven; de willekeurige essence van alle dingen, die wij verspreid
en vermengd in de natuur vinden. De schoonheid, waardoor wij bij den aanblik der
natuur bekoord werden, hervinden wij in het schoone van de kunst op onbegrijpelijke
wijze verhoogd. Er is daarin niet alles der levende natuur, de geur, de beweging, alle
heerlijkheid, die in de natuur onontbeerlijk is, ontbreekt, - en toch bezit het schoone
van de kunst iets, dat men vroeger in de natuur misschien heimelijk gewenscht,
misschien smartelijk gemist heeft -: een toover die het aardsch ellendige en
vergankelijke passeert en het genot niet met gevoelens van angst of weemoed vergalt
en bekrompen maakt. Een kunstwerk leidt een merkwaardig dubbel leven, waarin
het physische volkomen ondergeschikt gemaakt is aan de schoonheid. Het is de
gouden eeuw, waarvan de dichters spreken, werkelijkheid geworden.
In het diepe voelen en begrijpen van een ‘coin de la nature’ berust de kunst der
roemrijke traditie, die Manet initieerde, berust de schoonheid, die wij van onzen tijd
mogen verwachten, het geluk, dat wij deelachtig kunnen worden. Men kan niet om
het leven heengaan, men moet er doorheen en wanneer wij het waarlijk kennen, ons
bewust worden van den oorsprong der vormen waarvan het zich bedient, en welk
doel zij bestreven, zullen wij ook het schoone leven minnen. Manet heeft niet de een
*) Anderen zeggen dat Manet reeds in jonge jaren het woord gebruikt heeft.
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of andere schoonheid, maar de onze verheerlijkt; getoond dat men ook in onzen tijd
een houding kan aannemen; bewezen dat de schoonheid vloeit, dat zij niet in dit of
dat,
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maar in alles wonen kan. Rembrandt heeft haar wel in den opengesneden buik van
een geslacht rund ontdekt. - Wat ons in het leven gedrukt en bekrompen maakt is
niet het leelijke, booze of ellendige, maar het duister waarin wij leven, het
ongeordende onzer inzichten, de afwezigheid van het vermogen het leven te zien als
zijnde iets schoons.
Het ware naturalisme is, in ieder ding te zien iets dat bekoort. Het beroemde woord
van Zola, het evangelie der naturalisten, is echter slechts dan juist, indien men zich
bij den ‘coin de la nature’ weinig en bij het ‘tempérament’ zoo veel als mogelijk
voorstelt.

KINDERPORTRET.

Van Manet, die geheel aristocratische neigingen had, leerden de weinige
gelukkigen, die zich zijner generatie voelden, het armelijke en bekrompene te schuwen
en het ruime en voorname te beschermen en te bestendigen.
Manets principia behelsden de erkenning der schilderkunst als een kunst van het
vlak; de onderdrukking van alle elementen der ouden, die het oog tot plastische
voorstellingen opvoedden; de bewuste aanwending van alle der schilderkunst alleen
eigene elementen om het verlorene te vervangen. In deze opzichten vond Manet in
Rubens den krachtigsten voorganger. Hij doorzag den samenhang met de
helderziendheid van het genie en propageerde z'n leer als een apostel. Hier lag de
twistappel voor de bekende vijandelijkheden, waaraan hij was blootgesteld, niet in
z'n kleur, maar in de schijnbare onverschilligheid voor constructieve détails. Albert
Wolff vertelt in een studie over Manet de grappige afstraffing, die de beide groote
kampioenen destijds, Courbet en Manet, elkander toedienden.
Courbet meende voor de Olympia: ‘C'est plat, ce n'est pas modelé; on dirait une
dame de pique d'un jeu de cartes sortant du bain!’ Waarop Manet, altijd klaar om te
riposteeren, geërgerd antwoordde: ‘Courbet nous embête à la fin avec ses modelés;
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Chavannes vereerd zou worden, ging Manet zoo ver, in den vollen Salon
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uit te roepen: ‘Jamais je ne voterai pour un homme qui sait modeler un oeil!’
Manets welgestelde ouders koesterden beiden streng burgerlijke opvattingen, het
waren intelligente, nuchtere bourgeois, nakomelingen der lieden, die door de revolutie
van 1789 tot aanzien waren gekomen. In de tweede republiek steeg dit aanzien nog
en in de derde namen hunne kinderen de teugels in handen. Z'n vader was jurist,
zonder eenige interesse voor alle hoogere geestelijkheid. Ook z'n moeder, van goede
oude familie, Fournier genaamd, moet niet heel kunstgevoelig zijn geweest. Haar
broeder, de overste Fournier, beoefende als dilettant de teekenkunst. Manet kwam
den 23 Januari 1832 ter wereld. Z'n wieg stond te Parijs, op den linker Seine-oever,
in hetzelfde kwartier, waar ook Corot geboren werd. Hij begon als Corot en vele
anderen. Teekenen was z'n liefste bezigheid en hij wilde, toen hij de school doorloopen
had en in de rechten zou studeeren, schilder worden. Z'n vader deed als zoo menig
andere vader in dezelfde omstandigheden en verbood het. Daar het scheen uitgesloten,
den jongen tot andere gedachten te brengen, nam men z'n toevlucht tot het probate
middel tegen jeugdige deugnieten en stuurde hem naar zee. Hij zou dan later officier
bij de marine worden. Dit moet in het jaar 1849 geschied zijn. Zola zegt in z'n
brochure over Manet, dat hij zich op zeventienjarigen leeftijd heeft laten
aanmonsteren. Het beviel hem beter op zee te zwalken, dan z'n dagen achter acten
te moeten verdroomen en hij had het geluk een humaan kapitein te vinden. Als
volontair maakte hij een reis naar Brazilië mee, die hem goed bekwam en waarop
hij allerlei nieuwe indrukken kreeg. Het weinige, dat over deze reis bekend is
geworden, danken wij z'n kameraad Pontillon, die evenals Manet, toen z'n eerste
oefeningsreis maakte en later nauwer met de familie Manet verbonden zou worden.
Hij huwde de zuster van Berthe Morisot, de bekende schilderes en Manets leerlinge,
die met diens broeder gehuwd was. Naar zijn vertellen bekommerde Manet zich in
't minst niet om z'n plichten, maar bracht al z'n tijd met teekenen door. Hiervan zijn
helaas slechts kleinigheden overgebleven. De weduwe van Pontillon, (die als zeeman
stierf) bezit nog een aquarel, die op deze reis ontstaan is en een grappigen Pierrot
voorstelt, opvallend handig gedaan. Edmond Bazire heeft in z'n studie over Manet
een andere aquarel afgebeeld, die het schip de ‘Guadeloupe’ moet voorstellen. Ook
heeft Manet op het schip geschilderd, al waren het dan geen echte schilderijen. De
‘Guadeloupe’ vervoerde onder andere ook Hollandsche kazen, waarvan de suggestieve
roode kleur door het zeewater was weggespoeld. Manet kreeg de opdracht deze
schade te herstellen. Z'n eerste succes was een bedenkelijke koliek der inboorlingen
van Rio de Janeiro, die den geverfden Edammer met veel smaak veroorbaarden.
Manet is in Brazilië voor het eerst met Spaansch leven in aanraking gekomen.
Misschien dat men hierin een verklaring kan vinden der treffendste eigenschap van
z'n jeugdwerk. Met zekerheid weet men echter niets hieromtrent, maar het ware niet
verwonderlijk, indien Manet in Brazilië stierengevechten had gezien.
Na afloop van dergelijke proefvaarten was het gebruikelijk, den volontairs een
schriftelijken arbeid op te dragen, waarin zij het theoretische resultaat hunner eerste
reis omschrijven en hun betrekkelijke vertrouwdheid met takelage en machinerieën
documenteeren moesten. Z'n vriend Pontillon vervaardigde een fraai opstel, Manet
kon geen woord uitbrengen. Hij leverde tot ontzetting der examinatoren een leeg
blad in en gaf daarmee een gebrek aan goeden wil en verregaande onbruikbaarheid
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blanke vel niet te beteekenen.
Wijl hij van z'n eenmaal opgevat voor-
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nemen niet was af te brengen, besloot z'n vader eindelijk toe te geven en veroorloofde
hem schilder te worden. Hij koos voor hem den meester, die toen als de
voortreffelijkste gold. Het was de gewaardeerde schilder der bourgeoisie omtrent
het midden der vorige eeuw, Thomas Couture, die ‘des sujets romains sous prétexte
de style’ behandelde. Manet kwam in 1850 of 1851 bij Couture, kort voor den ‘coup
d'Etat’ van Napoleon, den 2 December, die hij van nabij meemaakte. De berichten
uit de stad hadden hem en z'n vriend Antonin Proust, - die later minister werd
(gestorven in 1905) en van de schoolbanken in 't Collège Rollin tot aan den dood,
een zijner intiemste vrienden is geweest - de straat op gedreven. Zij zwierven den
geheelen dag rond en volgden de volksbeweging. In de rue Lafitte werden zij bijna
door een cavalleriecharge omvergereden en zij redden zich slechts door een toeval.
's Avonds zetten zij hun gevaarvollen tocht voort, werden gearresteerd en brachten
den nacht op de wacht door. Dit belette hen niet, zich ook den volgenden dag weer
onder de vechtende menigte te begeven en den 4 December waren zij met de velen
op het cimetière Montmartre, waar de dooden begraven werden. De arbeid in het
atelier heeft hem er nooit van afgehouden, alles wat daarbuiten voor viel met open
oogen te volgen en deel te nemen aan den ‘sturm-und-drang’ van eenen veelbewogen
tijd.

PORTRETSCHETS.

Manet bleef meer dan vijf jaar bij Couture. Het is merkwaardig genoeg, dat hij
het zoo lang bij den meester uithield, wien Puvis de Chavannes reeds was ontloopen.
Men moet echter niet denken, dat hij vijf jaren aan Coutures lippen heeft gehangen.
Deze periode werd vaak genoeg onderbroken en de laatste jaren gebruikte hij het
leerlingen-atelier uitsluitend als werkplaats. Hij stond van den aanvang af zeer
sceptisch tegenover z'n leermeester en duldde z'n kritiek, zonder zich meer dan hem
schikte, daarnaar te richten. Er is uit dezen tijd nauwelijks een werk bewaard gebleven,
dat Coutures invloed klaar doet blijken.
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Naar de berichten van z'n medeleerling Antonin Proust moet hij in het atelier
Couture de oppositie hebben geleid. Hij werd de leider der vooruitstrevende groep
onder de talrijke adepten en voerde tegen den leermeester, die z'n ambt niet al te
zwaar opnam, een nauwelijks verheelde oppositie. En deze oppositie, die er niet toe
bijdroeg het prestige van den meester te verhoogen, was niet alleen jeug-
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dige overmoed, maar berustte op degelijke gronden. ‘Ik weet eigenlijk niet, waarom
ik hier ben’, zei hij eens tot Proust. ‘Het licht is valsch, de schaduwen zijn valsch.
Als ik het atelier binnenkom, is het alsof ik een grafkelder betreed. Men kan een
naakt model natuurlijk niet op de openbare straat doen poseeren. Maar er is om Parijs
open veld genoeg en tenminste in den zomer moest men studies naar het naakt in de
open lucht schilderen. Want het naakt spreekt nu wel eenmaal het eerste en laatste
woord in de kunst’. Zoo kondigde het pleinairisme zich toen reeds aan. Iederen
Maandag, wanneer het model voor de week gesteld werd, een procedure, die Couture
aan z'n leerlingen overliet, gaf het rumor in casa. De modellen schenen de verheven
poses in hun knoken te hebben. ‘Gedraagt gij u ook zoo’, vroeg Manet, ‘als gij uw
radijsjes bij de groenvrouw koopt?’ En toen het model, Dubosc genaamd en een der
meest gewaardeerde op Montmartre, met brallenden stemval zich beroemde, met
deze poses reeds menig schilder naar Rome in de Villa Medici te hebben gebracht,
antwoordde Manet: ‘Wij zijn hier niet in Rome en willen niet naar Rome, wij zijn
in Parijs en denken hier te blijven’. Couture kwam eens binnen toen Manet het model
gekleed liet poseeren en was daarover niet weinig boos. Manet verdedigde zich als
gewoonlijk met goede argumenten; de meeste menschen liepen immers gekleed rond!
En Couture zei: ‘M'n beste jongen, je zult altijd slechts de Daumier van onzen tijd
zijn’. Nadien, bij het ontbijt, meende Manet tot de vrienden: ‘De Daumier van m'n
tijd, welnu, dat is overigens wel zoo veel waard, als de Coypel ervan te zijn’.
Het ontbrak echter niet aan meer ernstige discussies met den leermeester. Manet
liet zich Coutures meeningen in 't minst niet opdringen. Hij schilderde wat hij zag,
zei hij eens tot den leeraar, die hem een zijner schoonheidsregels uiteen wilde zetten,
en niet, wat anderen inviel te zien. Hij schilderde wat waar was en niet, wat slechts
in de verbeelding bestond. Couture begreep hem verkeerd. Als de jonge heer de
pretentie koesterde, een chef d'école te worden, moest hij z'n school ergens anders
oprichten, niet hier. Manet verliet zwijgend het locaal en liet zich een week lang niet
weer zien. Den avond van dien heeten dag boden z'n getrouwen den jongen chef
d'école - hij was toen een-en-twintig - den eerewijn. Z'n vader had eenige moeite,
hem te doen besluiten, tot z'n leermeester terug te keeren.
Hij wist, wat hij wou, en zou schilderen, wat hij voor zich zag, wat met z'n tijd en
z'n omgeving overeenstemde en zoo, als het hem paste. Dat hij echter ook toen niets
minder dan een consequent naturalist was, bewijst de keuze der meesters, die hij
bestudeerde. Proust bericht van een bezoek aan Delacroix, dat Manet niet bizonder
bevredigde. Hij had eene formuleering zijner nog vage idealen verwacht en in plaats
daarvan gaf Delacroix hem nuchter raad, hoe dit en dat te leeren viel en wees hem
op Rubens. Ontgoocheld noemde hij Delacroix ‘glacial’! Diens kunst kwam hem te
indirect, te ondoorzichtig voor en hij verstoutte zich tot kritiek op des meesters
techniek, die hem te gecompliceerd en te gecompileerd scheen. Niettemin bestudeerde
hij in den ‘Musée du Luxembourg’ de ‘Dante à l'Enfer’. De twee werken, die hij
naar het schilderij maakte zijn niets minder dan copieën, doch interpretaties, waarin
nonchalant het poëtische van Delacroix verwaarloosd is. De benaming ‘glacial’ zou
men met meer recht voor deze interpretaties kunnen aanwenden, waarin de
gevoelswaarde van het origineel ten gunste der sensueele is onderdrukt. Het innige
contact met het voorbeeld, dat b.v. de copie naar de ‘Petits Cavaliers’ van Velasquez
op 't eerste gezicht vertoont, ontbreekt. De verwantschap met Delacroix bleef altijd
van heel betrekkelijken aard.
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Couture stond sceptisch tegenover deze interpretaties van z'n leerling. Hij zag
daarin slechts zelfoverschatting. Het moet Coutures potsierlijke antipathie tegen z'n
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leerling niet weinig verscherpt hebben, dat deze niet zijn ‘Les Romains de la
décadence’, doch ‘Dante à l'enfer’ van z'n doodsvijand uitkoos voor een zijner
copieën. Manets vrienden dachten er echter anders over en de manier waarop hij de
oude meesters bestudeerde, was menigeen, zooals b.v. Fantin Latour, een
aanmoediging, zoo niet een voorbeeld. Zij leerden malkander kennen voor de groote
‘Bruiloft te Cana’ van Veronese, die zij beiden vermenigvuldigden en zij copieerden
later ook andere schilderijen gezamenlijk, zooals het ‘Concert champêtre’ van
Giorgione. Manets copieën naar Veronese en Giorgione zijn verdwenen.

DE MUZIEK IN DE TUILERIËN. (FOTO E. DRUET).

Manet verliet Coutures atelier in het voorjaar van 1856, maar kwam soms nog bij
den meester en toonde hem schilderijen, door den wensch gedreven, Couture tot
ander gedachten omtrent hem te brengen. Zoo toonde hij hem de teekeningen en
copieën, die hij op de twee, na afloop der studie ondernomen reizen naar België,
Holland, Duitschland en Italië vervaardigd had. Couture bleef echter onvermurwbaar.
En toen Manet in 't jaar 1858 hem den ‘Buveur d'absinthe’ (zie bl. 251) toonde,
meende de meester: ‘M'n waarde, ik zie hier slechts éen absinthdrinker, en dat is de
schilder, die dezen onzin vervaardigd heeft’. Daarmee eindigde hun omgang.
Hij moet zich kort na het einde der eigenlijke studiejaren met de vrouw verbonden
hebben, die later z'n echtgenoote werd. Zij was 'n Hollandsche, Leenhoff genaamd,
zangeres van beroep en werd den kunstenaar een trouwe en geduldige vriendin. Zij
bracht een zoon mee, Léon geheeten, die Manet als zijn eigen kind liefhad en tenslotte
in z'n testament als een zoon bedacht. Manet gaf hem voor een jongeren broer zijner
vrouw uit en als zoodanig wordt hij in de kunstlitteratuur als het model van vele
schilderijen genoemd. Naar een onzekere legende zou hij inderdaad Manets zoon
zijn. Het is
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onaannemelijk, dat Manet deze verhouding - indien zij werkelijk bestond - ook in
later tijd z'n intimi zou hebben verheimelijkt. De geringe artistieke aanleg, waarvan
Léon Leenhoff in der jeugd blijk gaf, was slechts een kunstmatig aangekweekt product
van z'n stiefvader. Later heeft hij zich geheel van de kunst teruggetrokken en leeft
thans als poelier te Parijs.
Manet was revolutionnair, voor zoover hij oprecht z'n inzichten manifesteerde en
deze inzichten tegen de toen ter tijd heerschende conventies indruischten. Hij wil
zich meedeelen en veracht de routine, - hij is verrukkelijk ongeschikt om op
andermans wegen te wandelen, - hij wil uitdrukking geven aan het begrip van zijn
tijd. Niets is bij hem de uitslag eener kleine berekening of van het toeval. De
nauwelijks van knaap man gewordene wil licht en lucht in de duffe atelieratmospheer
brengen en wil slechts schilderen, wat tot z'n milieu behoort. Ook Manet is echter
traditioneel, ook in zijn kunst worden anti-revolutionnaire elementen gevonden.
Allereerst vertoonen z'n jeugdwerken den invloed der Italianen. De twee groote
studiereizen, onmiddellijk nadat hij Couture had verlaten, in 't jaar 1856 ondernomen,
zijn Manet van niet gering nut geweest. Z'n vriend Emile Olivier begeleidde hem.
Hij bepaalde zich niet enkel tot de schilderijen, maar onderzocht overal, waar het
hem de moeite waard scheen, de architectuur, bestudeerde het land en z'n bewoners,
maar liet natuurlijk niet na, overal de musea te bezoeken. De eerste reis ging blijkbaar
naar Midden-Duitschland. Hij zal over Holland gereisd zijn, deed wellicht Frankfort
aan, dat sinds Courbets eerste bezoek een zekere vermaardheid genoot, was vrij zeker
in Kassel voor de Rembrandts en ging vandaar naar Dresden en over Praag naar
Weenen, waar hij de Belvedère en de Liechtenstein-galerij bezocht. Van Weenen
richtte hij zich weer noordwaarts naar München en copieerde in de Pinakotheek het
zoogenaamde zelfportret van Rembrandt, hetzelfde, dat een twaalftal jaren later
Courbet tot voorbeeld zou dienen. Van München begaf hij zich naar Parijs terug.
Maar hij bleef er niet lang. Hij had op z'n eerste reis zooveel werken der groote
Italianen gezien, dat hij lust gevoelde, het geloofde land dezer meesters nader te
leeren kennen. Hij ging naar Florence. Edmond Bazire zegt, dat men aan de hand
zijner schetsboeken elken dag deze reis kan volgen en spreekt van teekeningen naar
architectonische détails en naar frescos. Een groot deel dezer studies is bewaard
gebleven en bevindt zich thans in 't bezit van M. Auguste Pellerin te Parijs, als laatste
overblijfsel zijner eens groote Manet-collectie. Naar de voorhanden schetsboekbladen
te oordeelen, hebben de frescos van Ghirlandajo in Santa Maria Novella diepen
indruk op den reiziger gemaakt. Ook naar frescos van Andrea del Sarto werden eenige
teekeningen vervaardigd en naar het groote schilderij van Fra Bartolommeo in de
Academie. Ook z'n eerste ets ‘Silentium’ is blijkbaar door den bekenden monnikskop
in fresco, in de kloostergang van San Marco te Florence geïnspireerd. Ten slotte
heeft hij te Florence de geënleveerde copie naar het bekende zelfportret van Filippino
Lippi in de Uffiziën geschilderd en Titiaans Venus in de Tribuna vluchtig gecopieerd.
Rome schijnt hij slechts oppervlakkig gezien te hebben. Alleen de mooie
roodkrijtteekening naar de bekende waterdraagster van Raffael in de Stanza dell'
Incendio is te Rome ontstaan.
Venetië hield hem daarentegen langer vast en hij genoot van Titiaan en Veronese,
maar vooral van Tintoretto. Naar een Tintoretto ontstond binnen anderhalf uur, zonder
eenige voorbereiding, eene copie, die het origineel moet zijn nabij gekomen; Bazire
noemt haar ‘un miracle de réproduction’. Deze copie is verloren geraakt. Bekend is
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slechts de later in den Louvre gemaakte, zeer fraaie copie naar het zelfportret van
Tintoretto, die thans in 't museum van Dyon berust. De onmiddellijke resultaten
zijner
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Italiaansche reis zijn niet gemakkelijk na te gaan, waar Manet de meeste
voortbrengselen uit dien tijd heeft vernietigd. Bazire spreekt van meerdere schilderijen
met religieuse motieven, die direct na de reis ontstonden. Hiertoe behoort de
Christuskop, 1856 gedateerd, die onder den invloed van Titiaan is ontstaan. Ook de
Spanjaarden heeft Manet blijkbaar toen reeds bewonderd. Mogelijk is ook de ‘Nymphe
surprise’ een fragment van een dier schilderijen met religieuse motieven. Wel is het
schilderij 1861 gedateerd, maar dit jaartal behoeft niet den aanvang van het werk te
beteekenen. Manet heeft dikwijls uit vroege schilderijen, die hem niet meer bevielen,
later fragmenten gesneden. Zoo zou hij ook hierin hebben gehandeld. Antonin Proust
verklaart de ‘Nymphe surprise’ voor het overblijfsel van een grooter schilderij: ‘Moïse
sauvé des eaux’. Inderdaad bestaat er thans nog een schets, die blijkbaar voor het
door Proust bedoelde schilderij gemaakt werd. De in deze schets op den voorgrond
zittende gestalte stemt nauwkeurig met de ‘Nymphe surprise’ overeen. De ‘Nymphe’
moet naar de natuur geschilderd zijn. De heele behandeling van het fonds der gestalte,
de draperie, waarop zij gezeten is en het parelsnoer aan hare voeten doen denken aan
de groote Venetianen der zestiende eeuw, meer in 't bizonder aan Tintoretto. Toch
is au-fond de gelijkenis met Tintoretto van betrekkelijken aard.

DE HAVEN VAN BORDEAUX. (FOTO E. DRUET).

Grooter invloed heeft Titiaan aanvankelijk op hem uitgeoefend, vooral dan op z'n
kleur. Als voorbeeld kunnen hiertoe dienen de beide copieën naar Titiaan, die Manet
na de Italiaansche reis, in den Louvre schilderde, de ‘Vierge au lapin’ en ‘Jupiter et
Antiope’. Men zou hiertoe nog de kleine, blonde copie naar ‘L'évanouissement
d'Esther’ van Veronese in den Louvre kunnen rekenen. Men kan nergens beter wat
Manet aan Titiaan te danken heeft en
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wat hem alleen eigen is, leeren kennen dan uit z'n copieën naar dien meester.
Manets copieën naar Titiaan zijn als alle goede copieën interpretaties. Zij verjongen
en vergeestelijken deze oude schilderijen. Zóo moeten zij er eens hebben uitgezien,
vóor de tijd hunne kleuren had doen verbleeken. Bij den ‘Jupiter et Antiope’ hebben
de verschrikkelijke verwoesting door den Louvrebrand aangericht en andere
beschadigingen, slechts de contouren intact gelaten. Verschillende restaurators hebben
van de oorspronkelijke kleur bovendien nauwelijks een schijn bewaard. Alleen Manet
is het gelukt den verbleekten toover van het oude schilderij in al z'n glans en
heerlijkheid voor ons te doen herleven. Hij bereikt dit echter langs geheel
verschillenden weg als Titiaan. Diens schilderijen werden langzaam opgebouwd,
naar het beroemde procedé der Venetianen, door overschildering en glaceeringen.
Manet echter, gaat onmiddellijker te werk, recht op het doel af en is hierdoor
genoodzaakt vele détails te verwaarloozen of te onderdrukken, wat alleen reeds door
de sterke reductie van het formaat gerechtvaardigd is.
Geprononceerder dan deze Italiaansche is een Spaansche invloed, die in bijna alle
werken der eerste helft van z'n oeuvre tot in de zeventiger jaren, meer of minder
beslist wordt aangetroffen. Manets verhouding tot Spanje was eerst in de tweede
plaats van zuiver artistieken aard en onderscheidt zich daardoor van z'n betrekking
tot Italië. Het was niet alleen de vereering eens schilders voor de groote meesters
van dat land. Reeds Zola heeft er in 1869 op gewezen, dat Manet z'n Spaansche
sujetten schilderde, alvorens hij het Prado had gezien: ‘Il est bon de savoir que si
Edouard Manet a peint des “espada” et des “majo”, c'est qu'il avait dans son atelier
des vêtements espagnols et qu'il trouvait beau de couleur. Il a traversé l'Espagne en
1865 seulement’.
Duret bericht dat Manets bewondering voor Spanje is ontstaan gedurende het
verblijf eener Spaansche kunstenmakerstroep te Parijs. Het ethnographische interesse,
dat hij in deze dingen gesteld heeft, is slechts een verschijnsel van z'n nostalgie naar
Spanje. Z'n ‘sehnsucht’ was elementairer en hield oorzakelijk verband met een diep
gevoelde ras- en instinct-gemeenschap. De rijkere gestes der zuidelijken mogen hem
aantrekkelijk zijn voorgekomen; zekere typen, zekere kleuren zullen z'n voorkeur
hebben gehad. Het Latijnsche ras scheen hem bij de Spanjaarden krachtiger en
karakteristieker geprononceerd dan bij de Franschen. Spanje werd voor hem in
meerdere mate wat het Orient voor Delacroix was, hij schiep zich uit de Spanjaarden
‘Wahlverwandschaften’. Manet was romanticus als elk kunstenaar, die met en in z'n
kunst persoonlijk avontuur wil geven. Het Spaansche element zijner kunst
vergeestelijkte zich, verbond zich met-ter-tijd met den eigenaard van het Fransche
ras, met de Italiaansche invloeden, met alles waarvoor z'n gemoed openstond. Zij
verloor daardoor het uitheemsche cachet en vervulde de vele beloften, die reeds
vroeger waren verkondigd, en werd in een woord, van vreemd eigen.
De onmiddellijke aanleiding tot Manets voorliefde voor Spanje gaf een troep
Spaansche dansers en zangers, die omstreeks 1860 naar Parijs was gekomen. Lola
de Valence, een voorgangster van ‘la belle Otéro’, behoorde er toe en ‘Don Mariano
Camprubi, primer bailerin del teatro royal de Madrid’, zooals vermeld is op de ets,
die Manet naar de dansers heeft vervaardigd. De troep moet in de kringen der
kunstenaars en dichters, waartoe Manet behoorde, groot opzien hebben gebaard.
Baudelaire en Théophile Gautier, de litteraire ontdekker van Spanje, werden
geënthousiasmeerd door hun dansen. Een der geestdriftigste bewonderaars was
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Manets vriend, Zacharie Astruc, dichter, componist en fijnzinnig criticus, die in
Spanje was geweest of onmiddellijk daarop naar Spanje ging. Hij dichtte en compo-
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neerde voor Lola de Valence eene romance, waarvoor Manet omstreeks 1860 het
titelblad lithografeerde, dat de danseres voorstelt. De troep moet verscheidene keeren
naar Parijs terug zijn gekomen, want twee jaren nadien vereeuwigde Manet de
danseres in het beroemde portret dat thans deel uitmaakt van de legs Camondo in
den Louvre. Zooals Duret bericht, verving Manet den oorspronkelijk neutralen
achtergrond, later door de grijs-bruine dubbel-coulisse, wier groteske omtrekken het
schilderij profijtelijk zijn geworden. Op Manets ets naar het schilderij staat het
bekende quatrijn van Baudelaire:
Entre tant de beautés que partout on peut voir,
Je comprends bien, amis, que le désir balance,
Mais on voit scintiller en Lola de Valence
Le charme inattendu d'un bijou rose et noir.

Voor den Spaanschen zanger en componist I. Bosch, naar wien ook Manets vriend
Bracquemond toen een portret heeft geëtst, lithografeerde hij het titelblad der ‘Plainte
Moresque’ met het portret van den zanger. Kort nadien ontstond het schilderij ‘Le
chanteur espagnol’, waarvoor ook dezelfde Bosch heeft geposeerd. Alleen heeft
Manet den kop veranderd. Het is deze schilderij, waarmee Manet in den Salon van
1861 debuteerde, nadat z'n ‘Buveur d'absinthe’ in 1859 was geweigerd. De heele
spaansche troep werd door Manet in het ‘Ballet espagnol’, van 1862, een zijner
lievelingsschilderijen, vereeuwigd. Een pendant van dit schilderij is de ‘Posada’, het
interieur met stierenbevechters, waarvan het bijna ongelooflijk klinkt, dat het buiten
Spanje is ontstaan. Men kan deze voorkeur aan Spanje van Manet, wien de actie
boven alles ging, begrijpen. Deze passie voor Spanje werd ten deele ook beïnvloed
door een thans vergeten kunstenaar, Alfred Dehodencq, die in 1882, 60 jaar oud,
stierf. Hij ging in 1849 naar Spanje en bracht vooral goede teekeningen mee. Na z'n
terugkeer uit Spanje maakte hij z'n beste schilderijen. Manet wist van deze reis en
apprecieerde hare resultaten. Dehodencq's voornaamste werk in den Salon van 1851,
‘Une course de novillos’ had z'n bewondering. Hij zei tot Proust: ‘Dehodencq heeft
gezien en goed gezien. Voor hij naar Spanje ging, was hij blind. Er zijn menschen,
die niet aan wonderen gelooven. Sinds Dehodencq geloof ik eraan.’ De criticus Roger
Marx bezit van Dehodencq eenige teekeningen, die een zekere gelijkenis met Manets
eerste werk vertoonen.
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OLYMPIA.

Manet bestudeerde alle Spaansche schilderijen, die binnen z'n bereik vielen. Veel
waren er toen echter niet te Parijs. Van het ‘Musée Espagnol’ der Orléans, dat met
de Februarirevolutie van 1848 uit den Louvre verdween, kan hij niet veel geprofiteerd
hebben. Sinds waren in dit museum de Spanjaarden zoo goed als niet
vertegenwoordigd. In 1851 werd de aan Velasquez toegeschreven ‘Petits Cavaliers’
aangekocht, waarnaar Manet een ets en meerdere copieën maakte. In 1852 verrijkte
de Louvre zich met de
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Spanjaarden uit de vente Soult. Onder Napoleon III kwam als een Velasquez de oude
copie naar den ‘Philips IV als jager’ hier nog bij, die hij eveneens omstreeks 1861
heeft gecopieerd. Tevens bestaat er van zijn hand een zeer vluchtige en vrije copie
der ‘Infante Marguerite’ in den Louvre. Buitendien stond de verzameling van Dr.
Lacaze, met wien hij reeds in der jeugd bekend was, voor hem open, hij copieerde
daaruit den bekenden ‘toebacksuyger’ van Adriaen Brouwer. De andere werken van
Velasquez kende hij voor 't meerendeel uit reproducties, uit etsen en kopergravures.
Hiervan schijnt vooral de ‘Borrachosr’ indruk op hem te hebben gemaakt. Dikwijls
vertoont Manets eerste werk een vage gelijkenis met het belangrijkste jeugdwerk
van den Spanjaard. Onder den invloed dezer reproducties maakte hij meest etsen, hij heeft later nooit weer zoo veel geëtst als in den tijd voor z'n Spaansche reis. Z'n
schoolkameraad, Foict de Conflans, bezat als erfstuk zijner familie een collectie van
Goyas etsen, die Manet bewonderde en hem wellicht den prikkel tot het etsen heeft
gegeven. Z'n vriend, Felix Bracquemond, de nestor der fransche graphiek, hielp hem
daarbij persoonlijk; heel vaak heeft deze het bijten der door Manet geëtste platen
ondernomen. Behalve die van Goya zou hij ook Canalettos etsen zeer gewaardeerd
hebben. Vele van z'n etsen zijn naar eigen schilderijen gemaakt. Manets etsen zijn
overigens minder belangrijk, er stak geen etser in hem; z'n lithografieën, die echter
pas later ontstonden, zijn veel zelfstandiger, zij stemden beter met z'n schildersaanleg
overeen.
Heel anders en persoonlijker staat de schilder Manet tegenover de Spaansche
meesters. De twee eerste werken ‘l'Enfant à la toque rouge’ en ‘l'Enfant aux cérises’
zijn nog kleurloos. De ‘Buveur d'absinthe’, de eerste der groote figuur-stukken, die
in de ‘Musiciens ambulants’ van 1862 gerepeteerd werd, beteekent reeds een
buitengewone vooruitgang. Manet schijnt de schilderij eerst anders te hebben
geconcipieerd; de figuur zou een lang kniestuk worden, oorspronkelijk eindigde het
doek ongeveer ter hoogte van het scheenbeen. Veertig centimeter werden er onderaan
gezet, het kleurigste gedeelte. Dit kon er onmiddellijk voor de opening van den Salon
aan zijn toegevoegd, terwijl het grootste deel dan eerder is ontstaan.
Slechts heel zelden overheerscht Goyas onmiddellijke invloed in Manets jeugdwerk.
Een toeval heeft juist twee schilderijen, die dezen invloed duidelijk vertoonen, in het
Musée du Luxembourg ondergebracht: ‘Angelina’ en ‘Le balcon’. Wijl meerdere
werken van zijn hand ontbreken, erlangen deze hier grootere beteekenis als hen van
rechtswege toekomt. ‘Angelina’, het vroegste vrouwenportret, dat waarschijnlijk nog
voor 1860 geschilderd werd, is het belangrijkste der twee. Het herinnert aan sommige
wilde schetsen van Goya en aan Manets gezegde: ‘On n'est pas un artiste quand on
n'est pas un primitif’.
Wat Manet in de Spanjaarden aantrok, was allereerst de nieuwe wereld van
motieven. Zij bekrachtigden hem in z'n realistische inzichten. En verder bekoorde
hem hun sterk-uitgesproken kleur. Manets kleur berust echter op een geheel ander
aspect als die van Velasquez. Het kwam Velasquez voornamelijk op realiteiten aan.
Hij gebruikte de kleur om de waarschijnlijkheid zijner schilderijen te vergrooten en
hen décoratieve waarde te verleenen. De schoonheid der kleur van Velasquez blijft
echter geheel van sensueelen aard; zij wordt niet getransponeerd tot het sieraad van
een door den schilder zelf geschapen mystischen cosmos, waardoor het onderwerp,
dat de sensueele aanleiding tot een kunstwerk is, vergeestelijkt en diep van beteekenis
wordt. Maar niettemin heeft Velasquez vele middelen ontdekt om krachtiger van
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uitdrukking te worden en de illusionistische waarde van een schilderij te verhoogen.
In dit opzicht is hij velen modernen profijtelijk geweest.
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Velasquez' vermaardheid, wier wijdte thans menigeen overdreven voorkomt, was
voor een halve eeuw echter lang niet zoo verbreid. Murillo ging door voor den
grootsten Spanjaard. En zooals wij thans Greco hooger waardeeren dan Velasquez,
zoo stelden toen de jongeren Velasquez boven Murillo.
Manet is dramatischer bewogen dan Velasquez, die zich meer bepaalt bij de
waarschijnlijkheid zijner gegevens en zich niet ver van de natuur verwijdert. Manet
overtreft de natuur en is rhytmischer, hij stelt de hand, het oog in dienst van een
rhytmus, waarin al het geziene opgaat. Velasquez is werktuigelijker en blijft koud.

LE DÉJEUNER SUR L'HERBE.

Een paar schilderijen met religieuse motieven, uit het jaar 1864, vertoonen eveneens
den Spaanschen invloed: de ‘Christ aux anges’, die in den Salon van dat jaar uitkwam,
en het ‘Ecce Homo’, dat in den Salon van 1865 de ‘Olympia’ begeleidde. Het zijn
behalve de ‘Execution de Maximilien’ de eenige werken, waarin de moderne
werkelijkheid niet het uitsluitend gegeven is. Het zijn ongeveer de eenige Manets,
die academisch aandoen en naar het museum rieken. Men kan het geposeerde der
groote figuren niet ontkennen. De schilder ondervond geen ‘Ecce Homo’, werd niet
door z'n zielsleven tot dit onderwerp gedreven, doch construeerde het motief uit op
zichzelf effectvolle, doch zeer oneigenlijke figuren. Hij formeerde nonchalant, uit
zulke door de overlevering geheiligde onderwerpen, stillevens. De fout is in principe,
de onbekwaamheid om de stof boven de werkelijkheid te verheffen. Deze werken
doen echter de eigenlijke waarde van Manets wezen in 't minst
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niet te kort. Hij is er onbeholpen en plomp, niets minder dan krachteloos. Manet is,
met Velasquez vergeleken, in den besten zin, wat hij zich te zijn beroemde: een
primitief, want ook een scepticus kan naïf zijn.
De invloed, dien de revolutionnair van z'n landgenooten onderging, is niet zoo
makkelijk te benoemen. Over 't algemeen wordt in Courbet de geestelijke vader van
Manets generatie gezien. Voor zoover Manet betreft is dit onjuist of minstens
overdreven. Misschien mag men zeggen, dat Manet dichter bij Courbet dan bij
Delacroix heeft gestaan en in ieder geval heeft hij den eersten voortgezet in zijn tijd.
Zij hadden gemeenschappelijke vijanden, maar heel weinig gemeenschappelijke
doeleinden. Zij gingen langs verschillende wegen, die soms tot eenzelfde doel leidden.
Men kan van een intelligenten vijand soms meer leeren dan van een vriend, die vaak
al te zeer geneigd is onze gebreken voor onze deugden te houden. Beiden ondergingen
Spaansche en Hollandsche invloeden, Courbet meer een Hollandsche, de jongere
meer een Spaansche. Manet had met de eigenlijke Hollandsche school niets gemeen,
hij stond vreemd tegenover de groote landschap- en beestenschilders, die z'n
voorganger Courbet aantrokken; Rembrandt liet hem au-fond koud. Hij voelde zich
slechts aan een meester verwant, de eenige, die men tot op zekere hoogte niet tot de
Hollanders kan rekenen: Frans Hals, dien hij in Holland ijverig had bestudeerd. Hij
heeft eens, goedgeluimd, Frans Hals, niet zonder dieperen grond, tot z'n geliefde
Spanjaarden gerekend. Ook Courbet stond met den Haarlemmer meester in intieme
verhouding, doch liet wat Manet in Frans Hals beviel, onopgemerkt. In de zeldzame
gevallen, waarin hij eene gelijkenis met Courbet vertoont, in sommige jeugdwerken
zooals het portret zijner ouders en zooals later nog eens in de ‘Bon Bock’, bespeuren
wij een eenigszins provinciale allure, die Manet overigens vreemd is. In de
bekrachtiging zijner realistische meeningen kan men Courbets positieven, niet gering
te schatten invloed erkennen. Er bleef echter een overwegend onderscheid bestaan,
Manet was colorist. Toen hij, nog geen 20 jaar oud, Courbets ‘Enterrement d'Ornans’
bezag, zeide hij na eene discussie over het schilderij, waarin hij als gewoonlijk
Courbets partij had gekozen, tot Proust: ‘Oui, c'est très bien, l'Enterrement. On ne
saurait dire assez, que c'est très bien parce que c'est mieux que tout. Mais entre nous,
ce n'est pas encore ça. C'est trop noir’. Hij wilde niet een grooteren rijkdom dan
Courbet ten toon spreiden, maar z'n kracht zoeken in eenvoud en klaarheid.
Hij heeft het decoratieve van de schilderij bereikt langs een weg, die hem niet
alleen niet van de natuur verwijderde, doch hem onmiddellijk met hare verschijningen
in aanraking bracht. De zwart-en-withoutsneden der primitieve en de kleurige drukken
der latere Japanners dienden hem hierbij ook ten voorbeeld. In de ateliers der
vooruitstrevende jongeren, die bij Manet zwoeren, hing soms reeds naast een
lithographie van Delacroix of Daumier een bonte prent van Utamaro of Hokusai. Hij
vermeed het geënleveerde en de droomerige, mijmerende toonen, liet de kleuren tot
hun recht komen en plaatste deze vaak ongebroken naast elkander, teneinde wat hij
in de natuur zag, dus zijn natuur, zoo krachtig mogelijk uit te drukken. In deze zijne
zienswijze, die thans wellicht te snel wordt onderschat, is hij tot aan de uiterste
grenzen gegaan.
Om het sterke kleurencontrast en gelijktijdig den sterkst mogelijken samenhang
der componeerende détails te behouden, zag Manet zich genoodzaakt een essentieel
ideaal der ouden grondig te herzien. Het modelé of het plastische in den zin der
overlevering was niet te bewaren, indien hij zijn ideaal wilde verwerkelijken. Nog
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een belangrijk deel van Courbets oeuvre berust op de oude traditie der onbeperkte
modelleering. Wel bereikte hij met behulp van dit modelé een verrassende
waarschijnlijkheid, doch alles
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wat men tegen Courbet te berde kan brengen, zal zich steeds op ditzelfde modelé
baseeren. Veel van z'n werk en tot op zekere hoogte z'n heele oeuvre lijdt onder de
gebrekkige consequentie, waarmee hij eenerzijds het plastische en anderzijds het
schilderkunstige behandelde; onder het onmogelijke compromis dat hij tusschen deze
twee tendenzen trachtte te sluiten. Hier is Manets punt van uitgang, dat hem ter
overwinning van den voorgaanden meester zou leiden. Manet duidt met den toets,
waarmee hij de natuurverschijning omschrijft, tegelijkertijd haar volumen en hare
ruimtelijke uitgebreidheid (perspectivisch) aan. De toets of vlek teekent dus en drukt
bovendien krachtig, duidelijk en suggestief de materie, de stof uit. Ons oog volvoert
alzoo zelf de modelleering, zooals bij néo-impressionistische schilderijen de menging
der gediviseerde kleuren op onze rétina plaats vindt. Manet modelleert om zoo te
zeggen den toets, waarmee de ouden het object of het gegeven modelleerden en
bereikt langs dezen weg een cubische of diepte-werking. Hij tracht niet met behulp
van tallooze tusschentinten een illusie van licht en donker op te wekken, doch
onderdrukt de differenties en overgangen. Maar het weinige, waarmee het gedaan
is, doet zoo goed omdat het noodzakelijkste, het beslist onontbeerlijke nauwkeurig
getroffen is. Manet zou het woord van onzen Mauve over het aquarelleeren gezegd
kunnen hebben: ‘Met weinig verf, heel veel gevoel en een groote plas water!’
Modelleeren op de oude wijze was voor hem als het schrijven van een dik boek; met
een paar vegen leven geven als het maken van een gedicht.
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KATTENSTUDIES.

Manet was een diepere persoonlijkheid, was bewuster en had meer eigens dan
Courbet. Hij was ambitieus, het épater le bourgeois, dat Courbet niet altijd kon
weerstaan, wierp Manet echter steeds verre van zich. Hij was individualist, zonder
echter een onverzoenlijke vijandschap tegen de massa te koesteren, zonder ironie of
haat. Manet hield van z'n tijd. Daumier had gezegd, dat men op de hoogte van zijn
tijd moest zijn: ‘il faut être de son temps’, en Manet zei: ‘L'art doit être l'écriture de
la vie’. Hij was de geestdriftigste apostel tegen de eeuwige klachten der duisterlingen,
die altijd de vormen van het verleden tegenover die van het heden uitspelen, ook
wanneer deze den inhoud van onzen tijd niet meer in zich vermogen op te nemen.
Op dit bestaansrecht van onzen tijd beriep Manet zich, toen hij zei: ‘Tout ce qui a
l'esprit d'humanité, l'esprit de contemporanéité est intéressant.
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Tout ce qui en est dépourvu est nul’. En reeds Delacroix had gezegd: ‘Le moderne,
il n'y a que cela!’
Een der vroegste schilderijen, waarmee Manet dit zijn program in woordelijken
zin realiseerde, was de ‘Musique aux Tuileries’, 1862 gedateerd. Voor onze
tegenwoordige begrippen, die den samenhang van het individu met de het omringende
menschenwereld helderder doorschouwen, worden de menschen op dit schilderij tot
bleeke, nevelachtige verschijningen. Het was Manet echter vooral te doen om het
totaaleffect. Op de tentoonstelling bij Martinet op den Boulevard des Italiens in het
voorjaar van 1863, dreigde een wild geworden amateur, de ‘Musique aux Tuileries’
te vernietigen, wijl het hem niet gelukte, wat ons thans onbegrijpelijk voorkomt, de
kleurvlekken te identificeeren en daarom het schilderij voor een hoon op de
menschheid hield. Niettegenstaande deze door den haat tegen het moderne met
blindheid geslagen liefhebber der ouden, kan men verscheidene op het schilderij
voorkomende personen duidelijk herkennen; zooals Fantin Latour, Baudelaire,
Théophile Gautier, Aurélien Scholl, Astruc, Lepic, Mr. en Mme Offenbach, Manets
broer, Manet-zelf, bescheiden terzijde, zooals de oude schilders, wanneer zij zulke
groepen schilderden, zich afbeeldden. Heel het geestige en elegante Parijs van het
tweede keizerrijk geeft hier elkander rendez-vous. Manet hield van z'n tijd en niet
alleen als schilder. Hij had in 't geheel niets van den schilderenden bohémien, met
een wijde broek, een wapperende das en een ongemotiveerden afkeer van schoon
linnengoed. Er waren lieden, die hem voor een dilettant versleten, en jarenlang was
zijn atelier een salon ‘orné de glaces’. Hij dweepte met Parijs, met de levenswijze
der Parijzenaars, met hun elegante lichtzinnigheid en lichtzinnige elegantie. Hij
schilderde Parijsche vrouwen onder Parijsche hoeden en hij heeft zelfs hoeden zonder
vrouwen geschilderd. Zooals Cézanne archi-geestelijk, is Manet archi-wereldsch.
Hij is niet buiten Parijs denkbaar, hij hoort bij Parijs, zooals Parijs bij hem behoort.
Manet ondervond Italiaansche en Spaansche invloeden en herhaalde met zijn werk
de merkwaardige economie, die de heele fransche kunst, van Fouquet, Claude Lorrain
en Poussin, Chardin en Watteau tot Corot en Delacroix, steeds heeft gekenmerkt en
waarmee al het waardevolle van andere culturen tot verrijking der eigene bijdroeg.
Deze piëteit voor de traditie blijkt bizonder klaar uit de twee belangrijkste
jeugdwerken, die beide in het jaar 1863 zijn ontstaan. Het eerste is het ‘Déjeuner sur
l'herbe’, - waaraan ‘La pêche’, met de beide figuren in Rubenscostumes op den
voorgrond, - Manet en z'n jonge vrouw, - uit den aanvang der zestiger jaren,
voorafging, - dat ook wel ‘Le bain’ en ‘La partie carrée’ getiteld is geweest. Het was
een der clous van den Salon des Refusés. Opgewonden tooneelen vonden er voor
plaats. Men sprak van 'n sadistischen bordeelschilder, omdat er eene naakte vrouw
naast gekleede mannen op voorkwam; betreurde, dat men den schilder niet kon
opsluiten, zoo al niet in de gevangenis, dan toch in het gekkenhuis. Nooit was er
voordien zoo over een schilderij en over z'n maker door de Parijzenaars gesproken;
noch over Courbet, noch voordien over Delacroix, die beiden ook allerlei te hooren
hadden gekregen en ook nu nog moesten slikken. Men had hen met spot en hoon
behandeld en moppen over hen getapt. Over Manet stortte men echter de fiolen van
z'n toorn uit. Het groote formaat doet in de kleine zaal van het Pavillon Marsan in
den Musée des Arts décoratifs nog imposanter. Wat de menschen toen echter zoo
indigneerde, zal de koele grandeur van het schilderij zijn geweest. Men heeft om
Manet te verontschuldigen, herhaaldelijk aangevoerd, dat hij het ‘Concert Champêtre’
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van Giorgione, waarop eveneens een naakte vrouw tusschen twee gekleede mannen
voorkomt, gecopieerd had en daardoor op dien bedenkelijken inval was gekomen.
In eigen-
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lijken zin heeft het schilderij echter zoo goed als niets met dat van Giorgione gemeen.
De fransche achttiend'eeuwsche schilderkunst levert evenwel meerdere voorbeelden
van hetzelfde euvel op en ook in de 19e eeuw vindt men, zelfs in officieele
Salonschilderijen, dergelijke situaties. Om de heerschappij over den geest zijner
tijdgenooten te verkrijgen, om populair te worden, zal Manets erotiek waarschijnlijk
niet salonfähig genoeg zijn geweest.

PAARDEN WEDRENNEN.

De personen, die op het schilderij voorkomen zijn portretten. De eene man ter
rechter zijde is Manets broer, Gustave, de andere Fernand Leenhoff, een broer zijner
vrouw, het meisje dezelfde Victorine Meurend, die reeds voor meerdere zijner
schilderijen als model had geposeerd. Het landschapdecor ontstond naar eene vluchtige
studie uit de omgeving van Parijs. De klassieke meester der Italiaansche kunst,
Raffael, heeft tot het ontstaan van dit revolutionnaire schilderij daadwerkelijk
bijgedragen. Zooals Gustav Pauli ontdekt heeft, is de heele compositie der drie
gestalten analoog aan eene groep van stroomgoden, die zich in een hoek van het
bekende ‘Parisoordeel’ van Marcus Antonius naar Raffael bevindt. ‘Ten opzichte
van Manet tot Raffael kan er geen sprake zijn van plagiaat’, schrijft Pauli, ‘evenmin
als bij de renaissancearchitecten, die in hun kerkgebouwen antieke tempelgevels en
koepelruimten verwerkten, evenmin als bij Shakespeare, die uit de stof van
italiaansche novellen drama's schiep’. Wat hij van Raffael overnam was de structuur,
die hij vervolgens in onderdeelen nog verfijnde. De naakte vrouw verliest het
eenigszins gewelddadig, ten behoeve van het rhytme, gebogene. De rug, die bij
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Raffael ongeveer in de heele breedte is gemodelleerd, wordt tot het rijzig en vrij
stijgende profiel, dat zich scherp van het landschap afteekent. De wijziging van den
rug veroorlooft het veel vrijere spel van den arm en de meer gestrekte houding van
het been. De andere, bij Raffael onder de bil gehurkte voet, wordt bevrijd en in het
midden van den door het rechterbeen met den bodem gevormden driehoek geschoven.
De daarnaast zittende man komt dichter bij het naakt, met trois-quart gewend
bovenlichaam en naar voren gewend gelaat, waardoor de parallel der beide gestalten
het opzettelijke verliest en vooral de saamhoorigheid der figuren verzekerd wordt.
Ook de tweede man wordt met meer zekerheid geplaatst, zonder het om den wille
der modelleering naar voren gedraaide van het bovenlichaam en zonder de verkorting
van het rechter onderbeen; en het sprekende gebaar der rechterhand bewerkstelligt
volledig den samenhang met de andere personen. De natuurlijkheid in deze idyllische
verbeelding, waarvan de compositie zoo vast samenhangt is Manets wezenlijke
correctie van het voorbeeld. Bij Raffael hooren de figuren slechts ornamentaal samen,
het zijn door de plastiek geïnspireerde versieringen. Bij Manet is uit den décoratieven
samenhang een geestelijke geworden.
De tweede vrouwelijke figuur moet het licht, op de eerste geconcentreerd, op den
achtergrond repeteeren. Manet vreesde de groote opening, die zonder haar zou zijn
gebleven. Het stilleven op den voorgrond dient er blijkbaar toe om het isolement van
het lichte incarnaat op te heffen. Over 't algemeen is met zwart en wit en dier
tusschentinten het beoogde resultaat bereikt. De weinige andere kleuren worden door
het zwart-en-wit-contrast overheerscht. De rose das van Gustave Manet is het eenige
kleurige accent der groep. De later aangebrachte breede lichte vlekken ter linkerzijde
van het naakt moeten de contour van den rug minder cru en discreter doen schijnen,
blijkbaar kwam het oorspronkelijke contrast van het incarnaat met het groen Manet
te summair voor. Groep, landschap en stilleven ontstonden niet ineenen, maar zooals
op schilderijen van Courbet en vele andere schilders destijds, achter elkander. De
schilder had moeite het landschappelijke décor uit het hoofd te voltooien, waarvoor
hij de handeling in het atelier gevonden en in het atelier naar modellen had
geschilderd. De connectie der gestalten tot hun omgeving is daardoor eenigszins
onzeker.
Zola voorspelde dit schilderij en de ‘Olympia’ reeds in 1867 een plaats in den
Louvre. Verder waren Zacharie Astruc, Baudelaire en Théophile Gautier, vier dichters,
ongeveer de eenigen die het schilderij prijzend noemden. Napoleon III bleef bij zijn
bezoek aan den Salon des Refugés, op zijn initiatief gesticht, lang voor het schilderij
staan, om het ten slotte te deprecieeren. Manet zou eerst door het latere geslacht meer
algemeen worden gewaardeerd.
Het andere chef-d'oeuvre zijner jeugd, de ‘Olympia’, moest in den Salon van 1865
door twee suppoosten beschermd worden tegen de stokken en parapluies der
bezoekers. De ‘Olympia’ is kort na het ‘Déjeuner sur l'herbe’ ontstaan, nog in
hetzelfde jaar, toen Manet dus dertig was. Zij is in tegenstelling met het Déjeuner
een in allen deele volkomen harmonie. Het constructieve en de bekleuring vullen
elkander gelijkelijk aan. Het probleem leverde niet dezelfde moeilijkheden op. Het
interieur kon langs eenvoudiger weg gegeneraliseerd worden dan het landschap, en
het motief veroorloofde weer klassieke hulpmiddelen. Manet herinnerde zich Titiaans
‘Venus’ der Tribuna, waarvan een vluchtige copie sinds de reis naar Florence in z'n
atelier hing en bouwde zijn schilderij naar hetzelfde schema. De ligging der gestalte
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op het bed, de houding der beenen, der linkerarm en der rechterhand, de drapeering
van het laken, dat onder door de lijst wordt afgesneden en links het diagonale
hoofdeinde van den divan te voorschijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

269
doet komen; dit alles vertoont een duidelijke gelijkenis met Titiaans schilderij. Het
gebruik dat hij van het voorbeeld heeft gemaakt is even klaarblijkelijk als in het
‘Déjeuner sur l'herbe’, en even klaar blijkt het verschil. De houding van het
bovenlichaam onderscheidt zich van het exempel. Titiaan is droomeriger en
gevarieerder in z'n tusschentinten. De Olympia is met de Venus vergeleken eenigszins
star en dun of ijl. De gestalte ligt als de Venus zoodanig, dat het heele voorste gedeelte
van het lichaam zichtbaar wordt met den grootst mogelijken vormenrijkdom en toch
een enkel schaduwvloos vlak van het hoofd tot aan de voeten den geheelen vorm
omschrijft. De primitieve houtsnede, die de kunstenaar zelf naar het origineel
vervaardigde, geeft het eigenlijke goed weer. Of deze pose Manet van den aanvang
af voor den geest stond, is niet zeker. Met het vinden van deze pose concipieerde
Manet echter een essentieel element van z'n schilderij. Hij ondervond moeite met
het model, wijl zij haar zondige feesten vierde en slechts poseerde, wanneer de amants
haar in den steek hadden gelaten. Met de ‘Olympia’ wilde Manet een voorbeeld
geven, meer het type eener schilderij dan dat eener vrouw en het monumentale
karakter van het werk doet ons het model spoedig vergeten. Een enkele onbelangrijke
verandering werd op het doek nog aangebracht. Oorspronkelijk kwam van achter het
gelaat een haarlok te voorschijn en op het schilderij zijn nog sporen onder de roode
overschildering merkbaar. Deze verbetering bevordert den monumentalen eenvoud
der contour en onderdrukt een den kop schadend détail. Uit het onderscheid tusschen
twee etsen, die den eersten staat van het schilderij voorstellen, kan men afleiden, dat
de achtergrond aanvankelijk summairer behandeld was en slechts de ook later
behouden opening achter de negerin vertoonde. Deze wijziging brengt weer eene
gelijkenis met Titiaans schilderij teweeg, waarop de achtergrond ook op bijna dezelfde
plaats is ingedeeld. De contour der negerin, die de compositie zoo gelukkig verrijkt
en completeert, is naar het volumen dat zij omschrijft, analoog aan die der beide
dienaressen in het interieur op Titiaans schilderij. In plaats van het sluimerende
Bologneesche hondje aan de voeten der Venus van Urbino, komt de zich rekkende
zwarte kat met gekromden rug en overeind staanden staart. Evenals in het ‘Déjeuner
sur l'herbe’ zijn zwart en wit de voornaamste contrasten. De kleuren waarmee het
schilderij versierd is, zijn volkomen in harmonie en ondersteunen het monumentale
effect.
Manet liet de Olympia een paar jaren in z'n atelier hangen en besloot eerst op
aandringen van Baudelaire, haar in den Salon van 1865 te exposeeren. Twintig jaren
later, kort na 's meesters dood, bracht eene inschrijving onder vrienden de twintig
duizend francs bijeen, om der weduwe het werk voor den Luxembourg-Museum af
te koopen en de vrienden, met Claude Monet aan het hoofd, dreven, wat veel
moeilijker te bereiken viel, het accepteeren van het schilderij door. Nog twee
decenniën later, in 1907, liet Clémenceau het in den Louvre, op een eereplaats van
den ‘Salle des Etats’ hangen. Zola had gelijk gekregen!
(Slot volgt).
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LAMBERT SNOY EN EMMA PAUW VAN DARTHUIZEN. (NAAR EEN SCHILDERSTUK IN HET BEZIT VAN DEN
HEER J.B. VAN STOLK).
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Twee jeugdige moeders in den goeden ouden tijd,
door jhr. mr. W.A. Beelaerts van Blokland
Tot de meest bekende Utrechtsche geslachten in de middeleeuwen behoorde
ongetwijfeld ook dat van Drakenburg. Dit geslacht is reeds in de 16de eeuw
uitgestorven en zijne bezittingen zijn door de huwelijken van erfdochters aan andere
geslachten gekomen*). Eene dier erfdochters was Margaretha van Drakenburg, eenig
kind van Frederik van Drakenburg en Margaretha van Hamersveld.
Het huwelijk tusschen Frederik van Drakenburg, tweeden zoon van Frederik en
Cornelia Taets van Oudaen, en Margaretha van Hamersveld, dochter van Jacob
Nannink en Gosuina van Stoutenburg, werd in 1459 beraamd, maar mogelijk is het
eerst in 1463 voltrokken, in welk jaar Frederik zijne vrouw aan een zijner leenen
tochtte. Het echtpaar moet binnen de stad Utrecht hebben gewoond, waar Frederik
sedert 1462 zitting had in den raad. Daar ter stede zal dus Margaretha van Drakenburg
ter wereld zijn gekomen en hare eerste levensjaren hebben doorgebracht. Zij heet te
zijn geboren in 1464†), hetgeen nauwelijks te gelooven is, wanneer men ziet, dat zij
in 1473, kort na den vroegtijdigen dood harer moeder, reeds getrouwd was.
Wel was het in die dagen gewoonte de kinderen vroegtijdig uit te huwelijken, maar
in dit geval schijnt daarmede toch buitengewonen spoed te zijn gemaakt. Misschien
is de aanleiding daartoe te zoeken in het beweerde voornemen haars vaders zijn
verder leven in 't Brigittenklooster te Kampen te gaan slijten.
Joncfr. Margriet Vredericx wijff wten Ham werd namelijk 22 April 1473 met
verschillende leenen roerende van den Abt van St. Paulus beleend, - waaronder land,
hetwelk in voirtiden Vrederic van Drakenborch in hilixvorwairden gegeven is mit
Joncfr. Margriet sinen wive, Jacob Nennincs dochter, en haar nu aanbestorven was
van hare moeder - en daarbij is te boek gesteld dat Frederik huldinghe ende eedt heeft
gedaen voir Joncfr. Margryet sijn huysvrou voirs. tot horen mondighen daghe toe.
Hoewel getrouwd, was zij dus onmondig en waarschijnlijk nog zeer jong.
Zoo Frederik van Drakenburg geheel vrijwillig het lot zijner eenige dochter aan
dezen man heeft verbonden, heeft hij daarmede eene zware verantwoordelijkheid op
zich geladen. Frederik uten Ham toch was een man met een verre van smetteloos
verleden en reeds destijds in breeden kring gehaat wegens zijne geweldenarijen. Zijn
vader was hem daarin vóórgegaan en met dezen had hij reeds een jaar lang gevangen
gezeten op de Katrijnepoort te Utrecht, uit welke gevangenschap zij in den zomer
van 1466 met hulp waren ontvlucht, waarna zij voor hun leven uit de stad waren
gebannen. De Bisschop had ten slotte 20 December 1468, kort na den dood van
Frederiks vader uitspraak gedaan en hem veroordeeld zijn gepleegd onrecht tegenover
de Kapittels van Oudmunster en St. Marie te herstellen en eene bedevaart naar
's-Gravenzande te doen. Of Margaretha aan de zijde van dezen man gelukkig zou
zijn, moest dus a priori onwaarschijnlijk heeten, maar met dergelijke overwegingen
hield men zich destijds niet op. Frederik tochtte haar in 1476 en blijkbaar heeft zij
toen den huwbaren leeftijd bereikt.
In 1479 maakte Frederik uten Ham zich aan nieuwe geweldenarijen schuldig.
Lieden,
*) De erfdochter van den oudsten tak, Josina van Drakenburg, bracht heer Dirk van Zuylen van
der Haer o.a. de ridderhofsteden Drakenburg en Oudaan mede ten huwelijk.
†) Als weduwe van haren eersten man († 1482) was zij achttien jaren oud.
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die te Utrecht ter markt wilden gaan, liet hij als een echte roofridder onder Jutfaas
gevangen nemen en op zijn slot den Ham voeren. De stedelijke raad veroordeelde
hem deswege den 5den April en bepaalde, dat Frederick bloolshoofts voer den Raide
komen zel ende bidden den Raide vergifnisse. Ook moest hij onder meer zweren,
niemant, hij zij wie hij zij, niet te misdoen in woerden noch in werken, heymelich
noch openbaer, 'tgeen hij noodgedwongen heeft gedaan. Een tweetal maanden later
gewerd hem een ambtelijk schrijven van de regeering der stad Utrecht, waarin deze
hem toesprak als Eersame, bisondere, goede vrunt, terwijl aan het slot een schriftelijk
antwoord werd gevraagd van uwen Eersamheyden, die God almachtich behueden
wil zelich ende gesont. Een oningewijde zou hieruit afleiden, dat er geen wolkje meer
aan de lucht was, maar niets was minder waar en de uitbarsting nabij.

PORTRET VAN SONOY.

In den zomer van 1481 togen die van de stad Utrecht, welke in openlijken oorlog
was met den Bisschop, uit om de kasteelen van diens partijgangers te vermeesteren.
Zij begaven zich het eerst vóór Frederik's stamslot ‘den Ham’, hetwelk hun door
diens daarop bevelvoerende broeders zonder strijd werd overgegeven. Weinig tijds
later werd het kasteel, waar Margaretha zoo menigen roof binnen moet hebben zien
voeren, door de Utrechters verwoest. Waarschijnlijk hielden Frederik en zijne gemalin
destijds verblijf op 't Bisschoppelijk slot te Vreeland, waar Frederik als maarschalk
van het Nedersticht het bevel zal hebben gevoerd. Vandaar uit althans deed hij 1
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Februari 1482 met twintig gezellen eenen strooptocht onder Breukelen, toen het
noodlot wilde, dat een 150-tal knechten uit Utrecht ook derwaarts kwamen om hooi
te halen. Frederik en de zijnen werden door deze overmacht gevangen, ende sy
brochten hem mit die XX knechten binnen Utrecht, ende die ruter mosten Vrederic
uten Ham bescermen voer die burgher, ende lieten hem te midweghen onder hem
gaen, doe sy hem inbrochten binnen Utrecht. Aldaar werd hij aan de gilden
overgeleverd en in de hem reeds van vroeger bekende Katrijnepoort opgesloten, ende
uit elcken gilde werter des nachts twe by hem geset, die hem verwaerden. Kans op
ontkoming was er voor hem ditmaal niet en hulp van buiten was evenzeer uitgesloten.
Toen hem een paar
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maanden later door de stedelijke regeering, die in groote geldnood verkeerde, werd
voorgeslagen zich voor eene aanzienlijke som gelds vrij te koopen, zal hij die
gelegenheid om los te komen dan ook gaarne hebben aangegrepen. Op het gerucht
daarvan liepen de gilden evenwel te hoop in den morgen van den 16den April 1482.
Zij haelden Vrederic uten Ham van sunte Katerinen poert ende brochten hem op die
Plaets. Door de gilden gedwongen en overwegende, dat Frederik uut den Ham,
maerscalck van den Nedersticht, tot menige tijden voordat onse gemeyne stadt met
onsen Heer van Utrecht in veden ende onminne gekomen zijn, die lude van den lande
bij nacht ende ontijden ghevangen, uut haer husen ende van haeren bedden buten
hairen schulden gehailt ende hem thoer alsoe afgheschat heeft tegens recht van den
lande, die hij gezworen hadde te onderhouden, daerom hebben schepenen, raede
ende oudermannen gesloten, dat men hem gefroent als een gewelderden schout
overleveren sel. Het doodvonnis werd fluks geveld ende hij wert gerecht mit den
sweerde op den voersz. dach op die Plaets te twee uren na den middach.
Derwijze moest Margaretha van Drakenburg haren man verliezen. Ondanks hare
jonge jaren en den betrekkelijk korten duur van haar huwelijksleven, had zij hem
drie kinderen, eenen zoon en twee dochters, geschonken. Niet lang bleef zij weduwe.
Hoe zij aan haren tweeden man kwam, schijnt niet bekend; vermoedelijk is zij, zooals
in die dagen meer te doen gebruikelijk was, eenvoudig uitgehuwelijkt. De man, aan
wien zij hare hand heeft moeten reiken, was Dirk Snoy, een krijgsman van beroep,
behoorende tot een oud Geldersch-Kleefsch geslacht. Zij tochtte hem 2 Juni 1484
aan de hofstede Ramshorst bij Bloemenberg, haar eertijds van de Hamersveld's
aangekomen. Waar zij metterwoon zijn getogen, is nog niet nagespoord. Uit eenen
verkoop van land d.d. 3 Februari 1493 blijkt alleen, dat Margareta van Drakenborch,
wilneer echte husvrouwe Ffrederycx wten Hamme zeliger gedachten, ind Derick
Snoey, echte man Margrieten voirs., toen binnen Doesburg waren, maar niet dat zij
daar ook hun vast verblijf hadden. Later schijnen zij te Calcar of het naburige
Marienbaum te hebben gewoond.
Dirk Snoy overleed 17 Februari 1507 en Margaretha van Drakenburg bleef
andermaal met een paar jeugdige kinderen achter. Van hare beide zonen stierf Michaël
den 18den November van hetzelfde jaar. Diens broeder Lambert bracht het tot den
mannelijken leeftijd en werd evenals zijn vader man van wapenen van der ordinancie
in 's Keizers dienst. Hij is een der hoofdpersonen in de navolgende geschiedenis.
Kort vóór November 1521 overleed, denkelijk binnen Utrecht, de raad dier stad
Gijsbert Pauw (van Darthuizen). Hij was een vermogend man en had uit zijn huwelijk
met Adriana Sasse een groot aantal kinderen, maar daarvan waren bij zijnen dood
alleen nog in leven een zoon, Jacob, zijnde een professide geestelick brueder te
Carthuser buiten Utrecht, en eene dochter Emma, die den vijften Augusti dair te
voren yerst elff jaer out was geworden. Voogd over laatstgenoemde was haar eenige
oom Gerrit Sasse, oud raad en kameraar der stad Utrecht.
Tot executeur-testamentair had Gijsbert Pauw o.a. benoemd Steven van Zuylen
van der Haer. Deze trad onmiddellijk als zoodanig op en de importantie der erfenis
zal hem dus ras duidelijk zijn geweest. Zonder veel dralen moet vervolgens door
hem een complot zijn gesmeed om de elfjarige Emma uit te huwelijken aan Lambert
Snoy, den zoon van Margaretha van Drakenburg. Geheel opgehelderd kan dit nog
niet worden, maar van belang is het te weten, dat Steven's zuster getrouwd was met
Frederik uten Ham, den zoon uit Margaretha's eerste huwelijk.
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Den 8sten November 1521 heeft deze executeur-testamentair ter volvoering van
zijn boos opzet het meiske buiten weten van haren voogd en verdere magen heimelijk
met eene schuit uit Utrecht naar zijn kasteel de Haer - thans meer bekend als
Haer-Zuylen, - doen
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voeren. Derwaarts ontbood hij haestelicke van omtrent Doernick Lambert Snoy, en
tevens liet hij den officiaal absolutie verzoeken tot de huwelijksvoltrekking der
onmondige.
Zoodra Gerrit Sasse van een en ander kennis had bekomen, beklaagde hij zich
daarover bij de stedelijke regeering, die 5 December 1521 Steven van Zuylen
vervolgens sommeerde de minderjarige zonder vertrek te Utrecht terug te brengen.
Hoe scherp deze brief ook was gesteld, toch luidde de aanhef: Eerbare, goede vriendt.
Gedekt door een vrijgeleide verscheen Steven eenige dagen daarna binnen Utrecht
vóór den raad ter aanhooring der klacht. Zonder daarop te antwoorden vertrok hij
evenwel.
Middelerwijl moet Lambert Snoy op de Haer zijn gekomen. Het huwelijk werd
voltrokken en Lambert spoedde zich met zijne prooi vandaar. Ook Steven achtte zich
op zijn slot niet langer veilig en vluchtte wten lande, d.w.z. buiten het Sticht.
Lambert heeft tvoirs. onmundich ende doe onbequaem kynt om enige trouwe te
gheven gebracht naar Calcar bij zijne moeder, zooals blijkt uit een door de stad
Utrecht aan den Hertog van Kleef, tot wiens gebied Calcar behoorde, gericht schrijven
van 19 Februari 1522, houdende verzoek de onmondige in bewaerder hant te willen
doen nemen en weder aan hare magen te Utrecht af te leveren. Daaraan werd niet
voldaan en nog menige brief volgde, eenerzijds om de afgifte van het kind te vorderen,
anderzijds met verzoek hare goederen, waarop de voogd onverwijld beslag had doen
leggen, vrij te laten.
Ter verkrijging van dit laatste wendde Lambert zich tot niemand minder dan tot
den Keizer, die de stad Utrecht aanschreef Lambert in het rustig bezit van Emma's
goederen te laten, met wie hij was getrouwd ook met consent der heyliger kercke.
De stad richtte daarop 4 Maart 1522 aan Lambert zelf eenen brief - hij wordt daarin
geheeten Eerbare, vrome ende voirsichtige goede vrunt -, waarin werd betoogd, dat
rechtens, indien een joncfrou hoer selven mannet tegen goetduncken ende wille hoers
mombaren off hore mage (alst hier geboert is) die verboirt al dat ghoet, dat zij bynnen
Utrecht heeft en dat men hoer sculdich is optie tijt dat zij dat doet ende alle erffnisse
die hoer aencomen mach bynnen Utrecht, ende dat goet ende erfnisse sal komen aen
hoer rechte erfname gelijck off zij gestorven en ware optie selve tijt. Minder positief
klonk de 12 April d.a.v. door de stad aan den Hertog van Kleef geschreven brief.
Daarin toch heette het, dat de stad niet kon toegeven om anderen luyden gheen
oirsaicke te gheven onmundige onnosell kynder als dit toch noch is, om hoirs goits
wil te nemen, te vervuren ende buyten horen echten momboren uut te hylicken ende
te geven. Het kan dan ook geene verbazing wekken, dat eerlang de storm bedaarde,
nadat ook de Hertog van Gelre op verzoek van Lambert's naaste familieleden in
Januari 1523 tusschenbeiden was gekomen.
De Bisschop van Utrecht beleende 28 Juni 1523 op het slot te Duurstede Lambert
Snoy namens zijne vrouw met het goed te Sniddelaer onder Leusden, haar
aangekomen van haren vader. De andere goederen nagelaten door Gijsbert Pauw
kwamen evenzeer in Lambert's bezit en volgens eenen brief van de stad Utrecht aan
den Hertog van Gelre d.d. 2 December 1523 beloofden Gerrit Sasse c.s. vóór de
oudsten der stad Utrecht aan Lambert te restitueeren al hetgeen deze zoude bewijzen,
dat zij uit Gijsbert's boedel hadden genoten. Ten slotte werd Lambert Snoy
uitgenoodigd zelf te Utrecht te komen ter beëindiging der nog hangende quaesties.
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Lambert Snoy overleed 11 September 1529, toen zijne vrouw dus nauwelijks den
leeftijd van negentien jaren had bereikt. Twee zonen had zij hem gebaard, den oudsten,
Joost, toen zij dertien jaren oud was, naar men zegt. De tweede is de in onze
geschiedenis welbekende Watergeus en stadhouder van Noord-Holland voor den
Prins van Oranje, Dirk Snoy of Sonoy. Hunne grootmoeder Margaretha van
Drakenburg overleed te Calcar 10 April 1546 en Emma den 7den Juni 1550 zonder
meer te zijn hertrouwd.
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Volendam als ‘sketching-ground’,
door Otto van Tussenbroek.

DE OVERSTROOMING TE VOLENDAM. TEEKENING VAN OTTO VAN TUSSENBROEK.

Tot de plaatsen in ons land, welke door de geweldige overstroomingen in de maand
Januari zwaar geleden hebben behoort vooral Volendam.
Meer dan vierhonderd huizen staan er tot aan de nok in het water, dat binnen- en
buitendijks daalt en rijst met ebbe of vloed.
Men moet het met eigen oog aanschouwd hebben om te beseffen welk een ramp
dit voor de bevolking is. Het kan daarenboven nog zeer lang duren eer de dijkbreuk
bij Katwoude hersteld is en met leegmalen der polders kan worden begonnen. Het
was mij dan ook vreemd te moede toen ik eenige dagen na de ramp Volendam bezocht
en de oude getrouwen en in een wankel bootje langs de straten en de bekende plekken
van het overstroomde dorp moest scharrelen....
Op het Stationsplein van de stoomtram, welke Volendam en Edam verbindt,
wierpen de witgeschilderde lantarenpalen, die halverwege in het water stonden, hunne
grillige reflexen en zooals in Venetië veelal de lantarens in het water op de koppen
der Ducd'alven zijn gezet, zoo bracht mij dit tegelijk de talrijke vreemdelingen in
herinnering die telken jare dit pittoreske dorp bezoeken, merkwaardig ook door de
over heel de wereld bekende en beroemde kleederdracht. O! die vreemdelingen!....
Bij drommen komen zij opzetten uit alle wereldoorden, meest nog uit Engeland
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OUDE VOLENDAMMER. TEEKENING VAN WILLY SLUITER. (UIT ENTOS-BOEK VAN DE FIRMA BLIKMAN
EN SARTORIUS).
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en Amerika ‘to do Volendam’ zooals zij zeggen. Weinig tijd wordt hun gelaten, want
er moet geluncht worden en de booten gaan op tijd en de man met de gegaloneerde
pet maant in drie talen tot voortmaken en zoo heb ik mij vaak verwonderd over deze
manier van reizen. Dag in dag uit heb ik hetzelfde spel gadegeslagen, ik spreek nu
van vóór den tijd dat de wereldbrand woedde en er nog aan ‘oorlog’ niet gedacht
werd, want heel het vreemdelingverkeer werd begrijpelijkerwijze daardoor in ééns
stopgezet. Zoo komt daar dan de massamensch lunchen; zit aan zee in de heerlijke
ruime waranda's van het Hôtel Spaander en deze menschen zien niets, zij voelen
niets en begrijpen niets van het Volendammer volk doch heel hun denken gaat uit
naar hun biefstuk met gebakken aardappelen en hun glaasje wijn of sodawater en de
prentbriefkaarten die toch vòoral geschreven moeten worden, welke later als de
zwerm gasten weer verdwenen is, door een der talrijke dochters van den Heer
Spaander bij honderdtallen tegelijk naar het postkantoor van Tante Brechtje gebracht
worden.
Het zijn dan ook menschen van één dag, de daagjesmenschen in Volendam; de
dames koopen echte Volendammer mutsen om zich mee te sieren: ik heb er gezien
die met den hoed in de hand en de kanten muts op naar Amsterdam terug gingen en
de heeren wagen een oogje aan de talrijke knappe meisjes en vooral ook er moet
‘gekiekt’ worden. Dit is een eerste vereischte nog meer haast dan het ‘handjes
wasschen’ in het Hôtel Spaander’....
***

VOLENDAMSCH MEISJE. STUDIE VAN HANS VON BARTELS.

Zij volgden de talrijke schilders, die Volendam als ‘sketching-ground’ ontdekten.
Sedert tal van jaren komen van heinde en verre de kunstenaren en ‘would-be’
artisten in Volendam en dit is geen wonder want het pittoreske volk en bedrijf schenkt
rijkelijk stof tot werken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Zoo heeft zich hier in den loop der tijden een kunstenaars-kring gevormd, waarvan
het reeds genoemde Hôtel Spaander het middenpunt is.
Zij brachten met zich, die schilders en schilderessen een geest van ‘volleven’,
uitbundige vroolijkheid en grappenmakerij, welke de wanden deed daveren van jolijt
en luid gelach en welke met zich voerde de sfeer der Parijsche ateliers en Parijsche
academies, want hier vond men elkaar wêer, de luidjes van Julian en Colarossie, van
‘the London Sketch Club’ en Amerikaansche ‘art Clubs and Societies of Art’ en het
kosmopolitische kunstleven vierde
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hoogtij in dit kleine dorpje van ons lieve vaderland.

DE WERF TE VOLENDAM, ETS VAN W.O.J. NIEUWENKAMP.

Ik heb dit in Laren ook meegemaakt, doch in mindere mate en het was slechts
kort, want al spoedig werd Laren bedorven. Ik heb altijd het gevoel gehad dat van
Parijs uit de waarlijk schoone plekken van ons land werden gesignaleerd. In de
Parijsche ateliers waar ik werkte kende men Laren om zoo te zeggen op een prik en
van Parijs uit ging ook, en dit weet ik heel zeker, het bericht rond dat Laren verknoeid
was. Het engelsch pension is verloopen en in Laren, waar vroeger drommen vreemde
artisten kwamen, is in de laatste jaren een vreemdeling de ‘rara-avis’.

KUNSTENAARSGROEP TE VOLENDAM. SLUITER, MLLE CASSIERS, CASSIERS, BENEDITO, HANICOTTE,
JUNGMANN, MME CASSIERS.

Doch keeren wij tot Volendam terug. Zal ik u verhalen van de verkleedpartijen
en de bals in de groote eetzaal van het Hôtel waarbij met de geringste middelen het
grootst mogelijk effekt bereikt werd en van de dame die een heer bleek te zijn en de
heer die een dame was?.... Of ook van den dikken duitscher die het spelletje niet
kende van het dubbeltje op het voorhoofd en den trechter tusschen den broeksband
en van het koude stortbad dat er volgde?... of ook van de wonderlijke biljartpartijen,
waarbij ten slotte geen pommerans meer op de stokken en geen bal meer op het biljart
te vinden was?....
Ik kan u zeggen, dat na het harde en vele
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werken overdag de avonden vroolijk waren als nooit te voren.

HUIZEN AAN DEN DIJK. TEEKENING DOOR OTTO VAN TUSSENBROEK.

***

‘LEUR MER’. NAAR EEN SCHILDERIJ VAN HANICOTTE.

Het is niet doenlijk in dit kort bestek alle namen te noemen van hen, die in
Volendam woonden en werkten en er hunne penaten hebben opgeslagen.
Onder hen zijn het vooral Hanicotte; Hans von Bartels †; Paul Rieth; Cassiers;
Benedito; Charlèt; Bartlett †; Jungmann; Phil May † en Tom Browne †; Paul Rink
† en Willy Sluiter, die Volendam bekend gemaakt hebben en wier werken alom
verspreid zijn ter getuigenis van de schoonheid van dit echt Hollandsche
visschersdorp. Tevens werkten hier ook om slechts enkele namen te noemen: de
franschen: Paul Signac; Wery; Possin; Staquet; de duitschers: Hans Hermann;
Kallmorgen; Althaus; Emil Orlik; Noster; Georg Hering; de Hongaren: Iszak
Perlmutter; Ferd. Schmützer; Max Pollak; de Belgen: Melchers en Maurice Sijs; de
Engelschen en Amerikanen: Leo Cheney; Gibson; Robinson; Castlie Keth; Colin
Campbell Cooper en ten slotte de Hollanders: Evert Pieters; Veldheer; Nieuwenkamp;
Cramer; Huidekoper; Tjipke Visser e.a.
Van enkelen dezer wil ik in het kort iets zeggen. Het zou mij te ver voeren van
elk een volledige biographie te geven, ik doe dus slechts een greep en reken dan
vooral den franschman Hanicotte als een der oudste getrouwen. Hij heeft jaren
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lang in Volendam gearbeid en er zijn beste dingen gemaakt. Hij huwde met een der
dochters van den heer Spaander, de gastheer van half Europa zooals zij onlangs lazen,
en zijn werk heeft in Parijs eene uitnemende reputatie; Hans von Bartels was mede
een der buitenlanders in wier werk Volendam leefde. In 1893 kwam hij er voor de
eerste maal ‘und diese Binnen wasserwelt hat ihm, dem auf die Höhe seines Mutes
und Frohgefühles gelangten Künstlerabermals eine vielseitige Anzahl von
Neuanregungen gegeben’ zoo lezen wij in een künstler monographie door Ed. Heyck.

DE HAVEN VAN VOLENDAM. TEEKENING VAN OTTO VAN TUSSENBROEK.

Cassiers is de ten onzent ook op het gebied der affiche-kunst overbekende Belgische
schilder; Phil May en Tom Browne de jong gestorven engelsche zwart en wit
kunstenaren, wier werk eerst wereld-vermaardheid verkreeg.

PAALWONINGEN TE VOLENDAM. TEEKENING VAN OTTO VAN TUSSENBROEK.

Paul Rink (zie Elsevier's Maandschrift, Jaargang XI, deel 21, blz. 83) onze
landgenoot, geboren te Vechel in 1862 en overleden te Edam in 1903 heeft op zeer
eigene wijze zijn naam verbonden aan Volendam evenals Willy Sluiter, die er thans
nog telken jare heen reist
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OUDE VOLENDAMMER. DOOR OTTO VAN TUSSENBROEK.
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om er nieuwe indrukken op te doen. Sluiter's beste werken ontstonden, naast die in
Katwijk gemaakt, vooral in dit Zuiderzeedorp en hij is er een graag geziene figuur.
Ferdinand Schmützer behoort tot de grootste etsers der wereld, ook zijn leerling
Max Pollak, een jonge Prager is op weg naar roem.
Colin Campbell Cooper is de Amerikaan, die, na veel in Holland te hebben
geschilderd tot bekendheíd kwam om zijn schilderijen van de New-Yorksche
‘Sky-Scrapers’.

OUDE VISSCHER, TEEKENING VAN NICO JUNGMANN.

Zij allen hebben in meer of mindere mate het Volendammer schoon begrepen en
vertolkt. In de eerste plaats de schoonheid van het volk zelve: het visschersvolk en
het bedrijf; de typen van het dorp en in de tweede plaats de schoonheid van het dorp
met de paalwoningen; de haven; de ‘botters’ en ‘kwakken’ (een groot model ‘botter’
heet ‘kwak’).
Voor figuurstukken en landschappen of zeegezichten was hier steeds stof tot
werken, overvloedig. De allerliefste kinders in hun Volendammer pakjes als poppen,
de meisjes en knapen, visschersvrouwen en visschers in den dop en de Volendammer
jongens en meiden, mannen en moeders en ouderen van dagen, zij allen zijn gaarne
model en de ‘teekenaar’ is bij hen thuis.
Het Volendammer volk is, dat zal ieder die het waarlijk kent, gaarne getuigen:
ruw maar zeer goedhartig. Is genegenheid eenmaal gewonnen dan is zij ook durend
en het is een volk van trouwe kameraadschappelijkheid. In vele opzichten grof en
ruw maar fijn in hun genegenheid en fijn in de hulp die zij elkander in moeilijke uren
bieden. Is het trouwens niet fijn uitgedrukt van den Volendammer die op een briefkaart
bericht: ‘als dat mijn vrouwtje weder een zoontje overwonnen heeft’?
Er kan verdeeldheid heerschen, er kan wrijving zijn soms op den dijk, maar het
volk is één. Twisten worden vrij spoedig bijgelegd en tot vechten, tot slaan komt het
zelden. En van de eenheid van dit visschersvolkje was ik getuige toen een knaapje
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in de haven viel en verdronk. Er was een spanning, een trilling in heel het dorp op
het oogenblik toen het ventje werd opgehaald. ‘Zou het nog leven?’ en in stille
afwachting stond heel de bevolking op den dijk en voor het kleine huisje aan de
haven, waarbinnen wij bezig waren tevergeefs den kleinen jongen tot het leven terug
te roepen.
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Het was om nooit te vergeten: het bleeke natte ventje op den vloer en de stoere
donkere mannen in het schamele vertrek, groot staande in kring tegen het licht en
toeziende hoe wij in telkens herhalende beweging de kunstmatige ademhaling
toepasten. Totdat de dokter kwam die den dood van 't ventje vaststelde. Daar buiten
stond het volk en wachtte....

MODDERMAN, TEEKENING VAN J.G. VELDHEER.

De ouders van het ventje woonden be-
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neden dijks en later zag ik van uit het venster van mijn atelier hoe een knappe jonge
visscherman het lijkje droeg, dat in een sterk groen gekleurde deken was gewikkeld.

TEEKENING VAN PHIL MAY IN DE GRAPHIC. ‘KRONINGSFEEST TE EDAM’.

Het groen van deze deken waarin de vormen van het lijkje te speuren waren tegen
het donkere Volendammer pak van den drager; de wijze waarop hij vast maar met
zekere wijding den lichten last droeg en voortschreed tusschen de rijen volks naar
het huisje waar de moeder in treurnis wachtte en ook de wijze waarop bij het langs
schrijden de mannen hun petten en mutsen afnamen en de vrouwen wier oogen
vochtig glansden hun kruisje sloegen......
Het zal mij immer bijblijven.
Vraag het elken Volendammer en hij zal u zeggen ‘ja wij staan elkander bij!’
En dit is wel een der schoonste trekken van dit volk waarvan ik u veel goeds zou
kunnen verhalen....

KRABBEL VAN PHIL MAY.
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***
Er is nog een moment dat ik wil trachten te omschrijven omdat ook dit zich
onuitwischbaar in mijn herinnering heeft vastgezet. Een gebeuren van gansch anderen
aard.
Op een warmen zomeravond had ik mij verlaat bij een bezoek aan Edam.
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Langs het jaagpad gaande bereikte ik na een half uur gaans weer Volendam dat in
het maanlicht te droomen lag. Het dichtslaan der klaphekken op mijn weg en nu en
dan het schel gekwaak der eenden uit de talrijke broederijen in die buurt en mijn tred
op het grindpad was het eenige geluid dat de avondstilte verstoorde.

OP DEN DIJK, NAAR SCHILDERIJ VAN PAUL RINK.

In Volendam was alles ter ruste en langs een der smalle straten gaande, die naar
den dijk voeren, treft mij als ik boven ben plotseling een wonderlijk schouwspel.
Heel de visschersvloot lag met volle zeilen ten anker voor de haven. Het schitterende
maanlicht met zijn prachtige reflexen op het water, de roerlooze stilte alom; de beide
havenhoofden met het roode en groene licht en de grillige lijnen der lantarens en
staktsels en die zwerm van schepen daar op zee met de talrijke lichten dat was heel
iets nieuws voor mij en onbegrijpelijk maar van een schoonheid onzegbaar....
Doch later werd het mij duidelijk gemaakt. Het had overdag geregend. Zaterdags
komt heel de vloot binnen, maar daar het zeer warm was en volkomen windstil hingen
de zeilen te drogen en durfde men niet voor vier uur 's morgens de haven binnengaan
daar anders de visch aan boord zou sterven. Want, zoo men weet, heeft elke botter
of kwak, een z.g. ‘beun’ aan boord ingebouwd waarin vrijelijk het zeewater blijft
doorstroomen, het havenwater echter was dien dag te warm.
Het was een geval dat hoogst zelden voorkomt, wat betreft het met volle zeilen in
volmaakte windstilte wachten van de vloot. Veel heb ik gezien en op vele plekken
van de schoone aarde ben ik geweest maar nimmer zag ik iets van zoo tooverachtige
schoonheid.
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VAN TUSSENBROEK EN WILLY SLUITER. NAAR TEEKENING VAN WILLY SLUITER.

Ook het z.g. ‘vluchten’ van de vloot bij dreigend weer is prachtig. Als dan heel
de vloot komt opzeilen en vlak voor de haven elk schip beurtelings een ‘slag’ maakt
en binnen vaart en ten slotte heel de haven vol komt te liggen zooals alleen op
Zaterdag en Zondag het geval is, met dat feestelijke gevlag van al die wimpels aan
de masten en de bedrijvigheid aan boord om later tegen den avond weer uit te zeilen
en heel de zee bedekt is, zooverre men kan zien met visschersbooten, alle in dezelfde
richting zeilend; ziet, dat zijn nu dingen die de daagjesmenschen nimmer zullen
aanschouwen en ook niet de rijke ‘Globe-trotters’ want hun rijkdom van dollars is
in het Rijk der Schoonheid geen gangbare munt.
Zij zullen niet zien den ‘stijl’, die in sommige knappe jonge mannen en vrouwen
is en ook niet kunnen waardeeren de waarlijke deftigheid van het zwarte ‘bestepak’
der mannen, stijlvol en evenwichtiger dan hun mooiste ‘smoking’ of ‘dress-suit’,
want de broeklijn en ook de kleur die er in deze ‘pakken’ zít is van een gratie die
zich wonderwel aanpast bij het vroolijker costuum der Volendammer vrouw.
De Volendammer kleederdracht is overbekend, maar hebt gij er u wel eens
rekenschap van gegeven hoe prachtig bij de mannen het roode baaien hemd of roode
baaien halsstuk met de beide gouden knoopen aan den hals tegen het dof zwarte
mouwenvest contrasteert en hoe daarbij het prachtig sterke groen der strikken aan
bonten muts, het ‘ruigie’ en aan den broek, als het ware onmisbaar is? Hoe goed is
alles gekozen. En weet gij dat de mannen een blauw baaien corset dragen dat zij hun
‘gezondheid’ noemen, hetgeen mij even denken doet aan een andere aardige benaming
die zij bezigen n.l.: ‘broodwinning’ zooals één der achterzeilen van hun schuit heet,
hetwelk alleen geheschen wordt als zij werkelijk aan het visschen zijn?
En hebt u wel eens opgelet hoe prachtig bij de meisjes en vrouwen het gelaat
omsloten wordt door die kanten ‘hullen’, in vorm zeer gelijkend op Spaansche helmen
uit den ouden tijd? En weet gij wel dat het halsstuk van haar Zondagskleedje
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menigmaal bij het kiezen hoofdbreken kostte, want kiezen is o! zoo moeilijk en een
bloempje zus of bloempje zóó maakt nog een heel verschil in haar ‘kletje’ (fransch:
‘collet’) is haar trots.
En mocht gij eens in Volendam zijn en een aardig meisje zien, zet haar dan eens
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tegen het licht en zie eens, zie goed hoe prachtig door het kanten mutsje met de
zijstukken het profiel zich afteekent en vraag haar eens de ‘hul’ af te zetten en zich
te toonen in het dof-zwarte onderkapje dat nauw om het hoofd sluit, tien tegen één
dat zij kleuren zal. Mogelijk is zij er toe te bewegen, maar ik geloof niet dat u dit
gelukken zal, om ook dát mutsje af te zetten en gij zult verwonderd zijn om het
jongenskopje, dat te voorschijn komt, want het haar is kortgeknipt recht van voren
halverwege het voorhoofd en recht-af van achter halverwege de hals, waar het ietwat
omgekruld is. Het geldt in Volendam als onkuisch eenig haar te toonen van voren
onder de kanten ‘hul’ uit. 's Lands wijs 's lands eer!
***

TEEKENING VAN LEO CHENEY.

Het Volendammer leven concentreert zich op den dijk. Dáár wordt alle handel
gedreven, daar is de vischafslag, waarvan met klokgelui telkenmale als er schepen
binnen komen de koopers worden opgeroepen, dáár is het waar jong en oud elkaar
ontmoet.... En daar zitten ook den ganschen dag de ouden van dagen neergehurkt
naar zee te staren. Hetzelfde neerhurken wat in Indië de inlanders doen is dit
in-kring-heerzitten van de Volendammer inboorlingen. Het geeft aanleiding tot het
zien van prachtige ‘gevallen’ en het is geen wonder dat de schilders daar hun hart
aan ophalen.
En 's avonds komen van het achter den dijk lager gelegen dorpsdeel de bewoners
wat kuieren op den dijk en wat lucht happen aan zee. Want het is niet altijd frisch
daar in die nauwe straatjes en steegjes in het dorp, dat men in twee deelen zou kunnen
splitsen n.l. het gedeelte wat tegen den dijk aan gebouwd is en dat wat verder
landwaarts ligt, de z.g. ‘meer’. Dwars door het dorp loopt een binnenwater waarover
eenige alleraardigste éénarmige ophaalbruggen zijn in vroolijk blauw of groen of
geel geschilderd. Vooral waar de huizen tegen den dijk aangebouwd zijn ziet men
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een grillig silhouet en als de schepen binnen zijn en de masten en zeilen daarachter
staan is dit dorpsdeel bizonder mooi. En 's maandags als de nieuwe week begint met
‘waschdag’ en de zon schijnt, dan worden langs al de straten en langs het water en
dwars over de weg lijnen gespannen en dan is het of geheel Volendam gepavoiseerd
is. De warme rooden der baaien hemden, het sterk blauw der schorten en al het
kleurige fleurige gedoe der gestreepte ‘veststukken’ of ‘polleke-baa-
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tjes’ en groote bol-uitwaaiende fel-witte lakens met een enkele maal daartusschen
het hel-oranje-geel der oliejassen, die te droogen hangen tegen hemelsblauw
geschilderde deuren en met grillig breede reflexen spiegelend in het binnenwater,
dit alles geeft een feestelijke stemming, welke nergens in den lande haar wêerga
vindt. En binnenshuis zijn de vrouwen altijd aan het poetsen en schuren, want
kinderlijk blij zijn zij, met al wat blinkt. De glazen kastjes zijn vol glimmende prullen:
verguld porseleinen hondjes met kattenkopjes en katten met hondensnoetjes en
schoteltjes met opschriften als ‘ter uwer verjaring’ of ‘voor vader’ in onmogelijke
krulletters van goud en zilver en scheepjes van albast; groote glazen knikkers met
wonderlijke kleurslierten daarin gedraaid; vergulde ankers en reddingsboeien van
porselein; tot zilverglans opgepoetste ledige cacaobussen en trommeltjes en allerlei
wonderlijke waardelooze snuisterijen zijn haar grootste schat. En de wanden van de
kamertjes zijn volgehangen met portretten en prentbriefkaarten in blikken lijstjes en
vaak vindt men er ook de altijd leelijke portretten der leden van het Koninklijke Huis.
De meubileering is overal hetzelfde - in elk huis is de tafel bij het raam aangeschoven
en in elk huis ook staat het kastje met de heilig-beelden en het olielichtje, want de
Volendammers zijn katholiek, in tegenstelling met de Markers die protestant zijn.
Hun grootste trotsch is bij het haardvuur koper te hebben, een doofpot is een rijk
bezit en bij minder gegoeden vond ik vaak de deksels van biscuit blikken glanzend
geschuurd en het is dan ook geen wonder, dat een koperen ketel een waarlijk
koninklijk bezit beteekent. En zoo leeft dan geslacht na geslacht in deze kleine huisjes
in dezelfde kleeding, met denzelfden smaak en dezelfde zorgen voor het dagelijksch
brood en met dezelfde kinderlijke lust voor al wat blinkt en glimt en schittert. Maar
in het leven der goede Volendammers is het toch niet al goud wat blinkt....

VOOR 'T EDAMSCH MUSEUM. AQUAREL DOOR H. CASSIERS.

***
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En zoo zijn met de jaren ook verschillende geslachten van kunstenaren door dit dit
dorp gegaan en bijna zonder uitzonde-
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ring hebben zij eenig werk achtergelaten in het Hôtel Spaander als aandenken van
hun verblijf. Het was van de dochters van den hôtelier wel goed bedacht om zich
van flinke schetsboeken te voorzien, waarin de schilders-vrienden-van-den-huize
om beurten konden teekenen, want, niet waar, als een meisje vriendelijk iets vraagt
is het moeilijk te weigeren? En zoo ontstond ook een groote collectie teekeningen,
waarvan die van Willy Sluiter en Leo Cheney hierbij gereproduceerd zijn uit het
album van mevrouw Pauline Hering-Spaander te Edam. Op de eerstgenoemde zijn
Willy Sluiter en schrijver van dit artikel op weg naar den arbeid, gewapend met
schilderdoos en ezel en schetsboek, vol goeden moed, terwijl op de teekening van
Cheney deze zijn ‘straw-hat’ op het dikke Volendammer hoofd geplant heeft en hij
zelf de bonten muts op de ooren zette!

TEEKENING VAN TOM BROWNE.

De vroolijke geest van een levenslustig Volendamsch verblijf spreekt daar ten
volle uit, evenals bij de groote teekening van Phil May welke gemaakt werd ter
gelegenheid van de kroningsfeesten te Edam. Ook daar is een zelf-portret op te
ontdekken, want geheel links op de teekening als tweede figuur zien wij Phil May
met de eeuwige sigaar in den mond, aandachtig kijkend naar het voorbijtrekken van
den stoet, waarvan de ingewijde talrijke bekende Edammers kan erkennen, want ik
verzeker u, alles is portret. Ook Ricardo Florês teekende zich zelf, pratend met een
Volendammer en zijn jongens, terwijl Hanicotte op den achtergrond te schilderen
zit en ook de teekening van Tom Browne is van het bekende Volendammer type,*)
En zoo kwamen dan in den loop der jaren al die schilders naar Volendam optrekken
en velen van hen zijn reeds heengegaan om nimmer wêer te keeren. Phil May en
Tom Browne zijn vroeg gestorven, ook Paul Rink en Hans von Bartels, maar in
*) Een van zijn vrienden wil den weg vragen aan een Volendammer en kan er niet ‘uit’ komen:
‘où est the - er - er - welk - is de - er - um - er - O, damn!!’ zegt hij, waarop de Volendammer
antwoordt: Odam? I do not know. Edam I know!!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Volendam leeft nog de herinnering aan hun samenzijn met de bent van vroolijk
gestemde levenslustige beroepsgenooten. In het leven dier kunstenaars was Volendam
dierbaar en dat blijkt ook uit het teekeningetje en bijschrift van Phil May in het boek
van de ‘Cheshire cheese’, de overoude taverne in Fleet Street te Londen. De ‘Cheshire
cheese pudding’ heeft een wereldvermaardheid: ‘to draw after diner is never an easy
feat; but to
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draw after a Cheshire Cheese dinner of lark, steak, kidney, oyster, and mushroom
pudding, argues much for the powerful talent and indomnability of the designer’ zegt
de schrijver van een artikel in ‘the Strand magazine’. Toch was het Phil May wel
toevertrouwd om met enkele rake lijnen den Volendammer neer te zetten in het
gastenboek en het ‘just come back from Volendam’ als hulde aan de ‘Cheshire
Cheese’.
En als dan de schilders uit verre oorden, uit ‘underground’ of ‘metropolitain’ en
‘schwebebahn’ tot de Hollandsche lokaaltreintjes kwamen en daar in Kwadijk het
wonderlijke stoomtrammetje binnengingen dat hen naar Volendam zou brengen of
wel in Edam de trekschuit betraden, ziet, dan was het wel een wonderlijk gebeuren.
Dat stoomtrammetje werd vereeuwigd op een teekening welke in het Hôtel Spaander
hangt en waarvan de maker mij onbekend is. ‘Great fun’ was het zeker voor hem
zelf en al de anderen toen deze teekening ontstond: ‘Irresitable, transporting!’ en
daaronder: ‘Remarkable curiosity. Please visit!! Old sewing machine. Glass porch
on wheels and cowshed. Can be seen in Volendam, Edam and Kwadijk daily. Visitors
may take advantage and follow moving operations ceremony about every two hours
at Volendam. Steam calliope and chimes to threaten cows and towns’.
En ook de trekschuit, dat wonderding, het echt oud Hollandsche unieke middel
van vervoer was niet minder het onderwerp van spot en grappen en gij zult kunnen
voelen hoe nieuw dit oude wel voor hen was......
Ook hoe heerlijk deze tijd van hard werken was, die ging aanbreken en al het
vreemde en de nieuwe indrukken van het wonderlijke Holland en het weerzien van
vrienden en hernieuwen der oude banden met studiemakkers en broederschap der
verschillende nationaliteiten!
De schilders waren altijd samen, en men kon zeggen: Volendam was met de
schilders één.
Als een bewijs daarvan geldt een foto van de schilders Hanicotte en Jungmann.
Het is lang geleden, ik meen in het jaar 1900 dat op Sint Nicolaasdag ‘een prachtig
geïllustreerd aanplakbiljet den volke kond deed, dat het Sint Nicolaas behaagde 's
avonds om half zeven Volendam in hoogst eigen persoon te bezoeken en dat hij aan
de jeugd een herinnering aan dit bezoek wenschte te geven’, zooals in een der bladen
destijds te lezen stond. De avond viel en honderden stonden op den dijk in zee te
turen vol verwachting naar wat komen zou.. Daar was in de lichte mist plots het fel
opflikkeren van bengaalsch vuur en verlicht door flambouwen kwam langzaam een
vaartuig de haven binnen waarop Sint Nicolaas en knecht duidelijk zichtbaar waren.
Hoe schoon was de stilte van den avond, de mist op zee en het vaartuig met de
vreemde lichten in grillig lange verticale lijnen spiegelend in het ‘blakke’ water; het
was alsof men de kinderharten hoorde kloppen, wel zevenhonderd kregen later hun
geschenk in het Hôtel Spaander waar St. Nicolaas op een sierlijk gedrapeerden troon
had plaats genomen.
Uit zulke dingen blijkt genegenheid en deze komt waarlijk niet van één kant.
Mogelijk kunt gij nu wel begrijpen het een ‘droogmaking der Zuiderzee’ en een
‘IJsel-meer’ dingen zijn waarover niet gaarne gesproken wordt, althans niet door hen
die Volendam kennen als visschersdorp.
En waarheen zal dan de zwerm van kunstenaren trekken en wat zal er van de
schoone kleederdracht worden?....
Ik kan het u niet zeggen.
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Laren,
‘het Eksternest’.
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Liefde's spelen,
door J. de Leeuw.
I.
Er wordt een meer gevonden aan Uw kust,
Een heerlijk beeld van spiegelklare rust.
Een vogel zwerft daarheen in stille tijden
Om t' ondergaan een hemelbreed verblijden.
Loomstatig, in een weergaloozen vlucht,
Deint het gezag der wieken door de lucht.
De majesteit van zijn onhoorb're zwingen
Dwingt machtig op naar d'aetherijle kringen,
Totdat hij roerloos op de ruimte drijft
En wichtig ongemeten ronden schrijft.
Dán, als een strakke pijl, in fluitend suizen,
Stort hij omlaag en zal Uw vloed doen bruisen,
Maar 't breiden van zijn breedgeschachte staart
En de gespreide vleugel vangt de vaart:
Al doe zijn storm Uw weeke welving rillen,
Zij derft den toets van een onstuimig willen,
En, huivert Uw geopend wonder wijd,
Verwachting vliedt voor onbewogenheid;
Want hij zwenkt, làchend, zijn geduchte pennen
De heem'len te beklimmen en te kennen,
De zon, de sterren, 't wonderlijk heelal,
De bliksemschicht, de zware donderschal,
De stille flits van koele meteoren,
Die 't ijzig ruim naar zeek're wet doorboren:
In Eeuwigheids' vervoeren schouwt zijn tocht
De lust van 't bonte wereldengewrocht,
Hij drinkt den gloed der heldoorstraalde sferen,
Waar milliarden wentelen en keeren!
Maar mint zijn zucht niet méér, in d'ond're druk,
Het breedontvankelijk en laag geluk,
Het blij bereik van een gelaten dalen
Naar d'effen glij van zwichtende spiralen,
Dat als een baken lichtend ligt gespreid
In 't rust'loos vloeden van d'oneindigheid?
Eén grootsch moment meet hij de zonn'ge wegen:
Herwónnen is, wat jub'lend was gestegen,
Reeds vlamt Uw beeld voor zijn verlangend zicht,
Hij houdt het dronken oog op U gericht,
En.... ziet zijn prachtig wezen zonder beven
Beneden zich in zuivre schoonheid zweven.
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II.
't Is armoe al, dat om mij schroomt
En ik, ik voel me toch zoo rijk!
Een vol gepeins, fluweelomdroomd,
Sta ik in 't schoon heelal te prijk.
De menschen zijn zoo leelijk om
De leelijkheid van hun gedachten
En hun gezichten staan zoo dom
Omdat zij steeds naar wijsheid trachten.
Zij leven allen van den waan
Van hun gecultiveerd verleden
En kunnen niet zelfstandig staan
En zonder ballast verder treden.
Zij loopen allen in 't gareel
En kijken allen naar elkander,
En ieder roemt zijn eigen deel
Omdat hij doet als ieder ander.
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Martje Vroom
door J.M. Goedhart-Becker.
IV.
‘Guus’, zei Martje, op een avond in het Park, ‘weet je, wat ik zoo graag zou willen?’
‘Wat dan?’
‘Je kamers es zien’.
Ze had het een beetje verlegen gezegd; ze keek naar hem op. Hij schrok van
verrassing. Wat hij haar tot nog toe niet had dùrven voorstellen, dat bracht ze daar
onverwachts zelf te berde.
‘Kind!’ zei hij.
‘Gaat het niet?’
‘Jawel Martha, vrouwtjelief....’
Hij begreep, dat hij misbruik ging maken van haar eenvoud. Maar hij liet het zoo;
hij glimlachte naar haar neer en vroeg:
‘Zou je dat willen?’
‘Ja’, zei ze blij.
‘Ga dan maar mee’.
‘Dadelijk?’
‘Waarom niet dadelijk? 't Is hier vlak bij. Dan ga je van mij uit naar huis’.
‘Breng je me dan niet’, vroeg ze teleurgesteld, ‘zooals anders?’
‘Natuurlijk. We gaan als meneer en mevrouw bij mij de deur uit’.
Hij werd vroolijk.
Ze liepen gearmd door de donkere laan.
‘Martie’, zei hij, ‘daar heb ik allang naar verlangd’.
‘Waarom vroeg je 't me dan niet?’
Weer voelde hij het onrecht, dat hij beging.
‘Dat wou ik niet’, zei hij, ter halverwege eerlijk.
Hij moest er echter nog iets achter zeggen en zei toen:
‘Ik wou wachten tot dat verlangen bij jou òòk kwam’.
‘O, ik wou het al dikwijls’, zei ze argeloos, ‘maar ik dorst het je niet te vragen’.
Hij vond haar aanbiddelijk om die onschuld; tegelijkertijd echter benauwde het
hem. Hij dorst het niet goed aan. Vertrouwelijk liep ze naast hem; af en toe schoof
ze haar gezichtje langs zijn mouw. Ze leek hem, in haar liefde, mooier dan vroeger.
Haar oogen waren kinderlijk gelukkig, groot en glanzend; haar opgetogen gezichtje,
in de lijst van dansende krulletjes, leek jonger. Hij was smoorverliefd geworden op
het kind. Maar natuurlijk moest hij bedenken, tot hoever dat gaan kon, want van een
dwaasheid zijnerzijds kon nooit sprake wezen. Het was trouwens zijn verlangen niet,
ermee te trouwen. Op dàt punt had hij andere eischen. Voor hem bleef dit vraagpunt
buiten beschouwing, hoe lief hij haar werkelijk had. Maar voor haar. Hij begreep,
dat hij haar bijtijds moest beduiden, dat het niet altijd duren kon. Bijtijds, en
duidelijker dan tot nu toe. Want hij wilde haar geen valsche voorspiegelingen maken.
Ze kon er nu een einde aan doen komen.... - hij keek ongeloovig en een ziertje
medelijdend op haar neer - òf ze moest zelf weten, wat ze deed. Dan was hij buiten
schuld. Hij was er de man niet naar, om zonder verantwoordelijkheidsgevoel een
liaison te beginnen.
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In het donkere bovenhuisportaaltje gaf hij haar eerst een zoen.
‘Wacht even’, zei hij fluisterend, ‘dan zal ik je voorgaan. Ik zal maar geen licht
maken, vanwege de ploeterij’.
‘Zouen ze 't niet goed vinden?’ vroeg Martje verwonderd.
‘Och jawel, maar 't gaat ze niet aan’.
Hij zou die kwestie morgen wel met zijn huisjuffrouw in orde brengen. Hij kende
de menschen niet op dat punt. Het was tot nog toe zijn gewoonte niet geweest, zijn
amouretjes aan huis te hebben.
Hij stapte zwaar en fluitend de trap op; Martha wipte zachtjes achter hem aan. De
deur van zijn zitkamer kletste hij achter hen dicht. De maan scheen de kamer in; in
de kachel gloorde een vuurtje. Hij schoof
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zijn hoed een ziertje achterover; al fluitend, maar zachter dan zooeven, cancaneerde
hij, met zijn armen uitgestoken, op zijn teenen naar Martje toe en tilde haar toen in
de hoogte.
‘Nou heb ik je bij me. Schat!’
‘Zal ik licht maken of vind je 't zóó gezelliger?’
Martha aarzelde.
‘Een schemerlampje’, besliste Guus. ‘Ik kom direct’.
Zijn hoed en jas hing hij even in de gang, kwam direct weer binnen en draaide de
deur achter zich op slot.
‘Zoo vrij als goud’, zei hij jolig.
Van den schoorsteenmantel nam hij een koperen lampje, deed het branden en
gooide het slappe, geelzijden kapje weer er overheen. Hij zette het weer op zijn plaats.
Toen trok hij de fauteuil van het raam een eindje naar voren en keek Martje aan.
‘Kindlief, sta je nog met je goed aan?’
Hij hielp haar vlug met haar manteltje en haar muts, legde het netjes over een stoel,
zooals een man, die met vrouwenkleeren weet om te gaan.
‘Ga zoolang zitten’, zei hij bedrijvig, ‘ik ben dadelijk klaar’.
Martha had van het begin af aan een gevoel van verwennen gekregen. Het was
haar onuitsprekelijk wel te moede. Ze keek toe, hoe handig hij was en hoe vroolijk,
en hoe goed hem zijn manieren stonden. Elke beweging vleide haar; de houding van
zijn hoofd vond ze voornaam, en ook de nonchalance, waarmee hij een kast
dichttrapte. De wijze, waarop hij het blaadje droeg met de likeurglaasjes en het
fleschje.... hem zich te zien bewegen in zijn eigen omgeving, in zijn eigen luxe....,
het was haar weelde en zij voelde er zich in thuis. Ze voelde zich gevierd en van
zorgen omringd. Ze zei eerst wat, toen Guus met het blaadje bij haar tafeltje kwam.
‘Guus, wat ga je doen?’
Hij zette de boel neer, schonk beide glaasjes vol.
‘Sta maar eens op en laat mij daar zitten’, zei hij.
Onder het spreken, trok hij haar weer naar zich toe.
‘Zoo, nou gaan wij hier es knus saampjes zitten, hè? Samen in deze stoel; daar zit
ik altijd; jammer genoeg niet altijd met zoo'n lief, klein vrouwtje op mijn knieën, en
dan drinken we samen een lekker glaasje Benedictien’.
Martje nestelde zich makkelijk.
‘Hoe voel je je nu?’, vroeg hij met een duwtje.
‘Zalig’, zei ze. ‘Wat een goeie inval’.
Dat bracht hem zijn voornemen weer in de gedachten. Maar Martje vroeg:
‘Die meubels, Guus, zijn toch zeker van je eigen?’
‘Natuurlijk’, zei hij nonchalant, ‘Anders is het kamerleven heelemáál niet te harden.
Vin je 't leuk? Vin je 't hier gezellig?’
‘Bar’.
Kostelijk vond ze het en rijk. De insluithaard, die open branden kon, de vreemde
schikking der kostbare pullen op den schoorsteenmantel, waar een zijden lap over
lag, en de clubfauteuil, waarin ze zaten, hoe wonderbaarlijk ver en toch intiem leek
deze kamer Martje. De gordijnen en het vloerkleed en de ronde tafel in het midden
waren haar verwant van burgerlijkheid, maar voor de voorname stukken, die zijn
eigen waren, gevoelde ze liefde en bewondering. Voorzichtig, niet tè nieuwsgierig,
keek ze rond, naar de prachtige bruine beer, die voor de breede divan lag en het
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Perzische kleed òver die divan, de slordige kussens, het Oostersche tafeltje van zwart
met parelmoer. Bij het tweede raam stond zijn schrijftafel. Wat een mooie lamp had
ie erop, en de portretten.. Ze wou er niet naar vragen; ze was bang voor de
hooghartigheid, die ze erin zou vinden.
‘Dan moet je maar dikwijls komen’.
Ze keek eens, of hij dat nu meende.
‘Ja maar, Guus....’, begon ze te bezwaren.
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‘Ja lieveling’, zuchtte hij neerslachtig, ‘'t is ook waar. Dat gaat niet, hè. Och, Martie,
we hadden het maar nooit moeten beginnen’.
‘Guus’, schrok ze.
Hij haalde onwillig zijn schouders in de hoogte.
‘Ik had wijzer moeten zijn. Maar wat wil je’, zei hij, weer lichtzinnig vroolijk, ‘als
je tegen zoo'n schattig vrouwtje aanrijdt’.
Martje echter bleef ongerust. Ze zei niets, maar bleef hem aankijken.
‘Ja, weet je, Marthalief’, zei hij toen, ‘waar is het einde?’
‘Het einde?....’
Ze had aan geen einde gedacht.
Hij trok haar achterover tegen zich aan, dat ze met haar hoofdje tegen zijn borst
kwam te liggen.
‘Ja’, zei hij met een triestige stem tusschen zijn zoenen door, ‘het einde.... is
scheiden’.
Het ging Martha als een steek door haar lichaam. Ze wrong zich overeind en bleef
onthutst naar hem kijken. Een oogenblik kwam er ergernis in hem op. Zou ze
waarachtig verwacht hebben, dat hij haar trouwen zou?
Martje had het nièt verwacht. Ze had voor zichzelf nooit verder durven denken.
‘Ik begrijp het niet’, zei ze.
‘Martha’, zei hij, ‘'t is niet voor mij, maar.... Ik kan je helaas nooit tot mijn vrouwtje
maken.... Ik wil je geen valsche beloften doen, begrijp je dat, lieveling?’
Bij de laatste woorden omvatte hij haar krachtig en zoende haar hartstochtelijk.
‘Dat wil ik niet’, zei hij nog eens, ‘daar heb ik je veel te lief voor’.
Pijn gevoelde Martha om zijn woorden en toch had ze hem ook lief erom.
Slap zat ze tegen hem aangeleund.
Ze wist er geen uitweg op.
Hij liet er een tijdje overheengaan. Hij liefkoosde haar streelend; toen vroeg hij,
met zijn lippen in haar hals:
‘Martie, zou je, ondanks alles.... tòch mijn vrouwtje willen zijn?.... Je weet wel,
hoe ik het bedoel?....’
‘O Guus....’ Ze borg haar gloeiend gezichtje tegen zijn jas.
Tegen het naar huis gaan zag ze vreeselijk op, dien avond. Van Heeteren wilde, als
gewoonlijk, met haar mee, langs de Westersingel, tot den hoek van den Binneweg.
Maar het was haar niet genoeg.
‘Laten we achterom gaan’, zei ze, ‘over het zand. Dan breng je me bijna thuis’.
Hij had er niet veel zin in, maar vond toch, dat hij wat toegevend wezen kon.
‘Toe dan maar’, zei hij glimlachend en trachtte haar wat op te beuren.
‘Je moet nu maar leven’, zei hij, ‘op de uren, die we bij elkaar zijn. Dat doe ik
ook’.
Ze lachte wat, ongeloovig.
‘Jij!’ zei ze.
Hij voelde zich een beetje in de kaart gekeken.
‘Natuurlijk’, zei hij verongelijkt, ‘wat dacht je dan?’
‘Och’, zei ze. Ze had geen lust het nader te verklaren. Den heelen verderen weg
bleef ze zwijgzaam.
In de Claes de Vrieselaan namen ze afscheid.
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‘Nou’, zei Guus, ‘kom je morgen wéér? Tot morgenavond?’
Hij hield haar hand vast.
‘Neen’, zei ze, ‘'s avonds kan ik niet altijd’.
‘Luister’, zei hij, ‘kom dan morgenmiddag. Ik zal maken, dat ik om vier uur thuis
ben van kantoor. 'k Zal voor de ramen naar je uitkijken’.
Ze antwoordde niet.
‘Martie’, vleide hij toen, met een bedroefd timbre in zijn stem.
‘Goed’, zei ze en gaf hem nog een glimlachje.
Met een zwaar hart ging ze toen naar huis. Ze dacht, dat iedereen de schande aan
haar zien kon. Herrie trok op haar bellen open; toen ze zag, dat Mart het was, liep
ze terug naar den roman, dien ze zat te lezen.
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Het luchtte Martha op, dat ze niet dadelijk werd opgewacht.
Het viel haar zelf op, dat ze opmerkelijk stil haar goed aan den kapstok hing.
Hierdoor werd ze wat natuurlijker. Ze keek in het spiegeltje in de gang en zag niets
vreemds aan zichzelf. Ze lachte ervoor, en vond zich toen zelfs heel gewoon. Toen
dronk ze wat water in de keuken en lawaaide opzettelijk een beetje met de kraan.
En toen ging ze naar binnen. Ze lazen allemaal.
‘Goeienavond’, zei Martje.
Niemand keek naar haar op.
‘Mart’.... bromde moe ter begroeting, over haar boek.
Engeltje zei: Hm, terug en Herretje zei heelemaal niets.
‘Hèhè’, zuchtte Martje. Ze zette haar ellebogen op de tafel en wreef met 'r handen
door haar gezicht. Dat deed moe even opzien, òver de bril.
‘Wel?’ vroeg ze. ‘Leuk geweest?’
‘Ja’, zei Mart, ‘'k Heb hoofpijn’.
Moe's belangstelling was op; ze had een prachtig boek getroffen bij Vreemans.
Engel jaagde door wat laatste bladzij's met een hooge kleur.
‘Wil je niks hebben’, vroeg Herretje, ‘d'r staat nog warme melk op het kemfoor’.
‘Nee’, zei Mart. ‘Ik heb zin om naar bed te marcheeren’.
‘Jessus’, zei moe, die een algeheel opbreken voorzag, ‘jij ben een gezellige mosch.
Amper ben je thuis of je wil weer naar bed’.
‘Nou strakkies’, suste Mart, bang voor achterdocht.
Herretje hielp.
‘As ze nou hoofpijn heeft, dan doet ze toch het bèste....’
‘O’, zei moe, ‘nou ja....’
Herrie gaf haar een wenk, dat ze best vertrekken kon, wanneer ze wilde.
‘Nou goeienacht hoor’, zei ze toen ook. ‘Dag moe’.
‘Dag meid’, zei moe, alweer tevreden. ‘Het beste’.

V.
Mevrouw Vroom was niet al te best te spreken in den laatsten tijd. De dochters waren
geen humeurigheid van haar gewend en verwonderden er zich over. Ze zeiden tegen
elkaar:
‘Wat is moe de laatste tijd gauw op d'r teenen getrapt’.
Alleen Martje, die schichtig naging, of 't om háár kon zijn, sprak er niet veel over.
Maar Engel des te meer, want moe kon niets van haar velen en had voor elke
onschuldige aardigheid een aanmerking of een snauw. Ze beklaagde zich bij Herretje:
‘Wat hééf moe toch?’
‘Kind, zei die, ik weet het ook niet. Het zal wel weer voorbijtrekken. Een beetje
buiigheid. Zeg maar niet veel terug.’
Maar buiigheid was het niet. Het had een reden. Er gingen in der weduwe hoofd
zorgen om, waarvan de kinderen geen vermoeden hadden. Alle huiselijk bestier liet
ze aan Herrie over, behalve de financiën en de zorgen waren financiëel. Dat ze
bestonden was moe's eigen schuld; daarover zat ze leelijk in de knoei, want ze vreesde
de ontdekking. Het zat 'm in de drank, waarop Herrie haar beknibbelde. Ze kòn er
niet buiten; langs allerlei slinksche wegen trachtte ze eraan te komen en één van deze

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

was het onderhouden van haar geheime voorraadje in de onderste la van haar
secretaire. Het waren er niet veel, zes halve fleschjes rooie port, maar daarvan
gebruikte ze, gestadig en veel, en ze vulde geregeld het half dozijntje aan. Dit nam
ze waar, als ze 's middags alleen thuis was, wat veel gebeurde. Ze bestelde ze 's
morgens, als ze wist, dat de meisjes uitgaansplannen hadden, in een zaak, waar ze
haar kenden, en de loopjongen had voor de zekerheid de order om eerst te vragen of
de bestelling terecht was, zonder den naam der familie Vroom erbij te vermelden,
en als er iemand kwam, die neen zei en vroeg voor wie het was, moest hij een
vreemden naam opnoemen.
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't Was altijd goed gegaan. Ze kocht op maandrekening en in het begin betaalde ze,
maar één keer had ze geen kleingeld en de volgende schikte 't haar niet goed en het
firma'tje voelde het als een wenk. Ze presenteerden geen kwitantie meer, legden een
jaarrekening aan, die ze haar bij haar eerste bezoek in Januari bedektelijk in de hand
moffelden. Thuis keek ze het in en schrok. Het was aanmerkelijk meer dan haar
berekening, maar ze had niet altijd aanteekening gehouden en ze had vaak besteld.
Ze betaalde een gedeelte en de rest liet ze overboeken op het nieuwe jaar. Dat was
drie jaar zoo gegaan. Toen had het nood- lot meegebracht, dat Stien in de buurt kwam
wonen en een étage betrok vlak naast haar drankwinkeltje. Ze durfde toen bijna nooit
meer binnen te gaan op haar morgentochtjes.
Ze had een ander soortgelijk zaakje opgeschommeld, dat haar nu leverde, maar
de menschen wisten niets van haar af; ze zagen geen heil in groote rekeningen en ze
maanden om betaling. Als die niet kwam, vergaten ze de volgende bestelling. Het
drinken kon moe niet laten en dus schoof ze bij stukken en brokken af en liet haar
schuld bij den vroegeren leverancier ongedelgd en trachtte de menschen stil te houden
met af en toe een stiekum bestellinkje, dat ze contant betaalde.
De kinderen, die van niets wisten, deden naar gewoonte hun zomer- en
winterinkoopen en ze dorst niets zeggen uit vrees voor ongewenschte vragen. Ze zag
het met leede oogen aan en liet het toe, dat ze ook haar behoorlijk in de kleeren
hielden, al verbeet ze zich van ergernis om de uitgaven daarvoor.
Sparen kon ze op die wijze niet en de beetjes, die ze moeitevol bijeen had gegaard,
verdeed ze weer in oogenblikken, dat ze haar ontembare lust in drinken niet kon
beteugelen en ze op de een of andere wijze aan drank moest zien te komen.
De eigenaar van het winkeltje begon ernstig ongeduldig te worden; hij dreigde
met naar Stien te zullen gaan en dáár om zijn geld te vragen.
De zorgen van de moeder hadden dus alleszins reden van bestaan en ze waren de
oorzaak van moe's knorrigheid.
Op zekeren dag zou het den kinderen opgehelderd worden, want wat moe nooit
in ernst geloofd had, al had het haar sterk genoeg bezwaard, gebeurde: de man bracht
zijn bedreigingen ten uitvoer.
Op een middag - moe was alleen - kwam Stien op hooge beenen naar het bovenhuis
van mevrouw de weduwe Vroom. Moe zag 'r in het stoepspionnetje en ze schokte
er van door elkaar. Haar eerste gedachte was om niet open te doen, maar dadelijk
wist ze dit niet raadzaam en ze besloot haar vriendelijk te ontvangen en er haar, zoo
mogelijk, van af te brengen om het aan Herrie te verklikken. Misschien ook, hoopte
ze, wist ze van niets.
Dus trok ze open. Ze verried in niets haar ontsteltenis.
‘Hee’, zei ze, ‘Stien. Wel, wel, dat hebbe-me in lange niet gehad’.
Maar mevrouw Bakker-Vroom gaf niet eens antwoord. Kwaad kwam ze de trap
opgestevend. Moe zag haar met beklemming naderen. Ze stak verzoeningsgezind
een hand naar haar uit ter begroeting:
‘Hoe maak ie 't?’
Stien ging langs haar heen recht op de voorkamer toe; ze zei:
‘Dag moe’, ijskoud.
‘Ga binnen’, noodde moe, vrij overbodig.
Daar kwam het zonder eenigen omweg tot de gevreesde uitbarsting.
‘Zoo’, zei Stien. ‘U begrijp zeker wel, waarvoor ik kom’.
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Maar moe zag er niets in; ze hield zich van den domme.
‘Wil je je goed niet eerst afdoen’, vroeg ze omzichtig. ‘Het is hier warm’.
‘Praat er maar niet overheen. U begrijp me duvelsch goed.
‘Mensch’, zei moe toen, ontmoedigd, ‘wat heb ie?’
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‘Wat 'k heb? Wat 'k hèb?’ viel ze schreeuwerig uit, Stien, ‘dat u me comprometeert,
mijn en Her en Mart en Engel, dàt heb ik’.
Maar moe vond het beter zich vooralsnog tot de gekrenkte onschuld te bepalen.
Ze nam Stien, over haar bril, van onder tot boven kalmpjes op, krabde met haar duim
bedenkelijk langs haar neus en zei met een vermaakte hoofdbeweging:
‘Nou zal het komme. Heb ie nòg wat’?
Het prikkelde Stiens woede tot op zijn hoogste graad. Ze kon er geen genoegzame
uiting aan geven en een oogenblik zweeg ze zelfs, tot stikkens toe ziedend.
Moe ging er bedaard bij zitten en zag, half nieuwsgierig, deez' toorn aan.
‘'t Is.... 't is godbewaarme 'n schandáál’.
‘'n Schandáál’, gilde ze nog eens.
‘Jà. Jà. 'k Hoor het’, zei moe.
Als ze dan niet te kalmeeren viel, dan zou zij, moe, zich toch niet door haar laten
aanblaffen. Wat verbeeldde zij zich eigenlijk, de kwaje meid. Ze moest bedenken,
tegen wie ze 't had. Haar eigen drift begon ook, grommend, op te steken.
‘Wat mot je nou eigelijk?’ zei ze norsch. ‘Hè? Wat kom ie nou doen?’
‘Rekeschap vragen, waar 't goed voor is om je schuld niet te betalen, dat....
‘Gaat jou dat an?’ vroeg moe. ‘Moet je daarvoor mot kommen zoeken hier en me
in me eigen huis affronteeren?’
‘Dat de menschen bij mijn motten kommen om d'r duiten’, overstemde Stien.
‘Voor de zuip’, snauwde ze en met 'r hand maakte ze het wippertje van het glaasje
na.
‘Mosten ze niet doen’, zei moe nog, toch reeds gekleineerd.
‘Nee, ze zelle bij u nog lànger de deur plat loopen. 'k Weet 'r alles van, hoor; 'k
heb het me haarfijn uit laten leggen. En 'k zal weten, wat me te doen staat’, besloot
ze.
Dat bracht moe volkomen van haar stuk. Ze keek een oogenblik verslagen naar
den grond.
‘Gut Stien’, zei ze toen vergoelijkend, ‘je mos toch niet alles zoo hoog opnemen’.
‘'t Is een kleinigheid’, smaalde de zangeres. Maar ze bedaarde toch een weinig,
nu ze voelde, dat moe kamp begon te geven. Ze maakte echter gretig gebruik van de
gelegenheid om haar verachting onomwonden te kunnen uiten.
‘'t Is fijn hoor, om zulleke bestellinkies te doen, as 'n stiekeme.... dronkaard’.
Zelf vond ze 't al te bont, dit woord. Half verlegen keek ze, hoe het opgenomen
werd. Maar moe zat somber naar benee te staren. Ze liet de storm weerloos over zich
heengaan. Goedig, dik en schuldbewust hoorde ze haar bestraffing aan.
Aan Stiens beschuldigingen gaf deze houding geen voedsel.
‘En dan een rekening van over de drie jaar’, verweet ze. ‘Ònze naam breng u d'r
toch óók mee in opspraak’.
Moe, zelf, schudde bederikelijk het hoofd erover mee.
‘'k Ben benieuwd, wat Herretje d'r van zal zeggen’, zei Stien.
't Bracht herleving in moe's brein, dit gezegde. Als 't kon moest ze dit zien te
voorkomen. Ze leek nogal vergevensgezind, Stien. Ze gooide zoetjes-aan een lijntje
uit.
‘Zeg Stien’, zei ze. ‘...Ik zel het aflossen’.
‘Zóó-oo’, zei Stien. ‘Hoe dan?’
‘Bij beetjes’.
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‘Och kom’, vond Stien, ‘dat had u dan toch wel es éérder gedaan’.
‘Ja’, zei moe. ‘'t Kwam er niet toe. Maar nou zei ik heusch....’
‘Ze zellen u an zien kommen’.
‘Hoe dan? Willen ze niet?’
‘Ze willen het nou inééns’.
‘Ochjezus, dat heb ik niet’, zei moe wanhopig.
Toen kreeg ze een nieuwen inval. Aarzelend vroeg ze:
‘Zou jij me niet.... kennen helpen, Stien?’
‘Hoe kom u d'rbij’, zei Stien in de zuiverste verwondering.
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Haar weigering lag hierin zoo hartgrondig als 't maar kon.
En moe dacht na over een anderen uitweg. Plotseling zei ze vastbesloten:
‘Goed dan. 'k Zal het in z'n gehéél voldoen’.
Louise Pons had ze op het oog.
Stien zat een oogenblik overbluft; toen begreep ze, dat er een nieuwe list moest
achtersteken, en ze knikte wijs:
‘Néé. Nee-nee, dat zellen we maar liever niet riskeeren’.
‘Wat wou je dan?’
‘Dat's míjn zaak niet. Dat mot Herretje maar weten’.
‘Waar bemoei je je dan mee?’ waagde moe.
‘Omdat ze mijn overlast aandoen. En om te zorgen, dat u onze goeie naam niet te
grabbelen gooit’, antwoordde ze scherp.
Moe zuchtte en ze berustte erin.
Ze keek op de klok. Ze zag geen kans om Stien weg te krijgen en de kinderen
konden dadelijk komen.
Te praten hadden ze niets. En het zwijgen werd zoo hinderlijk. Moe nam een
breikous op; ze begon gramstorig te breien en af en toe keek ze, vanonder uit,
onderzoekend naar Stien, die, mokkend, op de straat keek. Lang hield ze 't zonder
spreken niet uit, de dikke mevrouw Vroom.
‘Zou je dan je goed maar niet afdoen?’
Stien volgde den raad, met tegenzin; maar ze had het warm.
Weer hielden ze hun mond.
‘'n Koppie thee?’ vroeg moe na een poosje. ‘De kinderen zellen ook wel zin in
thee hebben, hernam ze en omvangrijk stond ze op om de daad bij het woord te gaan
voegen, blij, dat ze wegkon van haar vijandig gezelschap. Ze wandelde het gangetje
door, deed opgelucht de deur van het keukentje achter zich dicht. Ze begon op haar
gemak de thee te bereiden, waarmee ze de kinderen hoopte te verteederen.
Toen duurde het niet lang meer voor ze kwamen, Herretje en Mart, die samen de
stad in waren geweest.
Argeloos betraden ze de voorkamer.
‘Goeiemiddag’, zeiden ze.
‘Ook goeiemiddag’, zei moe.
‘Hee, dag Stien. Hoe maak je 't?’
‘Heel wel’, zei Stien, maar met een gezicht, dat ze wel dadelijk zien moesten, dat
er onweer aan de lucht was.
Herretje keek vragend naar moe; die ontweek den blik. Toen keken ze elkànder
aan, trokken onder een drukkende stilte hun manteltjes uit en trachtten voorzichtig
den toestand te peilen.
Stien hielp hen uit den droom.
‘Ik zit hier niet voor me lol’, zei ze ruw en nijdiger dan ergens toe diende.
‘Zoo?’ vroeg Herretje bedaard.
Martje bekroop weer de schuwe angst voor ontdekking van haar geheim en ze
herademde, toen Stien de reden zei. Maar Herretje's gezicht betrok en werd al
zorgelijker. Verwijtend keek ze naar moe, wie dit meer hinderde dan heel de ruzie
met Stien.
Die eindigde:
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‘En nou kommen ze bij mijn om d'r duiten. Prettig is het niet, as je hoort, dat je
moe zóó bekend staat’.
‘Nee’, zei Herrie zacht.
Meer liet ze niet los, waar Stien bij was. Moe was er haar erkentelijk voor; ze
zuchtte benauwd.
Herrie keek naar den grond. Toen diepte Stien de vuil geworden en verfomfaaide
rekening uit haar zak en overhandigde die haar oudste stiefzuster; een veelzeggend
gebaar had ze daarbij. Ze zag er geen uitweg op, Herretje; moedeloos overdacht ze
moe's gebrek en begreep, dat ze verplicht was om haar ook deze laatste leiding uit
handen te nemen; gelaten nam ze de nieuwe taak op.
Toen ze opkeek zag ze Stiens gezicht, dat op een nader antwoord wachtte.
‘Ja’, zei ze, ‘prettig is het niet. Ik zal erover denken. In alle geval ken je erop aan,
dat het betaald zal worden’.
‘Zoo?’ vroeg Stien. Dolgraag had ze geweten waarvan. Maar Herretje zei kort:
‘Natuurlijk’.
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‘Affijn’, zei Stien, die zich beleedigd voelde door deze buitensluiting, ‘je weet het
dan. Dan ken ik wel gaan’.
‘Drink je geen koppie thee?’
‘Dank je’.
Ze heesch zich in haar mantel.
‘Nou, 't beste’, zei ze teleurgesteld tegen Herretje. ‘Dag Mart’.
Bij de deur wendde ze haar hoofd om.
‘Dag moe’.
‘Bejour’, zei moe, nonchalant.
Trotsch was ze op haar oudste. Ze voelde zich door haar kind in haar eer hersteld.
Eerbiedig wachtte ze haar standje.
Herretje had Stien behoorlijk uitgelaten. Toen ze weer binnen was, brak even haar
ontmoediging zich baan.
‘God moe, hoe ken u nou zoo?’ zei ze. ‘Kèn u 't dan niet laten?’
Ze kreeg geen antwoord. Ze wachtte er ook geen. Maar ze ging voort:
‘Mot u nou zelfs voor die vervloekte drank ons achter onze rug bedriegen? Ik weet
waarachtig niet, waar dat op uit mot loopen. Ik weet het niet, daar.’
Toen begon ze even, een oogenblikje slechts, zenuwachtig te huilen. Martje werd
er verlegen om en sloop tersluiks naar boven. En moe, gansch in het nauw gebracht,
gaf luid een snik.
Dat maakte dat Herretje haar tranen droogde. Ze had nog te veel kinderlijke eerbied
dan dat ze zich gerechtigd voelde tot heviger verwijten jegens hare moeder.
‘Affijn’, zei ze. ‘Dadelijk komt Engel. Laten we d'r maar niet langer over praten.
Ik zal wel zien, waar ik het vandaan haal, maar u begrijp.... u ken niet langer.... 't Is
beter, bedoel ik, dat u mijn het geld beheeren laat....’
Moe knikte reeds. Alles zou ze ingewilligd hebben.
‘Geef u me dan maar ineens de sleutels, dan hoeven we d'r niet meer op terug te
komen’.
Die gaf ze, onderworpen, en ze dacht aan haar stille schat, de portfleschjes. Ze
betreurde ze.

VI.
De winter ging voor Martje voorbij in een roes van geluk. Na de eerste keer, dat ze
op Guus zijn kamers was geweest, werd het gewoonte, dat ze er bijna iederen middag
even over vieren kwam en er met hem samen was tot kort voor etenstijd. Een enkele
maal had ze 's avonds een uitvlucht kunnen verzinnen om uit te komen: dat waren
haar schoonste uren.
't Was op een Zaterdag; ze wou naar huis gaan.
‘Martha’, zei Guus toen opeens, ‘weet je, wat je doen moest? Ga morgen den
heelen dag es met me uit’.
‘Jee....’
‘Zou je dat niet gezellig vinden? Naar den Haag bijvoorbeeld?’
‘Nee Guus’, zei ze aarzelig, ‘dat gaat immers niet’.
‘Weet je niets te verzinnen?’
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‘Gunst.... Nee....’
‘Je bedenkt wel wat. Toe, je bent zoo'n slim vrouwtje. Je moet dan om elf uur
morgenochtend aan de Delftsche Poort zijn’.
‘Het zou wel zalig zijn’, bezon ze. ‘Maar ik moet nou weg, 't is al zoo laat’.
‘Dus als je kunt, dan kòm je, hè?’
‘Ja, als ik kan - natuurlijk’.
‘Dag schatje, tot morgenochtend’.
Hij lachte, en zij lachte ook.
Ze kwàm natuurlijk, dien volgenden morgen. Ze had onder het naar huis gaan zich
suf loopen denken, wat ze zeggen moest en tenslotte viel het haar toch nog mee. Ze
deed, alsof het vooruitzicht van een pretje haar opwond en maakte een omslachtig
verhaal erbij. Ze nam geen tijd om haar hoed en mantel af te leggen, maar viel, zóó
als ze was, op een stoel neer.
‘A-ph, a-ph’, spotte moe, die in een goeie bui was.
Martje lachte.
‘Heb jij weer stoom op?’ vroeg Herretje.
Moe zat met lollige oogen naar haar
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tweede te kijken. Ze hield ervan, dat de jeugd eens loskwam. Het was haar stille grief
ten opzichte van Herretje.
‘Een glaassie advekaat, Mart?’ noodde ze.
‘Hèja’, zei Martje, hartelijk.
Herretje ging naar het eten kijken; Engel was nog niet thuis. Moe bediende Martje.
Het was een goed oogenblik.
‘Zeg moe’, zei Martje daarom joviaal, ‘ik heb zoo'n emmese afspraak voor morgen’.
Vragen deed moe niet; ze keek, nog altijd lacherig, naar Martje heen, die van haar
borreltje begon te lepelen. Ook als ze geen bril op haar neus had staan, keek moe,
alsof ze erover heen moest zien. Ze hield haar hoofd als een bok, die stooten wil,
maar zag er juist bijzonder goedig uit. Ze bleef er stáánde bij.
‘Me gaan den heelen dag naar de Haag’.
Martje keek eens op om de uitwerking te bespieden. Moe's uitdrukking bleef
dezelfde met een lichte verwondering vermengd. Ze wachtte op meerdere
commentaren.
‘'k Ben in de stad Jo ter Laten weer es tegengekomen’.
Martha vond, dat moe nu eens iets vragen kon. Ze zweeg daarom en zei alleen
nog, even later, om geen stilte te krijgen:
‘Leuk?’
‘Nou’, zei moe, ‘en waarom nou?’
‘D'r mot een groote voetbalwedstrijd zijn, een heele beroemde’, loog Martha
onverschrokken. ‘Dat mot tegeswoordig zoo leuk zijn. Jo zei, ze ging geregeld kijken,
as er wedstrijd was’.
‘Meid, hoe verzinne jullie het’, zei moe. ‘Mot je daar voor naar De Háág?’
‘Nou....’
‘Dat ken je dichterbij wel halen....’
‘Nee’, zei Mart, ‘zóó iets niet’.
‘Affijn’, zei moe, ‘nou je eenmaal afgesproken heb, jij mot het weten. Je zel anders
een boel missen’.
‘Wat nou?’ vroeg Martje nieuwsgierig.
‘Maters komp morgenmiddag. Hij heb het extra tegen Willem gezegd. 't Zal 'm
spijten’.
‘Mijn 'n zorg’, vond Mart.
Dit nu ontstemde moe.
‘Zeg’, zei ze, dadelijk achterdochtig, ‘'k wou es weten, hoe jij zoo onverschillig
komp’.
‘Ik?’ vroeg Martje onthutst.
‘Ja’, zei moe, ‘Je heb ze toch niet achter de mouw, jij?’
Martje haalde boos haar schouders op. Inwendig was ze afgrijselijk geschrokken.
Ze behield haar zelfbeheersching; het zou er nu op aan komen haar spel met
handigheid te spelen; als ze het met moe niet plooide, wist ze van te voren hoe het
gaan zou. Moe werd dan stug en hield haar uit koppigheid thuis.
‘Is 't er wat an Maters, dat je niet bevalt?’, vroeg moe strijdlustig.
‘Och nee, dat niet.... Maar as ik nou maar geen zin in 'm heb....’
‘Geen zin’, zei moe, ‘Je heb ze niet voor 't kiezen.... Ze zelle om jou de deur niet
plat loope....’
Martje keek het raam uit.
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‘Moe’, zei ze toen, verdrietig, ‘heusch, ik wil 'm liever niet’.
Toen voelde moe zich plotseling uit het veld geslagen. Ze ging zitten, aan den
anderen hoek van het raam.
‘Nou’, zei ze, ‘Affijn’.
Ze was verbouwereerd. De stilte, die kwam, vond ze nog hinderlijker.
‘Mettertijd dan misschien....’ zei ze.
Martje gaf hierop geen antwoord, en dit bracht moe weer op haar argwaan terug.
‘Je heb toch geen scharrelderijtjes achter me om, hè Mart?’
‘Gut’, zei Martha, ‘wat dènk u. Met wie nou in vredesnaam?’
‘Nou, dan is het niks’, sloot moe de vrede, ‘ik ken d'r bij jullie niet meer bij; in
mijn tijd wàs een jonge meid niet zoo kouwelijk’.
‘Och’, zei Mart, ‘het is ook net, nou 'k dat voor vast heb afgesproken, dat ik mee
zou gaan.... Ik kom toch ook niet alle Zondagge naar De Haag. De meeste meisjes
hebben méér dan ik....’
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‘Nou, gaat dan maar’, vond moe, die in dit thema geen heil zag.
Martha werd weer vroolijk. Ze wou de vorige stemming graag terug.
‘Weet u wat’, lachte ze, ‘ziet, dat u 'm Engel ansmeert’.
Moe meesmuilde. Ze was drommels goed van Engeltje's plannen op de hoogte.
Martje was vroolijk, dien Zondagmorgen. De zon scheen. Een heelen dag vol zon
voor Guus en haar, een héélen dag, dat was nooit voorgekomen. Ze had al genoten
van de gestolen uren, die ze bij hem op zijn kamers mocht zijn. En nu een heelen
dag. En samen uit. Het was een weelde, die haar bijna duizelig maakte; ze was er
zenuwachtig van.
Ze genóót haar leven van dag op dag. Ze wist niet, wat de toekomst brengen zou
en wou er niet aan denken. Tot haar eigen verwondering was de winter omgegaan
en had niemand iets gemerkt; haar verhouding tot van Heeteren bleef ongedeerd.
Van een einde hadden ze niet meer gesproken; ze doorleefden hun liefde als een roes,
als iets, dat buiten hun leven stond en toch hun eigenlijke leven wàs. Ze hielden van
elkander en hadden zich geen enkele keer verveeld. Het werd geen sleur. Misschien
kwam dit door het verbodene.
Toch had Martha een stage angst met zich gedragen, dat het einde komen mocht
en haar geluk verpletteren. Van dag op dag ook, zóó als ze leefde, droeg ze die angst
met zich mee. Ze dacht hierbij niet aan Guus' woorden van dien eersten avond, toen
ze op zijn kamers kwam, ze dacht het als van buitenaf, als een slag, die hem zoowel
als haar zou treffen. Tenslotte was dit idee zoo in haar vastgegroeid, dat ze een breuk
tusschen hen alléén voorzag, als hun verhouding werd ontdekt. Het spande haar
zenuwgestel op z'n hevigst; wanneer ze op straat met hem liep, spiedde ze voortdurend
rond; het liefste was ze daarom bij hem op zijn kamers, waar ze zich veilig voelen
kon.
Martje kleedde zich met een uiterste zorg; ze deed het blousje aan, waarin hij haar
het liefste zag en haar beste mantelcostuum. Ze was vroeg klaar, moest zeker een
uur nog wachten voor ze redelijkerwijs het huis uit kon. Blijven zitten was haar
onmogelijk. Ze deed daarom, of ze nog veel kleinigheden had te beredderen in haar
kamertje, haar toevluchtsoord. Ze stond er voor het raam te wachten op den tijd, die
verstrijken moest.
Eindelijk ging ze.
Om den tijd te dooden liep ze den Binneweg en nam eerst bij den Mauritsweg de
tram. Die had juist dièn dag weinig oponthoud, zoodat het op de stationsklok nog
tien minuten vóór elven wees. Toch was ze blij, dat ze er was. Ze keek rond, op het
plein, èn voor de ingang en bij de loketten; Guus was er nog niet. Ze begon op en
neer te loopen; het popelde in haar van onrust en blijheid. Hij kwam met de volgende
tram. Uit de verte al zag hij haar staan en keek naar de klok. Hij stapte bedaard af,
bleef niet stilstaan om haar te begroeten, maar nam haar onder het spreken dadelijk
mee door; hij legde daarbij even zijn hand tegen haar middel en leidde haar met
zachten druk.
‘Dag Martha, je bent vroeg, kind’.
Autocratisch keek hij over de menschen heen.
Martha overviel het gevoel van absolute veiligheid, dat ze in zijn bijzijn altijd
kreeg. Ze keek maar opgetogen naar hem op; hij voelde het wel, maar deed alsof hij
het niet zag; het streelde hem. Ze luisterde naar zijn stem, die ook hij wel van een
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zeer innemend timbre wist. Terwijl hij kaartjes nam, wachtte ze voor de contrôle, en
nauwelijks even alleen, zocht ze weer met ongerustheid rond naar gezichten, die haar
bekend voorkwamen. Ze was blij, toen ze veilig in de coupé zat. Van Heeteren bleef
tot het laatste oogenblik er buiten staan. Ze zag hem tweemaal groeten en werd
nieuwsgierig. Ze zat in den versten hoek. Toen de
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conducteur het portier kwam sluiten, stapte hij in. Ze bleven alleen.
Martje zuchtte, toen de trein in beweging kwam: ‘Hè, gelukkig’.
Hij ging tegenover haar zitten, lei zijn handen op haar knieën en zag 'r aan.
‘Je ziet er goed uit, kind’.
Toen hij dat gezegd had, trok hij zijn handen terug en keek het coupé-raampje uit,
alsof het hem verder niet aanging. Martha glimlachte. Ze voelde, hoe verliefd ze op
hem was.
‘Krijg ik geeneens een zoen?’ vroeg ze.
‘Daar wacht ik óók op’.
Ze wipte op zijn knie en kuste hem. Speelsch trok ze aan zijn baard, streek hem
toen glad en gaf er een nuffig zoentje op. Hij nam haar gezicht stevig tusschen zijn
handen, gaf haar een harden zoen.
‘Ik eet je op’, zei hij lachend. Toen duwde hij haar weer op haar plaats tegenover
zich en geeuwde.
‘Zeg’.... verweet hem Martje.
‘Pardon’, zei hij, glimlachte tegen haar en knikte, toegeefelijk vermoeid.
‘Zeg Guus, wie groette je daarnet?’
‘Kind’, zei hij, ‘die ken je toch niet’.
‘Wie?’
‘Die ouwe heer, dat was meneer Gopperts, handelsvriend van d'ouweheer, en die
ander is een kennis van me met zijn meisje’.
‘Hoe heet die?’
‘Van Neyvelen’, glimlachte hij.
‘O’, zei ze.
Ze vond het jammer, dat ze nooit één van zijn kennissen ook maar een beetje
kende.
Guus interesseerde het niet.
‘Hoe ben je weggekomen thuis’, vroeg hij, ‘maakten ze geen bezwaren?’
‘Eigelijk wel. Er kwam bezoek’.
Hij ontdekte een verstolen lachje op haar gezicht.
‘En? Wie kwam er dan?’
‘Och, een.... vriend van den galant van me zuster’.
Hij veegde een glimlachje van zijn mond; hij begreep den toeleg al.
‘Ach’.... zei hij, ‘kwam die voor jou?’
Martje antwoordde niet. Ze keek met een geheimzinnig lachje het raampje uit.
‘Dat treft ie niet’, zei Guus nogal onbevooroordeeld.
Het stelde Martje hard teleur, dat ze geen greintje jaloerschheid bij hem kon
ontdekken. Het kwetste haar eigenliefde.
‘Hij is er misschien nog, als ik thuiskom’, zei ze. ‘Dan zal ik 'm wel troosten’.
Hij hield niet van haar behaagzucht.
‘Kind’, zei hij, lichtelijk humeurig, ‘ik bèn niet jaloersch. Je kunt precies doen,
wat je wilt’.
Ze werd verlegen.
‘Geef je wat om 'm?’ vroeg hij toen.
Martje wàs niet coquet. Ze wou vóór alles zijn liefheid terug.
‘Nee’, zei ze oprecht.
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Hij moest er in zichzelf om lachen; de vriendelijkheid kwam in zijn oogen terug.
Maar verschillende gedachten flitsten door zijn hoofd. Misschien, overwoog hij,
kwam die vrijer heel van pas. Hun verhouding kon nu tòch niet lang meer duren. Nu
hij de ouwelui hun zin had gegeven en zijn verloving met Annie van Heufden zoo
goed als beklonken was, moest hij vroeg of laat met Martie breken. Hij mocht niet
toelaten, dat ze nu om hem dit huwelijkskansje loopen liet. Hoe eerder hij 't haar zei,
hoe beter. Misschien vandaag. Hij was het al een week van plan en kon het ook niet
meer verschuiven.... Als de Van Heufdens er achter kwamen, dat hij, nu nòg....
‘We moeten es een program opstellen voor vandaag’, zei hij.
Ze begonnen te beramen; Martje nog al passief, omdat ze van den Haag weinig
afwist en van de omstreken niets; van Heeteren kieskeurig, omdat hij het zoo goed
kende.
‘Als we nu eens zóó deden’, zei hij tenslotte. ‘Hoe laat is 't, als we aankomen?
Dat zal niet ver van twaalven zijn; dan loopen we zachtjes-aan op naar de stad en
dejeuneeren in Victoria. Vin je dat goed?’
‘Best’, zei Martje.
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In een restaurant eten, mèt Guus: een feest vond ze 't.
‘En dan?’ vroeg ze.
‘Dan? Kunnen we een tram naar Scheveningen nemen, of.... misschien is aardiger
een open bakje naar Den Deijl. Wat denk je dáárvan? Daar is 't ook niet zoo vergeven
van Zondagspeeën’.
‘O Guus.... Zàlig!’
Verrast was hij een weinig, dat ze zich zóó kinderlijk verheugde. Hij had met
gefronste wenkbrauwen op zijn nagels zitten kijken; nu hief hij, verwonderd, zijn
gezicht naar haar op en lachte.
‘Dan zullen we dat maar doen’,
Martje danste op haar plaats heen en weer.
‘Dol, dol, dol’, zong en lachte ze.
‘Malle meid’, zei hij met veel pret erin.
Ze kwam naast hem zitten en lei haar gezichtje tegen zijn mouw.
‘Guus’, zei ze.
Hij keek, in afwachting, schuins op haar neer.
‘Ik hou zoo van rijen. En dan met jou, wij samen....’
Ze kon zich niet uitspreken.
‘O, zalig’, zuchtte ze.
Hij keek even naar buiten.
‘Gauw een zoen’, zei hij, ‘we zijn er direct’.
Martje genoot dien dag als nooit tevoren. Het genot benevelde haar schie[...] zoodat
het haar bij oogenblikken speet, dat ze het niet dieper ondervond. Dat maakte haar
gejaagd, maar even later liet ze zich, woordeloos, weer meewiegen op de golven van
louter zaligheid, die deze uren voor haar waren. Het eten in het restaurant had ze een
beetje meer griezelig gevonden dan leuk. Ze was erg confuus tegenover de
gemakkelijkheid, waarmee Guus bediende en at, en hanteerde onhandig haar mes en
vork, omdat ze thuis nooit anders had gegeten dan met een vork alleen. Ze keek
schichtig naar de andere menschen en kreeg gaandeweg een kleur.
Achteraf vond ze het toch heerlijk en een waardig oogenblik van hun schoonen
dag.
Maar haar liefste genieten, door niets vergald, was de rijtoer naar Den Deijl. Ze
was heel stil ervan, maar van Heeteren zag, hoezeer ze genoot. Hij voelde af en toe
een kneepje in zijn arm of ze drukte tersluiks zijn hand, en het roerde hem, dat ze
zóó simpeltjes was, maar ook vond hij-voor-zich het een beetje saai. Hij nam zich
voor haar aan Den Deyl een paar flinke pousjes te doen drinken. Toch ook weer
amuseerde het hem om te zien, hoe ze met het air van grande dame achterover in de
kussens leunde, en de luxe van de victoria op gummibanden op haar gezichtje stond
geschreven.
Hij ook sprak niet veel en overtobde met zichzelf, hoe hij haar ooit zijn verloving
moest vertellen. Van scènes hield hij niet; hij zag er tegen op. Ook om zichzelf kon
hij nog geen afstand van haar doen. Toen hij zich voorstelde, hoe het zijn zou, als
hij hier reed met Annie naast zich, slank, gedistingueerd, en door haar verwende
jeugd al zoo blasée, voorvoelde hij eindelooze verveling. Vervelend voorzag hij, dat
zijn heele leven zijn zou naast haar. Hij kon haar met Martje niet vergelijken, maar
toch, hij zag haar bij zich, op zijn kamers, in Martje's plaats, hij vergeleek zijn gansche
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liefdeleven van nu met dat, dat komen zou en stelde zich onophoudelijk zijn nieuwe
meisje voor in de rollen van Martje. Hij begreep, dat het een onbillijkheid tegenover
Annie was en hij haar van haar eigen stand uit moest beoordeelen, - toch kon hij het
niet laten, en werd er humeurig om. Hij gééuwde bij zijn fantasie. Hij vond de meisjes
uit zijn eigen stand gemaniereerd en dom, of al te geleerd, een enkele uitzondering
niet te na gesproken, die dan meestal voor hem niet in aanmerking kwam.
Verder dan dit punt kwamen zijn gedachten niet. Ze zeurden in een kringetje. Que
faire, dacht hij op het laatst en was blij, toen ze goed en wel aan Den Deijl waren.
Hij voelde zich bij het uitstappen nog landerig. Maar 't was er vol en hij zag een
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clubje bevriende jongelui, die hem groetten met hun stokken, maar op het zien van
de dame, die bij hem was, hun hoeden lichtten. Hij groette collegiaal terug, met een
knipoogje achteraan. De heeren keken toen allen even naar Martha, die niets ervan
bemerkte.
Van Heeteren baande zich met moeite een weg door de volte en vond voor Martha
en zichzelf een vrij tafeltje. Hij ging er behagelijk bij zitten.
‘Hè’, zei hij zuchtend en keek rond, ‘dat is hier toch wat anders dan Rotterdam,
hè?’
‘Nou’, zei Martha, ‘daar heb je niks’.
‘Enfin, de meeste Rotterdammers, die binnen zijn, trekken dan ook hierheen. Ik
zou het óók wel weten’.
‘Nou’, zei ze, ‘jij heb het erg. Jij vooral’.
Hij glimlachte er niet om als anders.
‘Veel meer chic ook’, zei hij. ‘De dames hier weten zich tenminste te kleeden
zooals 't een vrouw betaamt’.
Martje keek hem verwijtend aan. Hij merkte het en schrok een beetje. Aan háár
had hij in 't geheel niet gedacht, toen hij dat zei. Hij bedoelde: dàmes....
‘Jíj ziet er schattig uit’, zei hij lief.
Een kelner wrong zich in hun richting.
‘Wat wil je gebruiken?’
Ze wist het niet.
‘Triple sec, of Benedictien, of.... een advocaatje’, zei hij aarzelig er achteraan.
‘Nee’, zei Mart nieuwsgierig, ‘dat eerste’.
‘Wat....?’
‘Tripel, of wat zei je....’
‘O, goed’.
Hij bestelde:
‘Triple sec, en wacht.... breng mij een Wijnand Fockink’.
Hij keek de menschenmenigte eens rond, of er nog meer bekenden waren.
‘Guus’, zei Mart, ‘ik vin het zalig. Konne-me dat nog maar es meer zoo doen’.
‘Ja....’, zei hij vaag.
Ze keek hem aan.
‘Vin jij 't niet leuk?’
‘Natuurlijk. Lieveling’, zei hij, ‘je moet me even excuseeren. Er zitten daar een
paar kennissen, die ik wat zeggen moet’.
Meteen stond hij op. Hij vond het handiger hen niet te negeeren, om onnoodig
geklets te vermijden.
‘Bonjour lui’, zei hij aan hun tafel, deelde handjes uit.
‘Bonjour Guus....’
‘Ga je niet zitten?’
‘Kan niet’, zei hij en keek even in de richting van Martha.
‘Lollige dag?’
‘Hm’, beaamde hij. ‘Wat hebben jullie gedaan?’
‘Wie heb je bij je’, vroeg een van zijn beste kennissen.
‘Een kennisje’, zei Guus gesloten.
Het was hem hier juist om te doen. Dàt mochten ze weten, woù hij juist, dat ze
zouden weten, méér niet.
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‘Wie?’ vroeg een ander.
‘Discreet jongmensch’, apprecieerde de eerste.
Ze lachten erom. Tersluiks bespiedden ze Martha.
‘Fesch’, zei er een.
‘Snap niet, dat je ze alleen laat.... Wil ík zoolang?....’
‘Jullie zijn ondankbare honden’, begon Guus. ‘Mijn vriendenhart....’
‘Man! Vriendenhart klopt niet in zake der liefde’.
‘Enfin, dan ga'k maar weer. Au plaisir, hoor, en veel genoegen’.
Hij zwaaide met zijn hand een afscheid, zocht haastig Martha weer op.
Ze wisten nu tenminste, dat het niets serieus' was. Wat ie al op moest passen....
Beroerd.
Hij zat nog niet, of Martha informeerde wie het waren. Ze vroeg precies van
iedereen den naam. Guus vond het vervelend, want daardoor zaten ze beiden
voortdurend naar hun tafeltje te kijken; Martha onverholen, Guus met onwillige
rukjes van zijn hoofd. Hij zag aan de lui, dat ze 't in de gaten hadden. Hij leidde
spoedig het gesprek op andere dingen.
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Ze bleven er een uurtje. Van Heeteren begon het gezellig te vinden.
‘Wat 'n vertier, hè, auto's, fietsen, rijtuigen....’
‘Ja, echt’.
‘Wat 'n misselijke stad is Rotterdam toch’.
‘Ja....’ zei ze weifelig.
Ze was zoo'n volbloed Rotterdamsche; de voorkeur voor een andere stad was nooit
in haar opgekomen.
‘Jij vindt het nog zoo kwaad niet, hè?’ zei hij plagerig.
‘Ik heb jou’.
‘Ph’, deed hij, maar het ging niet van harte.
‘Schat’, zei ze fluisterend, verrukt.
‘Hm, hm’, zei hij. ‘En die vrind van je aanstaande zwager? Geef je daar nou niks
om?’
Hij vond het een handige inleiding; zachtjes wou hij haar voorbereiden.
‘Niks’, zei ze. ‘Ik hou van jou’.
‘Zoo’.
Ze meende iets teleurgestelds te hooren in zijn stem en dacht, dat het denkbeeld
aan dien ander hem onaangenaam was.
‘Ik dacht, dat je niet jaloersch was?’
Hij zweeg en keek een anderen kant uit; hij wist niet wat hij erop zeggen moest.
Martha vond zijn gezicht zorgelijk, en hierdoor begreep ze, dat er iets anders was,
dat hem hinderde. Ze bleven beiden stil. Toen een discours, dat hij forceeren wou,
niet vlotten wilde, stelde hij haar voor om op te breken.
Martha volgde hem met een bang voorgevoel.
‘We moeten ook ergens dineeren, hè; daar moeten we 's over gaan denken’, zei
hij, toen ze weer in het rijtuig zaten.
‘Ben je wijs’, zei ze, ‘dan wordt het veel te laat’.
Hij keek verwonderd vragend op.
‘Ze zouen eten voor me bewaren’, zei Martje toen bedremmeld.
‘God kind, wat mal. Hoe kom je nou zóó?’
‘Ik dorst niet zoo lang’.
Het was hem tenslotte vrijwel onverschillig. Plezier had hij er toch niet in. Alleen
wist hij nu met zijn avond geen raad. Hij zou maar naar de Westerkade gaan.
‘Enfin’, zei hij. ‘Dan moeten we om een uur of vijf al weg’.
Ze antwoordde niet. Aan zijn afgetrokkenheid dacht ze. Ze zag niets van den
mooien weg, van de wandelaars en van hun chique rijden op de gummibanden.
Ze wreef een beetje dichter tegen hem aan.
‘Guus?’ vroeg ze.
‘Wat?’
‘Heb je wat?’
Hij zweeg even; toen zei hij aarzelig:
‘Nee....’
Hij begreep, dat ze dan doorvragen zou. Het was voor hem het gemakkelijkst.
‘Toe Guus’, vleide ze, ‘zeg het me maar. Ben je boos op me?’
‘Nee’, zei hij warm, ‘hoe kom je d'rbij’.
‘Jij moest eerder boos zijn op mij’, voegde hij er even later aan toe.
‘Waarom?’
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Ze glimlachte. Zóó kende ze hem nog niet.
Maar hij bleef zwijgen en dat maakte haar angstig. Het was iets ergs, ze voelde
het. Ze vroeg niets, maar keek hem strak aan met bange oogen. Hij voelde, dat hij
nu niet meer ontkomen kon.
‘Martie’, zei hij daarom, ‘ik.... Het is zoo beroerd. Arme lieveling.... ik had het
nooit.... of.... ik weet het niet. Het is mijn schuld niet’.
‘Guus’, hijgde ze, ‘is het uit? Is het uít?’
Hij zei er niets op. Hij hield zijn hoofd gebogen en zag zelf, hoe zijn baard in de
zonnesprankjes flonkerde. Ze wendde haar oogen geen oogenblik af; het maakte hem
vreeselijk nerveus. Het zwijgen tusschen hen klom; hij kon het niet langer verdragen.
‘Voor mij is het zéker zoo erg als voor jou’, zei hij hortend.
Ze keek nu voor zich, in haar schoot. Zekerheid had ze, maar ze kon het niet
bevatten.
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‘Waarom?’ vroeg ze schor.
Deze vraag was hem de ergste. Hij klemde haar handje in zijn hand en begon met
omwegen te antwoorden, en toch deed ieder woord hem weerpijn gevoelen.
‘God Marthalief, ik had al zoo dikwijls geweigerd.... de ouweheer begon er telkens
weer over.... ik wist geen uitvluchten meer, ik kon toch geen geldende motieven
aanvoeren.... en zóó.... ik heb me moeten verloven....’
Ze dacht, dat ze zichtbaar ineenkromp; ze was zeer bleek.
Dezen laatsten tijd, terwijl hij met haar samen was,.... had hij zich verlóófd.
Verloofd, verloofd.... Wat zei het haar nog?
Hij praatte door.
‘Martie, schatje, zeg es wat. Denk je, dat ík het niet beroerd vind?....’
‘Wáárom....’, begon ze, maar brak het af.
‘Ik moest, ik moèst’, zei hij wanhopig. ‘Handelsconnecties, en.... en geld’.
Gedachteloos keek ze opzij uit. Verdoft zat ze naast hem.
Hij kneep haar hand en trok er zachtjes aan.
‘Schatje’, zei hij, ‘schatje, god toe lieveling, zeg nou wat’....
‘Stil’, zei ze schor. Ze kon zijn woorden en zijn lieve stem niet velen.
‘Ik hou zoo van je....’ Hij smeekte haar schier.
‘Stil nou. Wees nou stil’.
Bijna hard klonk het. Ze hield zich goed. Ze voelde haar hart zoo zwaar als een
steen in haar borst, maar ze behoefde niet te huilen. Ze verlangde naar het einde van
hun tocht. Waren ze er maar, o waren ze er maar. Het werd haar grootste kwelling.
Gedurende de heele rit zei ze niets meer. Alleen vroeg ze, toen ze Den Haag
binnenkwamen, om door te laten rijden naar het station. Ze wilde niet meer in het
restaurant-gewemel.
Van Heeteren gaf zwijgend toe; zijn schuldbesef woog hem zwaar. Hij durfde haar
niets meer te zeggen, streelde alleen haar handje nu en dan, dat hij aldoor in zijn
hand hield. Zij liet het hem; ze was niet beleedigd, alleen gewond. Ze hield van hem.
In de wachtkamer was het rustig. Ze gingen naast elkander op een canapee zitten.
Guus voelde zich verlegen worden tegenover deze zwijgzaamheid.
‘Martie,’ vroeg hij, ‘ben je boos...?’
Ze knikte vermoeid van neen. Ze begreep niet, waarom haar verdriet niet scherper
was. Ze zei het zich: verloofd. Guus was was verloofd. 't Was uit.
Ze voelde dan een weeë golving van de zwaarte in haar borst, en haar hoofd, dacht
ze, dat uit elkaar zou springen. Maar te huilen behoefde ze niet; ze kon het zelfs
niet.... Alles verdoofde.
Het was een droevige terugkeer. In de coupé zat Martha meesttijds met gesloten
oogen. Haar hoofd leunde in een hoekje. Guus durfde haar niet te storen; hij zat
tegenover haar, met zijn hoofd in zijn handen en zijn ellebogen op zijn knieën. Af
en toe zuchtte hij. Soms richtte hij zich overeind en keek het raampje uit.
Eén keer gleden er twee tranen onder Martje's wimpers uit. Ze voelde het zelf met
verwondering en sperde haar oogen wijd open. Ze keek Guus recht aan. Hij voelde
in zijn borst iets kreunen om dien blik.
‘Martie’, steunde hij en stak een hand naar haar uit. Met de andere bedekte hij zijn
gezicht.
Ze greep zijn hand en hield die vast. Ze zei niets en ze huilde ook niet meer.
In Rotterdam dacht ze met een wanhopig gevoel aan thuis.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

‘Ik’.... zei ze.... ‘ik kan niet naar huis.... Ik weet niet, wat ik zeggen moet....’
Hij wilde haar ook niet laten gaan.
‘Ga mee’, zei hij, ‘naar mij’.
En ze liet zich meenemen.
Daar, op zijn kamers, voelde ze haar smart opnieuw. Ze kermde het uit.
‘O, Guus, o Guus....’
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Hij suste haar, zelf bedroefd, maar meer op zijn gemak, nu haar verdriet een uitweg
vond. Hij hield haar op zijn schoot.
‘Is.... is het dan beslist, is het al beslist?’
‘Ja’, zei hij zacht.
‘Hoe heet ze?’
‘Van Heufden de Jongh’.
‘En van 'r.... voornaam?’
‘Annie’.
Annie, dacht ze. Ze hoorde hem Annie zeggen. Heel haar smart brak uit. Ze huilde
heftig, ze beet in zijn jas om haar snikken te smoren. Teeder en haar liefkoozend
trachtte hij haar te stillen.
Toen ze niet meer huilen kon, hield ze een hevige hoofdpijn. Ze was als versuft.
Het kon haar nu niet meer schelen om naar huis te gaan. Ze zou wel zeggen, dat ze
bij Jo gebleven was en nu zoo'n hoofdpijn had, van moeheid.... Naar rust verlangde
ze, naar bed.
(Wordt vervolgd.)

De verwenschte thuiskomst
door Gerard van den Hoek.
I.
Comoedia vetus.
Te Rotterdam, dicht bij de haven, kon men indertijd een zekere inrichting vinden,
die Christelijke Gaarkeuken heette. Deze twee woorden stonden er met leekende,
zwarte teer boven de deur geschreven. Het huisje in zijn geheel was laag en vochtig;
het lag diep in de schaduw van hooge, zondoorstoofde pakhuizen.
De zaak toonde dikwijls ander personeel en gaf zich alreeds geen moeite meer
haar verval te verbloemen. Dominee Baard, te dien tijde predikant op de Friesche
klei, was een van degenen geweest, die geld en goede wenschen in de kleine
onderneming hadden gestoken. Op zekeren keer kreeg hij een verslag van den toestand
der gaarkeuken, dat hem schrikken deed. Misschien verbeeldde hij het zich, doch hij
meende achter de gewone woorden een verwijt te bespeuren, het verwijt, dat hij daar
in de verte zich maar weinig om de zaak bekommerde en den minsten last met haar
hebbelijkheden had. Men vroeg, of hij soms goede en goedkoope werkkracht aan
kon wijzen; er was weer een vacature. Meende men dat in ernst, of moest hij er een
steek van voelen. Wat had hij van hieruit kunnen doen! Maar, wanneer zij het per se
wilden, goed, dan zou hij wel iemand vinden. Hij dacht aan Anne Boukes, zijn meest
hinderlijke, hoewel minst boersche catechisant. De dominee had altijd zijn best
gedaan van hem te houden, maar het was hem niet gelukt, wat hij van te voren ook
eigenlijk wel geweten had. Nu zeide hij tegen zichzelf: misschien zit er toch meer
in den jongen, dan we denken en verdient hij de harde verwijten van zijn vader niet;
ik heb er zelf ook aan meegedaan, nu ja. Hoe het zij, hij deugt niet voor den landbouw,
tenminste, wie weet. Hij is lang niet dom; ik zal het hem eens vragen, hij moet het
natuurlijk heelemaal zelf weten, want ik zal hem er niet toe aanzetten, integendeel.
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Het verwonderde hem zelf (zijn eigen geld was er immers bij betrokken) maar de
dominee verkneukelde zich op het denkbeeld, dat hij hen daar in Rotterdam met een
jongen opscheepte, die nog nooit een restaurant of gaarkeuken had gezien en meer
moeite dan gemak zou geven. Ja, de zaak ging toch naar den kelder, dus wat dat
betrof. Alhoewel, weersprak hij zich, met een kleinen schrik aan Anne en diens
belangen denkend, naar de kelder, dat is wel wat te donker ingezien; laten we maar
moed houden!
Anne ging naar Rotterdam. Hij had het in zijn betrekking niet pleizierig; men
schold op hem en op den dominee, en hij was de gist van aller slecht humeur. Tegen
het laatst, toen het faillissement steeds dichterbij
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kwam, moest hij hooren: ‘als ze je ook zulke uilskuikens sturen!’ Nog vóór de
catastrophe liep hij weg. Men was ter plaatse niet in een stemming om hem na te
gaan en zijn voet voor struikelen te bewaren. Maar nu begon de dominee op het verre
dorp zich ongerust te maken. Hij had tevoren nooit aan de verzoekingen van drank
en ontucht gedacht, die Anne konden verstrikken, maar begon deze mee te rekenen,
nu hij niet meer als 't ware onder opzicht van het woord christelijk in- en uitging. De
verantwoordelijkheid scheen van die tien letters op zijn schouders over te gaan, en
drukte hem zwaar en zwaarder. Hij schreef eerst zelf een brief, dicteerde er toen een
aan den vader, doch Anne kwam niet terug. Tenslotte, om van zijn kant alles in 't
werk te stellen, wilde hij hem door de politie terug laten halen. Maar de oude Boukes,
die op zijn rust gesteld was, had een afschuw van officieele bemoeiingen en weigerde
de noodige medewerking. Zoo was het dominee Baard ook wel goed. De
verantwoordelijkheid viel van hem af en hij behoefde niet meer voor allerlei getob
en zelfverwijt te vreezen, waarvoor geldelijke en andere teleurstellingen hem zoo
ontvankelijk hadden gemaakt. Hij plaatste nog een tweede persoon tusschen zich en
Anne door hem hartelijk in de gunst van een Rotterdamschen collega aan te bevelen.
Anne had intusschen werk en een omgeving naar zijn zin gevonden in de
hofhouding van een groote passagiersboot. Men mocht er hem gaarne lijden om zijn
eerlijken en vrijgevigen aard. Zijn woeligheid was hier eer een deugd dan een gebrek.
Hij werd een tijdlang hard geplaagd, hetgeen vrijwel ophield, nadat hij in drift een
oud potkacheltje, waarin de matrozen hun tabakspruimen plachten uit te spuwen,
over boord gesmeten en schadevergoeding betaald had. Wat zijn uiterlijk en zijn
manieren betrof bleef hij ongeveer dezelfde; hij was niet het type van een provinciaal
geweest en werd nooit dat van een cosmopoliet.
Ongeveer tien jaar had hij gevaren, toen er op zekeren keer bij zijn aankomst te
Rotterdam twee brieven voor hem lagen. De eene berichtte hem den dood zijns vaders
en de andere het heengaan van zijn moeder. Hoewel het hem verbaasde en speet geen
ouders meer te hebben, kreeg hij toch spoedig een hartverruimend behagen in de
erfenis en een sterke, kinderlijke nieuwsgierigheid dreef hem naar zijn eigendommen.
Hij voelde opeens geen verliefdheid meer en geen lust om te wachten tot het uur,
waarop de danshuizen open zijn. Dus reisde hij nog denzelfden morgen door.
Op het erf van zijn kleine boerderij gekomen, vond hij een meisje van een jaar of
twintig, dat bezig was met het afschrobben van onderlagen. Ze had opdracht gekregen,
vertelde ze, om het huis schoon te maken. Anne bleek haar als klein kind wel gekend
te hebben, zoo zeide hij tenminste. Naarmate hij haar dien dag bij haar werk volgde
en bekeek, begon zijn vorig plan om de boerderij te verkoopen ongemerkt los te
laten, zoodat hij het op zeker oogenblik niet terugvond. Al zijn verliefdheid, die zes
en dertig uur verborgen was geweest, kwam er voor in de plaats. Om eens te zien
wat ze doen zou, beproefde hij Maaike, zoo heette het meisje, een broche onder de
kin te spelden, een dingetje van loodkleurig ciseleerwerk, dat hij eerder voor een
prostituée uit de Zandstraat had bestemd. Maaike, ziende dat het van geen goud of
zilver was, sloeg zijn hand weg en toonde zich boos. Maar dien avond na de
catechisatie kwam ze zijn huis voorbij, juist op het oogenblik, dat hij in zijn
onderkleeren door de kamer liep. Ze werd onaangenaam herinnerd aan de armoedige,
gelapte borstrokken en onderbroeken van haar vader en broers; het goed van Anne
zag er nieuw en degelijk uit. Hoe graag zou ook zijzelf sterke, onversleten dingen
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aan het lijf dragen; en als ze eens een gave wasch over de lijn kon hangen en voor
de buren uitstallen op het bleekveld.
Reeds een dag of wat later werkten Maaike en een van haar broers op het land van
de
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Boukesen, dat in den laatsten tijd zoozeer verwaarloosd was. Maaike bleef haar eer
en deugd bewaren, ondanks Anne's ongeduld. Ze had ook geen oogenblik met
verzoekingen te strijden, al was het alleen maar daardoor, dat ze zeker wist te worden
verlaten, zoodra hij zijn zin zou hebben. Hij was meermalen op het punt zich tevreden
te stellen met het meisje uit de Zandstraat en dan zijn schip maar weer op te zoeken,
eer het te laat werd. Doch toen hij er op zinspeelde, dat het voorgenomen huwelijk
bij nader inzien maar niet door moest gaan, zei de broer met zijn nuchtere, sterke
stem:
‘En al de tijd dat we voor jou 'werkt hebben?’
Waarop Anne, wiens gedachten troebel waren door tegenstrijdige onstuimigheden,
terugschrikte, als een paard voor een bewegende schaduw.
Nog voor zij getrouwd waren, had Maaike alles op de boerderij naar haar wenschen
ingericht. Anne wilde niet langer meewerken en slenterde het grootste gedeelte van
den tijd brommerig rond. Er werd weinig rekening met hem gehouden en de meeste
gesprekken gingen buiten hem om. Hij zat er bij, dat de familie van Maaike haar
plaagde met toespelingen op de bruiloftsnacht, maar men kwam niet op het denkbeeld
hem in die plagerijen te betrekken.
Anne was nog geen week met de dochter van Dijkstra getrouwd, of zij en de
geheele omgeving met haar begon hem te vervelen. Zijn vrouw had al spoedig ruzie
gekregen met haar moeder en haar zusters, die in- en uitdraafden en meenamen wat
van hun gading was. Eens kwam hij midden in een twistgesprek binnenloopen; men
stoorde zich niet aan zijn tegenwoordigheid, en een van de zusters riep uit, dat zij
hier evengoed de baas had kunnen zijn, wanneer zij inplaats van Maaike het huis
had willen schoonmaken (huushimmelje). Den volgenden morgen kondigde hij zijn
vertrek aan.
Maaike had hem liever bij zich gehouden tot ze zeker zou kunnen zijn van
zwangerschap. Dat ze voortaan zoo goed als weduwe zou blijven en nog wel een
weduwe, die niet hertrouwen mocht, ze zou het zich getroosten. Dergelijke
overwegingen hielden haar overigens maar vluchtig bezig. Doch ze wilde een kind
hebben, en in alle fatsoen, zoodat niemand een aanmerking op haar gedrag zou kunnen
maken. Voor niets ter wereld echter zou zij Anne haar verlangen en haar ongerustheid
hebben doen gissen. Anne zag haar strakke gezicht en dacht: het spijt haar dat het
lekkers zoo gauw op is. En hij had er plezier in nog dienzelfden avond te vertrekken.
Toen er een jaar voorbij was gegaan, schreef hij uit nieuwsgierigheid een brief.
Het duurde tamelijk lang alvorens er bericht terug kwam: Maaike had een zoon
gekregen. Hij schreef andermaal om te vragen hoe het kind heette, maar ditmaal
bleef het antwoord geheel uit. Dus is er met de grootouders van vaderskant bij het
geven van den naam geen rekening gehouden, dacht Anne; mij goed, laat ze maar
geld bij elkaar schrapen, ze kunnen niet anders en elke cent die ze uitsparen is toch
als 't er op aan komt voor mij; als het scheepsleven me begint te vervelen of ik word
oud, zien ze me wel terug.
Hij was, tot op het oogenblik, dat die fortuinlijkheden hem onverwacht te beurt
vielen, vrijwel onverschillig voor promotie en voordeelen van een langen diensttijd.
Een onderscheiding werkte op hem nooit als een aansporing om zijn best te doen.
Hij aanvaardde de dingen gewoonlijk zonder oorzaak en gevolg te berekenen. Zich
aan een plan houden, nut trekken uit een overweging, hij kon het niet.
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Als er aanleiding toe was, veranderde hij graag van route of schip; bijna overal
heeft hij meegevaren, dwars door warme zeeën, zoowel als van ijs tot ijs. Hij leefde
vroolijk en onbezorgd en verteerde aan wal, onder kameraden, wat hij aan boord
verdiend had. Van tijd tot tijd stuurde hij een prentbriefkaart aan Maaike, om zijn
plaats niet geheel onbezet te laten.
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Het laatst was hij gedurende een tamelijk lange periode zooiets als derde hofmeester
op een groote Engelsche passagiersboot. Bij gelegenheid van een of ander klein
jubileum liet men hem ontslag nemen; hij werd vergeetachtig en slordig en men vond
hem eigenlijk te weinig een gentleman. Een van de bepaalde grieven, die hem langs
een omweg ter oore kwam, was, dat zijn jaszakken altijd uitpuilden. Dit lag
voornamelijk aan twee dikke occarina's, die hij geregeld bij zich droeg. Hij kon ze
beide tegelijk bespelen en er fijne, fluweelige dubbeltonen op fluiten. Des avonds,
wanneer een kalme zee zich langzaam van duisternis verzadigde, begon vaak vanuit
een onbestembare hoogte of diepte de droefgeestige, gezwollen klank van Boukes'
liedjes op te komen. Maar meestal moest iemand hem gaan zeggen, dat deze of gene
passagier er last van had.
Bij zijn weggaan zouden de heeren directeuren hem een oogenblik toespreken.
Anne had zijn zakken geleegd en zoo goed het kon gladgestreken. Over een uur of
wat zou de boot vertrekken, hij moest zich voortdurend met zijn opvolger bemoeien,
alles ging in groote haast en hij vergat zijn occarina's. Zelfs toen hij met de handen
in de jaszakken tusschen de achterblijvenden aan den wal stond, lette hij het gemis
niet op. De stoomfluit loeide, de bruggen werden weggeheschen en de toegangsdeuren
voegden zich in den gladden wand. Het hooge schip tusschen zijn sleepbooten voor
en achter zakte log langs de smalle kade. De menschen beneden begonnen mee te
loopen, botsten en struikelden, riepen en wuifden naar hen, die boven woelden achter
de verschansing en schouder voorbij schouder drongen. De onzichtbare scheepskapel
speelde het volkslied. Op zeker oogenblik zag Anne vlak tegenover zich een
patrijspoort opengaan; holle geluiden stortten naar buiten, er verscheen een hoofd,
waarnaast een hand uitstak, die ongeduldig schuddend in zijn richting wees. ‘Holla,
Mr. Bawkes’, schreeuwde eensklaps het hoofd. Een andere hand, die iets in vollen
greep vasthield, werd uitstoken. Anne herkende zijn twee occarina's; de eerste, een
van hout, viel op het water. Hij haastte zich den man te beduiden, dat hij de andere
maar houden moest, want hij wilde niet dat deze, die van blauw aardewerk was, op
de steenen in stukken zou vallen. De matroos in het ronde raampje zette de porceleinen
fluit aan den mond en beproefde misschien de scheepsmuziek te begeleiden. Doch
er kwamen alleen schorre, jankende tonen, telkens dezelfde, die met al de schelle
vaarwels tusschen de flank der boot en de loodsen tot een dol geraas door elkaar
gekaatst werden. Anne zag, dat de houten occarina naar achteren werd gezogen; toen
het uitzicht vrijgekomen was, dobberde ze ver van den wal op de breede, platte
golven. Het verlies liet hem niet onverschillig; hij zou blij geweest zijn, indien het
ding weer in zijn zak had gezeten. Toch voelde hij niet de rechte, onbezwaarde lust
om het op te visschen. Dan weer dacht hij: laat ik het doen en dan weer: het kan me
zooveel niet schelen. Maar telkens wanneer hij enkele stappen gedaan had om weg
te gaan, benauwde hem het denkbeeld, dat de occarina, straks als hij haar toch
misschien liever terug wilde halen, waarschijnlijk niet meer te vinden zou zijn. Zoo
stond hij op de gure kade heen en weer te draaien, totdat er een groote vrachtboot
werd voorbij gesleept; de occarina ging onder en kwam niet weer boven.
Den volgenden dag maakte Anne zich gereed om over Hull en Harlingen naar
Friesland terug te keeren.

II.
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Het Friesche locaaltreintje rolde stommelend het Noorden in. Tusschen de dwarsche
beschotten hing in een mist van stof en tabaksrook, het bruine licht der dalende zon.
Van oogenblik tot oogenblik gleed daar de schaduw van een telegraafpaaltje in af.
Die schaduwen leken telkens even
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over hun tijd te zijn; en het was alsof de wagen met de kleinst mogelijke inspanning
zijn vaart behield.
Anne Boukes was zoo nu en dan in zittende houding van de eene bank op de andere
overgeschoven en had met bijna alle passagiers een praatje gemaakt. Nu echter deed
hij geen moeite meer om zich in het halfvergeten Friesch of Hollandsch goed
verstaanbaar te maken. Toch kwam telkens de lust om zijn gedachten mee te deelen
even terug, maar dan stelde hij zich tevreden met de vertaling van het voornaamste
woord.
Spoedig begon het treintje zich opnieuw tegen te houden, zacht en slaperig, alsof
het uit gewoonte op de goede plaats bleef stilstaan. Anne lette er ditmaal niet op,
doch een oud heer, naast wien hij zooeven had zitten vertellen, reikte naar hem met
zijn wandelstok, waarvan het einde beefde:
‘Moet je d'r niet uit, kapitein?’
Anne trok met stramme armen zijn koffertje uit het net, groette en stapte wijdbeens
door het nauwe gangetje; de geheele wagon groette terug. Op het perron stond de
conducteur met het fluitje in den mond te wachten; zoodra Anne's eene voet den
grond aanraakte, blies hij toe en liep hij in het nieuwe grint op een huppeldraf naar
voren zonder diens buigingloos goedenavond te beantwoorden. De trein schoof weg
en ontblootte langzaam de rechte baan. Het kleine station stond eenzaam aan den
rand; een eind terzijde lag het dorp, half verborgen achter een groote, lichtroode
boerenhofstede met kale boompjes er om heen. Hier en daar glansde op de zwarte
landen het teere groen van winterkoren.
Anne gaf zijn spoorkaartje aan den chef, die er dadelijk mee naar binnen ging.
Boven op een met aarde gevuld stootblok zag hij een gebogen man in blauwen kiel
staan, met wit haar bij een rood gezicht, die bezig was zaad te strooien uit een papieren
zakje, waarop oranje bloemen stonden afgebeeld. Anne maakte duidelijk wie hij was,
zei terloops waarom hij terugkwam en vertelde bijna plichtmatig het een en ander
uit zijn levensloop, zonder er bij te denken, zoodat hij ver en dichtbij door elkaar
haalde. De man begreep er niet veel van en ging na een oogenblik rustig met zijn
werk door, terwijl Anne met hem heen en weer bewoog om in zijn schaduw te blijven.
Zoo nu en dan keek hij voor zich uit, naar de roetige trein, die een eind verder weer
stil stond en zijn blinkend witte stoomwrong ontrolde in de aschachtig blauwe lucht.
De chef was spoedig weer naar buiten gekomen. Hij zag er deftig, maar vrindelijk
uit en als iemand die nieuwsgierigheid beneden zich acht. Toch zette hij in Anne's
buurt gekomen zijn voeten voorzichtiger neer in het dikke, glipperende grint. De
kruier op het stootblok, zonder zich op te richten, lichtte hem in, maar op een toon,
alsof het in achteloosheid was, dat hij wat losliet. ....‘Weet meneer Maaike Dijkstra
te wonen? dat is meneer Boukes s'n vrouw’. En hij gaf de halfware voorstelling weer,
die hij zich uit Anne's verhaal van hem gevormd had of fantaseerde. De chef keek
dan weer met een haast onnoozele aandacht naar den hoogen spreker op en dan weer
met een welwillend lachje en een hoofdbuiging en vonkjes van verrassing in de oogen
naar den besprokene. Anne had op de boot alle soorten van onwaarachtige
belangstelling, zoo niet doorschouwd, dan toch geproefd, en zich nooit ontzien van
iemand, die hem verveelde, weg te loopen. Nu echter viel het hem opeens zoo moeilijk
den chef te laten staan, dat hij bleef tot deze zelf liet merken, dat het onderwerp hem
verveelde. Juist echter toen hij eindelijk heen wilde gaan, bracht de man met ernstig
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peinzend gezicht een ander onderwerp ter sprake; en Anne durfde niet verdwenen
te zijn op het oogenblik, dat hij uit dit gepeins zou ontwaken.
‘Het dorp is zeer in bloei toegenomen sinds het aan den spoorweg ligt’, had de
chef gezegd, en hij vervolgde, terwijl hij met gestrekte vingertoppen zijn strakke
lakensche borst aanstipte: ‘met name de aardappel-
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handel heeft er veel voordeel uit getrokken’.
Er ontspon zich een gesprek tusschen hem en den blauwen man; deze laatste vond
het te betreuren, dat er niet aan elk station toestellen voor het wegen van geheele
wagons aanwezig waren, en de chef verdedigde de maatschappij. Anne stond bij het
houten hekje te dralen; geen van beiden lette meer op hem. Hij maakte tenslotte van
een toevallig stilzwijgen gebruik om met een bescheiden groet verder te gaan.
‘Goedenavond, Dijkstra’, zei de chef, even in een vriendelijk register grijpend.
‘Goeienavond....’, groette ook de man op het stootblok, zonder naam te noemen,
want hij wilde niet nog meer tegenspreken.
Anne had nauwelijks tien stappen geloopen, of de twee mannen achter hem
begonnen opnieuw te kibbelen. Hij hoorde het nog even, maar vergat hen spoedig.
Zijn geest ebde terug en verliet de ondervinding der laatste dagen om te rusten in het
verleden, dat, nu hij er niet bepaald aan dacht, nog op een en dezelfde bladzijde
scheen te staan met het tegenwoordige. Maar het moment was als het kleine gewichtje
van een bascule, dat een groot gewicht opheft, en één seconde verslond jaren. Het
drong nu eigenlijk voor het eerst goed tot hem door dat de oude levenswijze had
afgedaan. De pijn was hevig, maar kort. Na een oogenblik dacht hij er reeds met
genoegen aan, dat er een uitstapje naar Leeuwarden noodig zou zijn om eenig
Engelsch geld in te wisselen. Hij had het opzettelijk bewaard, doch alleen om het
aan dezen en genen te kunnen laten zien.
Wat hoopte hij voor de toekomst? Hij dacht er niet hard over na: een rustigen
ouden dag, een paar menschen om mee te praten en verhalen aan te doen, veel meer
dan dat verlangde hij zeker niet van het stuk leven, dat nog voor hem lag, op de plaats
waar hij het moest doorbrengen.
Er was niemand te zien op den kalen, grijzen weg. Alleen werkte hier en daar een
eenzaam, kalm figuurtje in het wijde veld. Een slap bruin zeil, dat zich loom bleef
verplooien, schoof achter een groen dijkje langzaam voort. In de verte rondom lagen
dorpen en hofsteden dicht bijeen voor den horizont.
Toen Anne langs de groote, nieuwe boerderij kwam, ging daar juist de voordeur
open, maar halverwege hield ze eensklaps stil en nu zag hij tusschen het vergulde
smeedwerk door een breed, rood gezicht en twee oogen met veel wit onderin, die
loerend naar hem keken. Een paar minuten later klonk achter hem het geluid van
snelle voetstappen op, die dan weer licht en dan weer zwaar leken! Anne wachtte
met een behagelijk gevoel het oogenblik af, waarop de onbekende hem ingehaald
zou hebben. Er verscheen een korte, dikke man in 't zwart met een zijden boerenpet
op; hij groette heesch zonder op zij te zien en wilde met denzelfden vluggen, lukraken
tred voorbijgaan. En Anne die altijd en buiten diensttijd tenminste zeker gewoon
was geweest heel bedaard te loopen, kon er ook nu niet toe komen zijn pas te
versnellen. Hij had aan dit bezwaar niet gedacht en bleef nu eenigszins verbluft
achter.
‘Mooi weer’, zei hij op kamertoon, toen de boer hem al een paar meter vooruit
was.
‘Dat gaat wel’, antwoordde deze; zijn stem had een onwaarschijnlijk hoogen klank,
als van een fluit uit een baspijp.
‘Staat het goed met den bouw?’ vroeg Anne wat luider.
Hij kreeg plotseling behoefte met den welgestelden landbouwer over diens eigen
aangelegenheden te praten, maar vergat, dat hij met zijn trage herinneringen van
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jaren geleden hiertoe niet eens meer in staat zou zijn. Alleen al aan de toon van zijn
vraag zou de boer hebben kunnen merken, dat Anne geen verstand van landbouwzaken
had.
‘Met den bouw....!’ zei de dikke man half gewichtig, half verstrooid, en verder
kwam hij niet. Zijn manier van doen gaf duidelijk genoeg te kennen, dat hij geen
lust had over dat onderwerp met den eersten den besten te spreken.
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Anne voelde een pijnlijke onrust, bijna een angst; hij deed onwillekeurig een paar
snellere, grootere stappen, als hoopte hij door er bijtijds bij te zijn het afsterven van
het antwoord te kunnen tegenhouden. Hij wilde nog opnieuw iets zeggen, maar was
tot zelfs de vraag, die hij gedaan had toe, vergeten; en te laat vond hij die terug. Hij
stelde er geen belang meer in; alleen bleef het feit, dat hij er geen antwoord op had
gekregen hem hinderen. Aan boord was hij niet gewoon geweest dingen buiten zijn
werk om te vragen; hij liet zich liever vragen, de meeste passagiers begonnen uit
verveling graag een praatje. Dáár kwamen de menschen nog wel bij hem, hier kwam
hij bij de menschen. Niet zoodra had hij deze voor hem bijzondere formuleering uit
de werkelijkheid zijner ondervinding getrokken, of bij hing haar achter zich in het
ijle op, en ze verloor alle oogenblikkelijke beteekenis.
Bovendien werd zijn aandacht afgeleid. Een honderd meter voor hem uit, van
achter de terp, die vlak voor de eerste huizen van het dorp lag, kwamen twee grauwe
mannen met een mager, bruin paard op den hoofdweg. Een heerige persoon, die een
handkoffertje droeg, volgde hen. De kleine stoet verdween in de eerste bocht der
dorpsstraat. Naderbij gekomen bemerkte Anne, dat men bezig was de groote terp af
te graven. Aan de andere zijde liet ze haar doorsnee zien, een steilen, vezeligen wand
met lichter en donkerder strepen erin, roodachtig bepoeierd in het licht der
ondergaande zon. Een kleine keet van nieuw, wit hout, dat nog glom, met een kil,
inktzwart venster, stond er bij. Een smal spoorbaantje, roestig, vuil en vol knikken,
lag in een stuk land met koolstronken en brak eenige malen den blik, voordat het in
de verte eindigde bij het kleine, donkere kanaal, waar een zware, gele tjalk hoog op
het water rustte. Op een zijspoor hingen een paar kipkarren met omgekantelde bakken,
waaraan nog vochtige aarde kleefde. Maar de verlatenheid van zulk een plek, waar
alles nog aan de bedrijvigheid van menschen herinnert, deed zich dubbel voelen.
Anne keerde zich met vreesachtig ongeduld, maar ook met een soort geestdrift af
om de gezelligheid van de bebouwde kom op te zoeken. Het stemde hem opgewekt
(al zal hij het niet met zoovele woorden omschreven hebben, toch moest zijn plotseling
herlevende blijmoedigheid hieruit ontsprongen zijn), dat hij tenminste met een enkele
belangstelling het dorp binnentrad. In vroeger dagen had hij op onnadenkend
strijdlustigen toon kunnen zeggen: wacht maar, ze zien me wel terug, deze woorden
lagen hem sinds lang niet meer voor in den mond. Hij zou niet op het denkbeeld
komen zich dit opzettelijk te bekennen en er dus zeker niet over gaan tobben, maar
niettemin was het er zóó mee gesteld, dat niets hem bepaald naar huis trok; de
noodzakelijkheid dreef hem. Gaarne, veel liever, ware hij in de een of andere
havenplaats gebleven, onder het gehoor van de toeters der stoomschepen, waar onder
bijna elk getoeter in de verte een bekende meevoer. Maar hij als getrouwd man en
bezitter van een rentegevend boerderijtje kon slechts in eigen huis terecht. Zijn
eigendommen verkoopen en vrouw en zoon dwingen, om hen mee naar de stad te
krijgen, was ook moeilijk voor een oud man. Dergelijke planmatige gedachten
vormden zich trouwens niet gemakkelijk in Anne's hoofd. Misschien zag hij er in
een wijs voorgevoel de nutteloosheid reeds van in. Met de gedachteloosheid der
berusting, hoewel een weinig ontroerd, richtte hij zich naar zijn huis.
(Slot volgt).
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Nachtliedje,
door J. van Rossem.
Ik zal je slaap niet storen, kind!
Maar schooner nog, dan wat de nacht
In droom en waarheid heeft gebracht,
Is 't ochtendruischen van den wind.
Je blonde hoofdje ligt zoo zoet
Op 't witte kussen neergevlijd;
Zeg, droom je van de zaligheid
Die voor ons beiden komen moet?
Je handje rust zoo donzig zacht
Op 't dek; en er is geen geluid
Dan 't ademhalen van mijn bruid
Die met geloken oogen lácht.
Ik zal je slaap niet storen, kind!
Maar schooner nog, dan wat de nacht
In droom en waarheid heeft gebracht,
Is 't ochtendruischen van den wind!
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Kroniek.
Boekbespreking.
Cd. Busken Huet, De Bruce's: Jozefine, derde druk, met een voorbericht
van G. Busken Huet; De Bruce's:
Robert Bruce's Leerjaren, met een voorb. van G. Busken Huet, tweede
druk; Lidewijde, oorspronkelijke roman, met een voorb. van G. Busken
Huet, vierde druk; Haarl., H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1915.
Het lijkt mij zeer schrander gezien, van de uitgevers Tjeenk Willink, in deze
oorlogsjaren, vol van onheil en spannend gebeuren, nu het onzen besten novellisten
en romanschrijvers begrijpelijkerwijs uiterst moeilijk valt, hun aandacht, zoo volledig
als noodig is, te concentreeren op het werk van hun geest, en er dus ook maar weinige
nieuwe nederlandsche romans van eenige beteekenis te voorschijn komen, deze oude
nog eens uit te geven, en rond te zenden ter aankondiging. Verschijnend in een periode
van rijker productiviteit zouden zulke herdrukken, van boeken die, gerespecteerd als
ze altijd werden om hun auteur, het nooit tot eigenlijken roem en nog minder tot
populariteit brachten (of moet ik L i d e w y d e hier uitzonderen?) allicht gevaar
geloopen hebben opzij gedrongen te worden, thans, nu maar luttel nieuwe klinkende
titels nooden tot lezen van de bladzijden die zij aanvoeren, krijgen oudere, met een
lang vertrouwden klank, grooter bekoring, krachtiger relief. En zoo greep ook ik, die
L i d e w i j d e al vóór vele jaren gelezen, maar mij tot d e B r u c e ' s nooit bijster
aangetrokken gevoeld had - stond het eene misschien met het andere in verband? nu ze mij ‘ter recensie’ gezonden waren, vol belangstelling naar de eerste twee der
hierboven genoemde boeken, begindeelen, gelijk men weet, van wat Huet een
familie-roman noemde, een zeer breed opgezet verhaal, of serie verhalen, helaas ten
eenenmale onvoltooid gebleven, waarin de schrijver tevens iets als gedenkschriften
gezien wilde hebben of althans als de geestelijke geschiedenis van zijn levensperiode.
Het was misschien ook daarom, dat de lectuur mij aantrok. Wie die in deze jaren van
verbijsterende gewelddadigheid en haast nog meer verbazende en ontstellende
geestesuitingen, zoo van groepen als personen, niet met vernieuwden ijver trachten
zou, iets meer te leeren begrijpen van den tijd die aan den onzen is voorafgegaan, en
die dus de kiemen van het tegenwoordige in zich gedragen moet hebben? Huet, dacht
ik, was er de man niet naar, om zich, waar hij ‘de inwendige geschiedenis van eigen
leeftijd’ wilde schrijven, tot het gansch afzonderlijk hollandsche te beperken, uit zijn
werk zal allicht het een en ander duidelijk worden betreffende de geestesgesteldheid
der Europeanen van omstreeks het midden der vorige eeuw.
Laat ik hier nu maar dadelijk bijzeggen, dat ik mij in dit opzicht teleurgesteld
gezien heb. Deze boeken van den man die, zoo hartgrondig en talentvol, de
deftig-huiselijke hollandschheid onzer litteratuur uitveteren kon, zijn zelve van een
waarlijk al te uitsluitend hollandsch karakter. Zij zijn daar misschien, uit een ander
oogpunt beschouwd, niet zoo veel minder om, maar een feit is: bijna geen persoon,
in deze verhalen voorkomend, of hij zou, overgeplaatst naar Parijs, Londen of Berlijn,
zooal niet geheel onaannemelijk zijn, dan toch een vrij zot figuur slaan. Huet, in zijn
haat tegen de Hollanders, heeft zich beijverd hunne, van de groote omringende volken
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afwijkende eigenschappen in het helderst daglicht te stellen. Zoodoende heeft hij
zichzelven zonder twijfel lucht en verruiming kunnen verschaffen - felle haat benauwt
ons soms nog meer dan hevige liefde - maar zijn inwendige geschiedenis van eigen
leeftijd heeft er aan ruimte niet door
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gewonnen. Een enkele vrijzinnige redeneering van Salomon Bisschof of van Robert
Bruce misschien uitgezonderd, schijnen mij de vele wijdloopige discussies der
personen in J o z e f i n e en R o b e r t B r u c e ' s L e e r j a r e n veeleer een plaats te
verdienen in een museum van vaderlandsche costuums en eigenaardige gebruiken
dan in een cultuurhistorie van het Europa der 19e eeuw. Ik ben dan ook overtuigd,
dat het Busken Huet, bij het schrijven dezer verhalen, bewust of onbewust, toch
eigenlijk minder te doen geweest is om die cultuurgeschiedenis, dan om zich weer
eens lekker scherp en vinnig te kunnen uitspreken over het doen en laten zijner
veelbeminde land- en tijdgenooten - is inderdaad een hekel als die van Huet niet een
soort van, zich aan-zich-zelf-ergerende, liefde? - en dat hij ditmaal den romanvorm
koos, omdat daarin allerlei opmerkingen gepast en geplaatst kunnen worden, waarvoor
de critiek, ja zelfs de litteraire fantasie, geen gelegenheid biedt.
Nu dan, goed, laat ons hem dit vooral niet te zeer ten kwade duiden. Het is nu
eenmaal de eigenaardigheid van onze hartstochten, dat zij vaak krachtiger blijken
dan onze vrome voornemens, onze verstandige, redeneerende wil. Verwonderen kan
het ons zeker niet, dat een gepassioneerd en scherpzinnig criticus zich heftig critisch
uitspreekt overal waar hij daar toe kans ziet. Een weinig humoristisch alleen kan het
ons aandoen, wanneer dit, gelijk bij Huet, geschiedt op een wijze, die den schijn
heeft van objectiviteit en zelfbeheersching, op zulk een schijnbaar ingetogen bedaarde,
altijd even keurig gebarende wijze. Te prijzen zou het bovendien zijn, indien bevonden
werd, dat de schrijver zijn plan: cultuurgeschiedenis te geven, had laten varen uit
respect voor de eischen van het romangenre. Doch ook dit blijkt helaas niet het geval
te zijn. Kon er in dit verband van ‘ten kwade duiden’ sprake wezen - en niet, bedoel
ik, enkel en alleen van karakteristiek - ja, dan zou ik geneigd zijn hem dit kwalijk te
nemen: dat Busken Huet, de geeselaar van het typisch hollandsche, de minnaar van
het fransche volkskarakter, hij, de veelbelezene, de literatuurkenner bij uitnemendheid,
een ‘roman’ kon schrijven die als zoodanig zooveel echt hollandsche gebreken toont,
ja eigenlijk geen roman genoemd en in 't geheel niet vergeleken worden kan met
hetgeen zijn geliefde Franschen in dit genre al vele jaren lang bezig waren te scheppen.
R o b e r t B r u c e ' s L e e r j a r e n verscheen in 1875 (in het Algemeen Dagblad
van Nederlandsch Indië, toen onder Huets redactie). Welnu, in dat jaar waren
verschenen, behalve het complete oeuvre van B e n j a m i n C o n s t a n t , A l f r e d
d e V i g n y , P r o s p e r M é r i m é e , H o n o r é d e B a l z a c , S t e n d h a l en
D u r a n t y (schrijvers die Huet natuurlijk geen van allen onbekend konden blijven),
van G u s t a v e F l a u b e r t : M a d a m e B o v a r y (1857), S a l a m m b ô (1862)
en l ' E d u c a t i o n s e n t i m e n t a l e (1869), van E d m o n d en J u l e s d e
G o n c o u r t o.a. R e n é e M a u p e r i n (1864), G e r m i n i e L a c e r t e u x (1865),
de eerste romans van Daudet, Zola, enz., enz. Busken Huet kon dus in 1875 wel
ongeveer weten, wat een roman eigenlijk moet zijn. Toch toonde hij in d e B r u c e s
(zoowel als in het zeven jaar vroeger verschenen boek L i d e w i j d e , zoowel
trouwens, kunnen wij er bijvoegen als in zijn critieken over romans, ook de latere)
zich daar nog altijd niet precies rekenschap van gegeven te hebben. In al die fransche
romans, die échte romans in modernen zin, hoezeer overigens verschillend, had hij
een krachtige en liefdevolle belangstelling van den schrijver voor zijn hoofdpersonen
en hun geschiedenis kunnen opmerken, alle hadden hem kunnen leeren, dat het
eigenlijke wezen van den roman juist uit die innige betrekking tusschen den auteur

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

en zijn personen ontstaat, en zichzelf onderzoekend had hij van zulk een innige
betrekking al zeer weinig moeten aantreffen. Huet staat vrijwel onverschillig
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tegenover de persoonlijkheden in zijn z.g. romans. Wel doet hij veel menschelijks
in hen uitkomen, maar al dit menschelijke is vernuftig en scherpzinnig opgemerkt
en met gelijke scherpte getypeerd. Om die geestige typeering is het hem te doen.
Huets z.g. romans zijn met kouden, intellectueelen hartstocht bewerkt, er straalt dan
ook nergens warmte uit. Nooit trachtte hij er naar de evolutie van karakters met
eerbied en voorzichtigheid na te gaan en weer te geven. Zijn plezier was het
voornamelijk zijn Hollandsche typen sprekende op te voeren. Hij wilde ze maar wat
laten praten, als poppen die spreken kunnen, om zich op die wijze met hen te
amuseeren, en wel voornamelijk om hen uit te lachen. Overal proeft men, dat de
schrijver zich enorm superieur voelt aan zijn verhaalpersonen, dat hij hen als karakters
eigenlijk geen van allen bizonder de moeite waard vindt. De blijspel-‘vorm’ ware
Huet misschien nog beter te stade gekomen, dan die van den roman, maar hij zal wel
begrepen hebben, dat met dien vorm lang niet zoo gemakkelijk te sollen en te spotten
viel, dat zondigen tegen de eischen van het drama zijn straf onmiddellijk meebrengt
- het roman-publiek daarentegen is veel geduldiger en eigenlijk al blij als het niet
bepaald verveeld wordt!
Doch de critiek behoort minder toegevend te zijn. Deze boeken romans te noemen
kan alleen worden goedgekeurd, wanneer men dien naam toepasselijk acht op ieder
proza-product van considerabele lengte, dat de elementen van een verhaal bevat,
ongeacht wat het overigens moge inhouden of ontberen. En zulk een opvatting moge
onder leeken en onverschilligen getolereerd worden, geen schrijver die zich ten doel
heeft gesteld echte romans voort te brengen, kan haar ooit tot de zijne maken. Doch
nogmaals: zulk een schrijver was Huet dan ook niet. Niet in den duivelschen zin van
het beruchte woord, maar als litterator was hij ‘nothing if not critical’. De N i e u w e
G i d s heeft hem als baanbreker geëerd en het hoog in hem geprezen, dat hij niet
gestorven is alvorens het goed recht van het naturalisme te erkennen. Zeer juist, dat
was ook hooglijk prijzenswaardig in een hollandsch letterkundige, een ex-predikant
nog wel, geboren in 1826! Doch dat hij nog iets anders gedaan zou hebben, dan dat
hoogst-verdienstelijk werk van baanbreken en het vaandel hoog houden, dat hij ons
ook maar iéts zou gegeven hebben waaraan wij een voorbeeld nemen, waarop wij
voortbouwen kunnen, het is, geloof ik, vóór zijn dood wel beweerd (en dan dacht
men aan L i d e w i j d e ) maar na 1886 door geen kenner meer in ernst volgehouden*).
Huet was een hooge, voorname geest, een groot schrijver, als criticus en als stilist.
Niet velen waarlijk zijn er, die, als hij, om meer dan één eigenschap voornaam en
groot genoemd kunnen worden. Moge dan geen zijner vereerders mij er boos om
aanzien, zoo ik zijn talenten als romancier hoogst betwistbaar acht, en al de waarde
der boven dit artikeltje genoemde boeken geloof te moeten vinden in hun doorgaans
zoo fel-rake, altijd oprechte en gepassioneerde critiek op de Hollanders van het
middengedeelte der vorige eeuw. Dat zulke critiek soms wel eens onbillijk, al te
scherp of ‘overdreven’ bevonden zal worden, doet natuurlijk niets ter zake, als het
ons te doen is om te genieten van haar kracht, haar geest, haar schoonheid. En daarvan
is, ook nu nog, véél te genieten. Men moet dan ook vooral niet denken, dat ik er spijt
van gehad heb de beide deelen van Huets B r u c e ' s eens ter hand genomen te hebben;
*) Ik spreek hier alleen van de zuivere litteratuur. ‘Het Land van Rembrandt’ kan ongetwijfeld
door lateren als een voorbeeld beschouwd worden van hoe men cultuurgeschiedenis schrijven
moet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

integendeel, ze hebben mij bijna voortdurend geboeid, niét op de wijze die mij het
liefste is, maar wèl op een zeer fijne, prikkelend intellectueele wijze.
B i j n a voortdurend geboeid, schreef ik. Ondanks al den geest, het vernuft en de
kennis van den schrijver n.l., zijn er ook gedeelten-
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in zijn boeken, die nu niet meer boeien kunnen. Die blijken dan te tijdelijk, te
journalistiek van aard te zijn, men leest ze met de, toch immers altijd maar matige
nieuws- of weetgierigheid, waarmee men een oude krant inziet. Het is voornamelijk
aan gesprekken over onderwerpen van den dag, dat ik hier denk. Eenige
cultuur-historische waarde zullen ook die gesprekken wel hebben, maar te gering is
hun waarde als uiting van menschelijkheden. En dus vervelen ze. De mensch, in zijn
diepst zijn, verandert nooit. Vandaar dat de verhalen van Homerus, en b.v. de
middeleeuwsche geschiedenis van Reinard de Vos - zoo vol menschelijks! - ons nu
nog altijd sterk geboeid houden kunnen. Maar een gesprek in zoo'n z.g. roman van
Huet, tusschen twee personen die ons om hen zelf al zoo weinig belangstelling
inboezemen, daar wij van hun individueele wezen zoo weinig kennen, een gesprek
over de levensverzekering of zoo iets, dienende voornamelijk om Huets niet altijd
even gelukte geestigheden aan den man te brengen.... zeker, ze zijn altijd goed
geschreven, vol dialectisch vernuft, maar toch.... wij geeuwen erover. Men kent het
stilistisch credo van Huet: spreek zooals men spreekt en schrijf zooals men schrijft.
Gelukkig schreef hij oneindig beter dan ‘men’ schrijft. Maar ook wat de menschen
in zijn boeken spreken schreef hij.... niét zooals ‘men’, maar zooals hij het overige
schreef. In Huets verhalen wordt nimmer gepraat, men redevoert er. A la bonne
heure, wanneer dat streng volgehouden wordt, zullen niemands gedachten naar een
meer realistische opvatting worden gevoerd, men accepteert ook dezen gesprekstijl,
zooals men die van een drama in verzen aanvaardt. Maar o wee, als men bij lezing
van zulke dialogen de voeling met de sprekende persoonlijkheden kwijt raakt, en als
dan ook nog de geestigheid des auteurs verslapt. Dan werpt men het boek opzij....
en rekt zich eens.
Is dit hét groote bezwaar tegen Huets dialogen, tegen zijn beschrijvingen zijn er
stellig méér in te brengen. Vooral de beschrijvingen hebben mij verbaasd in R o b e r t
B r u c e ' s L e e r j a r e n , dat boek van 1875. ‘In Oktober’, zoo leest men op bl. 16,
‘bij ondergaande zon, vonkelen hunne kruinen van rood goud, en in Mei is hun
afhangend groen zoo fijn en zacht en malsch, dat men den grazenden bok benijdt die
er naar opspringt en er zijn tweede ontbijt mee doet’. Denk daarbij eens aan fransche
romans, geschreven tusschen 1800 en 1875, en denk dan maar niet eens aan de
allerbeste, Flaubert, de Goncourt of Zola, maar b.v. aan Duranty of Feydeau. Men
behoeft toch waarlijk geen naturalist of al te precies en nerveus realist te zijn om te
weten dat ook de ooren van het mooiste meisje niet lijken op: ‘zeehorentjes, van
buiten sneeuwwit, van binnen rozerood’ ('t is waar dat Huet bekent, zelf op het meisje
in kwestie verliefd geweest te zijn.)
Over de compositie van het verhaal, of de serie verhalen, die Huet ‘De Bruce's’
doopte, zal ik niets beweren; daaraan zou eerst recht gedaan kunnen worden, als men
een overzicht hebben kon over het geheel van dit werk, dat bij den dood van den
auteur misschien nog niet tot op de helft was gevorderd. Dan ook eerst zou kunnen
blijken, waarom Huet het noodig geoordeeld heeft, aan het al vroeger geschreven
deel: R o b e r t B r u c e ' s L e e r j a r e n , nog een ‘proloog’ te doen voorafgaan, die
hij betitelde met J o z e f i n e . Een hoogst eigenaardig boek, dat J o z e f i n e , een
reeks maar zeer losjes te zamen hangende tafreelen. Een boek om, ware het geheel
afzonderlijk blijven staan, volstrekt geen weg mee te weten. Doch Huet gaf het als
‘inleiding’ op zijn grooten roman. Ook zegt hij, in zijn voorrede: ‘Gedenkschriften
mag ik deze herinneringen niet noemen, ofschoon de waarheid er eene even groote
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plaats in beslaat als de verdichting’. Mag men wellicht in deze laatste mededeeling
de eigenlijk ontstaansoorzaak van het boek vermoeden, was het misschien, dat Huet
het zonde vond, zekere herinneringen en hem bekende ge-
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schiedenissen niet op de een of andere wijze uit te buiten en ze te pas te brengen bij
zijn boek, dat als een groote kaleidoscoop van hollandsche toestanden tusschen '40
en '70 werd bedoeld? Wij kunnen er slechts naar blijven gissen, en moeten ons
vergenoegen met de opmerking dat, op zichzelf beschouwd, het aanvankelijk als
eerste deel gemaakte boek: R o b e r t B r u c e ' s L e e r j a r e n veel beter in elkaar
zit. Daar is tenminste een hoofdpersoon en daar zit wat gang in het verhaal. Hoe wint
dit aan belang en levendigheid, zoodra de schrijver zich een tijdlang uitsluitend met
zijn hoofdfiguur bezighoudt en vooral daar, waar hij door het eenvoudige middel
van een reisbeschrijving (Robert gaat scheep naar Indië) deze figuur van de rest der
wereld afzondert. Nergens is zooveel spoor van ‘roman’ aanwezig, nergens is zooveel
entrain, zooveel geest en ook zooveel geslaagdheid in het schetsen der karakters te
constateeren, als in dat lange hoofdstuk XIV: E r o s o m d e n Z u i d , gevende de
flirtations van den jongen Robert aan boord van zijn schip naar Indië en eindigende
met zijn, zonder twijfel zeer onberaden engagement met Rebekka, het ‘Perziaantje’.
Die beide meisjesfiguren, van Nancy en Rebekka, al zijn ook zij zonder eigenlijke
innigheid geschreven, staan ons toch door allerlei geestige, levendige trekjes, vrij
duidelijk voor ogen en welk een kostelijke humoristische figuur gaf Huet hier,
nonchalant-weg, ja, als 't ware bij ongeluk, in majoor Stumpff. Dien kennen wij
onmiddellijk: ‘Hij was een korpulent man van beneden de middelbare lengte, met
een joviaal gezicht, los in den mond tegenover zijn luitenants, maar in gezelschap
zeer discreet en uitermate beleefd voor dames. Zijn leeftijd, en de middellijn van den
cirkel, die zijn oranjesjerp om zijn taille beschreef, ontzegde hem voortaan elke kans
op veroveringen bij het schoone geslacht. Doch bij het nederleggen der betrekking
van practiseerend minnaar had hij zich voorbehouden aan de theorie te blijven doen,
en ofschoon anders niet ijdel, droeg hij er roem op, een menschenkenner te zijn.’ ‘Ik
heb een blik op vrouwen’, zeide hij meermalen in vollen ernst, als gold het een
comptabel ambt, hem door den Hemel toevertrouwd’. Zoo lezen wij op blz. 152 en
hoor nu hoe de dikke majoor aan deze vrouwenkennis uiting geeft:
‘Hoe Nancy er uit zal zien over een jaar of tien, twaalf, dat kun je afmeten aan
haar moeder. Ik zeg afmeten zonder woordspeling en zonder broodnijd, want mevrouw
Riebeek's afmetingen en de mijne hebben elkander niets te verwijten. Welnu, zulke
gevolgen, zulke oorzaken. Nancy is op dit oogenblik al wat je verlangen kunt; een
volmaakt mooi meisje. Haar gang? daar maal ik niet om. Om te weten wat er aan
een jonge vrouw is, moet je niet beginnen met te kijken hoe ze loopt. Het voornaamste
is hoe ze ruikt. Een vrouw wil gekeurd wezen zooals je eau-de-cologne keurt. Daar
giet je een scheut van in je hand, en is je hand droog geworden en breng je haar aan
je neus en is er geen zweem van harslucht aan, maar ruik je enkel bloemen, dan zeg
je: die eau-de-cologne is eerste soort. Laat Nancy je een zoen geven, en maak dan
hetzelfde manuaal! Vang met je handen den geur van haar lippen op, en vertel me
of je ooit lekkerder viooltjes hebt geroken!’
L i d e w i j d e heb ik thans niet overgelezen. Ik herinner het mij nog zeer goed. Het
is een interessant boek, voornamelijk om dezelfde eigenschappen, waardoor d e
B r u c e ' s interessant zijn. L i d e w i j d e wint het van d e B r u c e ' s in de
karakterteekening. Die is wel niet inniger gedaan, maar ernstiger. Daar staat tegenover,
dat de zesde-rangs romantiek - de grove en malle à la Sue! - waaraan L i d e w i j d e ,
een boek van Huet, zoo waarlijk bij het zesde-rangs publiek zekere vogue te ....wijten
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gehad heeft, in J o z e f i n e bijna geheel ontbreekt, en in R o b e r t B r u c e ' s
L e e r j a r e n totaal.
H.R.
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Charivarius (van de ‘Nieuwe Groene’), Ruize-rijmen, 2e Bundel, met
portret, en Charivaria, 2e Bundel, uitgave: De Nieuwe Amsterdammer
(ook al weer zonder jaartal, God betere 't!)
Daar worden me waarachtig de nieuwe bundeltjes van Charivarius ‘ter bespreking’
gezonden! Ik heb er even over gedacht ze niet te bespreken maar te bezingen, doch
ik bedacht me, dat hij daar ook al weer mee vóór geweest is (in zijn ruize-rijm n.l.
op de P r i k k e l - i d y l l e n ) en dat ik dus veel kans zou loopen - tweede Frans
Bastiaanse - te pronk te worden gesteld als unfaire concurrent. Ook zouden de
uitgevers aan zoo'n bezinging niet veel hebben, want je kunt uit een vers niet
gemakkelijk banaal-lekker-lovende zinnetjes zeven voor je advententies, al gebruik
je nog zooveel puntjes - het zou allicht niet meer rijmen! Dus besloot ik toch maar
tot een bespreking over te gaan, maar dan een waaruit blijken zou, dat ik van
Charivarius' lessen geprofiteerd heb - dit leek mij zijn schoonste lof!
Nu dan, als het me dan veroorloofd is, een enkel woord te spreken, en zonder in
gemeenplaatsen te vervallen aller tolk te zijn: deze boekjes voorzien in een lang
gevoelde behoefte. Evenals het gladde ijs, dat immers ons echt vaderlandsch vermaak
daarstelt, doch waarop reeds zoo menig jong paartje het pad der deugd gansch en
gaar bijster werd, zoo bezitten ook de schoone bloemen der beeldspraak hunne
glibberige paden. Op dit zwaard van Damocles, dat hem niet alleen steeds boven het
hoofd blijft zweven doch maar al te dikwijls gevoelig treft, attent gemaakt te worden,
kan den waarlijk sympathieken redenaar slechts aangenaam zijn. Ook de al te
veelvuldige germanismen zullen gaarne vermeden worden, vooral wanneer
Toekomst-mannen daar de munt uit slaan, waarmede zij hunne
onvaderlandschlievende idealen doen zegevieren, slechts wil het mij voorkomen,
dat niet alleen onze oostelijke naburen ten onzen behoeve van hun hoogste goed de van de vaderen overgeërfde taal - worden beroofd, doch dat ook meerdere
uitdrukkingen aan de entente volkeren ontleend om de noodige interesse vragen - en
zal het daarom goed zijn deze in hopelijk nog volgende bundeltjes een plaatsje te
geven. Ook op het gebied der Levensdruppelen en in den onmeedoogenloozen strijd
met Levende en Doode Lijken heeft onze geachte verzamelaar zijn sporen zonder
twijfel meer dan verdiend; wil hij zich echter ook in deze richting versche
lauwerkransen om het hoofd vlechten (het kan goed zijn tegen kouvatten; zie het
welgelijkend portret, dat deze uitgave siert!) en zich een eereplaats verwerven op de
salontafeltjes onzer betere kringen, zoo wende hij zich tot de verjaardag- en
motto-albums en verschaffe zich een scheurkalender van de firma de Haan. Ik spreek
uit bloedige ondervinding. Ik ben zoo vrij de rubriek Oorlog over te slaan, daar deze
mij begint te vervelen, doch kom van de regen in den drup, immers nu in Onze
Rilhoek te land, waar ik mij al evenmin thuis, om niet te zeggen weinig op mijn
gemak gevoel. Het groote verschil tusschen Mixed Bickle (lees Pickle) en Journalistiek
is mij ook hier wederom niet geheel duidelijk mogen worden, doch onvoorzichtig
acht ik het van den heer C. aan zijn overigens zoo nuttig boekje een rubriek ‘Alleen
voor heeren’ toe te voegen, en moet ik hem daarom beschlischt aanraden dit in de
vele volgende drukken, die ik hem van harte gaarne toewensch, weggelaten te worden,
aangezien, zooals iemand van zijn stand en beschaving toch wel geacht mag worden
te weten, het eenig doel van onze geschriften is: onder de oogen onzer kinderen te
komen en te slingeren op onze huiskamertafel. Met dezen wensch, die in niet mindere

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

mate voor het lieve boekje, dat gij de titel R u i z e r i j m e n gaaft, en dat ook inderdaad
met geen ander woord naar behooren gekwalificeerd kan worden geldt verblijf ik,
WelEdelgeb. Heer Charivarius Uw dw. bewonderaar
H.R.
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Franz Marc †.
Naar de bladen meedeelen, is de schilder Frans Marc gesneuveld. Zoo is van dit
bijzonder talent niets meer te verwachten, en het leven van dezen kunstenaar
opgeofferd - waaraan? Aan welk ideaal, dat werkelijk een ideaal is, en waard om er
het leven aan te geven, voor een kunstenaar. Het wordt ons steeds onduidelijker; men
gaat zelfs steeds meer gelooven dat deze geheele krankzinnige krijg tallooze
menschenlevens zal hebben genomen zonder dat de beschavingsgeschiedenis er
belangrijk door beïnvloed werd. Een schilder als Franz Marc, Duitscher en voor
Duitschland strijdend, heeft de landen Frankrijk en Rusland bestreden: het ééne was
een halve eeuw lang de bakermat der moderne Duitsche kunst, het andere zal het
stellig worden. Laat ons hopen dat de mensch Franz Marc voor zich heeft mogen
meenen, zich aan een schoon doel te geven.

PAARDEN, HOUTSNEDE DOOR FRANZ MARC, UIT ‘DEN STORM’.

Het eerst zag ik werk van hem in de kunstzalen de Roos, tegelijk met andere z.g.
expressionisten, o.a. Kandinsky, en zijn schilderijen waren met die van dezen Rus
al mede het meest de moeite waard. Eenigen tijd later exposeerde hij te midden van
leden van den Modernen Kunstkring, en ook daar viel het op, dat hij een dier moderne
schilders was, die het meest te zeggen hadden. Ik herinner mij die schilderijen beter
dan de andere.
Die composities, waarin meestal dieren het hoofdonderwerp waren, toonden een
stoute fantasie en een decoratief sentiment. Er was weinig naturalistisch aan; de
beesten waren zeer vlak geschilderd en vaak en profiel, de kleuren waren bont, en
nogal bizar, maar van een soort expressie die een consequentie leek van den vorm.
De paarden waren b.v. blauw, de apen groen, de vossen vuurrood, de koeien groen,
omdat die kleuren behoorden bij het karakter dat de schilder aan de dieren wou geven.
Ik sprak daarstraks van de Russen; inderdaad meende ik den invloed te ontdekken
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van de fantastische en sterke Russische prentenboeken die ik in Duitschland wel
gezien heb.
Er was iets geestigs in zijn werk, geen vroolijke geestigheid, maar een zware,
norsche, die overeenstemde met het groote, breede karakter van zijn composities. In
een vorig artikel noemde ik het een soort van hypochondrie. Men denkt aan de
dikwijls beklemmende, woeste fantasien die de legenden der berglanden maken.
Cubistisch en, zoover ik zie, expressionistisch (als men daarmee verwantschap aan
Kandinsky moet verstaan), was er niets in deze sterke, vlakke schilderijen, waarbij
de voorstelling juist zoozeer in aanmerking kwam. Ze waren van die soort moderniteit,
die doet veronderstellen, dat er toch eenige bewuste neiging naar het monumentale
onder de jongeren is; en die wel te onderscheiden is van zooveel dat eer een uitwas
van impressionisme schijnt.
In het décoratieve van den opzet van Marc's schilderijen was nochtans
bewegelijkheid. Ik zie nog voor mij die gratievolle dravende paarden, die katten met
hun griezelige wilde actie, die duivelsche apen; de expressie van die spookachtige
figuren werkte bijna als die van Chineesche draken en Japansche monsters: hier was
een poging om een verbeeldingswereld te scheppen uit de fauna, die ons gemeenzaam
is. Een mooie poging. Het komt mij voor dat de kunst in Franz Marc een groot verlies
heeft geleden - ook om wat nog van hem te verwachten was.
C.V.
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Leo Gestel bij Unger & Van Mens te Rotterdam.
Leo Gestel, nu vier-en-dertig jaar oud, is de zoon van een huisschilder te Woerden
en, toen hij zestien jaar was, bij zijn vader op den winkel komen werken. Hij had
wat teekenen geleerd op een ambachtsschool. Maar de illuziën dreven hem voort;
hij kreeg gedaan, dat hij naar de H.B.S. te Utrecht mocht, behaalde daar het
eind-diploma en de akte L.O. teekenen en kwam vervolgens te Amsterdam op de
Rijks-Normaalschool. Ook hier ontwikkelde hij buitengewone geestkracht en ijver.
Hij had de koninklijke subsidie en won in 1911 den Willink-van-Collenprijs. Het is
goed, deze dingen te zeggen, daar de ongewoonheid van het werk, waarmee deze
kunstenaar tegenwoordig op den voorgrond treedt, den beschouwer in zijn
verbijstering te gereedelijk doet denken, dat achter zulken arbeid geen studie kan
zitten. Zooals men het elkaar o.a. van Vincent van Gogh onophoudelijk zegt en
herhaalt: dat deze zonderling het a. b. c. der schilderkunst nooit heeft geleerd; zoo
stelt het publiek te gemakkelijk zich voor, dat ook werk als dit het ongewone aan
technische onmacht heeft te danken of te wijten. Gestel i s den gewonen weg gegaan
en daarvan welbewust afgeweken.
Aanvankelijk was hij impressionist. Denkt men aan den Stier van Potter en
daarnaast aan de zon-gedrenkte koeienschilderijen van Willem Maris, dan heeft men
in het verschil van deze laatste met het eerst-genoemde werk eene aanduiding van
dat bijzondere streven, dat niet het hoogst bereikbare acht de zuivere weergeving
van de natuur, doch de uiting van een gewaarwording, bij het aanschouwen van deze
ondergaan.
De kunst van Gestel is een n o g verdere afwijking, Welbewust veroorlooft hij
zich een grootere vrijheid, laat hij nog meer de waarneming los, tot een uitsluitende
beelding van de gewaarwording.
Drie schilderijen op de tentoonstelling bij Unger en van Mens deden de evolutie
aanschouwen. Er was daar een Herfst uit 1911 en er waren Bloemen, uit 1912. In
den Herfst, een gouden verrukking, een weelde van gloeiend rood. In de bloemen
een geweldige decoratieve kracht. Toch, in dit werk nog: de natuur. Maar nu het
Septemberlandschap (No. 20) uit 1913. Wie kon daar natuurvormen herkennen?
Waar waren de boomen, waar was het land, waar de lucht? Niets was hier dan een
vlakvulling, met puntige schijven, maar zóó gerangschikt en in zulk een kleurgamma,
dat de stemming van vroege morgenzon op gouden loof, gebaad in ijlen nevel; dat
de teer-ongerepte, broze ochtendstemming, die rust van den Herfstochtend over ons
kwam. Uit den verren neveltoon schuift telkens het bruin, het gouden bruin even
zacht op; even licht de zon dóór, maar het is àl nevel en rust; de vogels hoort men
niet, de insecten zijn te lui reeds om te zoemen, nooit is de natuur zóó stil en broos
als op een vroegen herfstmorgen. Deze gewaarwording wàs in het doek krachtig
uitgedrukt.
In de bloemstukken uit 1912, de pioenrozen, de scholzias en papavers, die als
decoratieve vlakvulling te beschouwen zijn, waar de aandoening van de
overweldigende kleurpracht, die van de natuur uitging, in is vastgelegd, slaat de
pracht juichende tegemoet. Jubel is er in deze geweldige composities. Het is het
exuberante, het overvol-zijn van kleurenrijkdom, dat met heftigheid, maar zéér bewust
en in stijl gebracht, hier voor u staat. We voelen ons hiertegenover in den vollen
zomer; alles bloeit hier in een drang naar leven, hier gonzen de bijen en de takken
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dringen, dringen altijd maar door; uitsprieten, groeien willen ze, in den gouden
zonneschijn.
Ook in de portretten uit dezen tijd haalt Gestel het kenschetsende, het typeerende
uit iemands wezen en met de karakteristiek daarvan maakt hij eene vlakversiering.
Hij drukt het zachte, het lieve uit van het teere eener fijne vrouweziel; het peinzende,
het droomende, min of meer ziekelijke in groote
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rust; dan weer het bloedvol-gezonde in felvermiljoen en karmijn, in een, regenboog
schijnende, omgeving. Ziet het schitterende portret van Rensburg in flets-grauwe
tinten, dat zoo uitmuntend den zenuwachtigen mensch typeert in zijn voortdurende
snelle bewegelijkheid.

LEO GESTEL. MOEDER EN KIND.

De meeste stukken hierboven bedoeld zijn, als gezegd, uit 1912 en 1913; d.i. van
vóór de reis naar Spanje. Gestel voelde zich onbevredigd. Hij vond zelf zich te weinig
schilder. Er was onvoldoende ‘ruimte’ in zijn werk; in zijn lijn als vormbegrenzing,
voerde hij te strak zijn streven door; zijn plan-aanduiding miste voornaamheid. En
hij zocht en beproefde en meende te vinden: de rhythmische beweging moest in
nauwer verband tot de expressie van het geheel worden gebracht. Nog meer werd
de realiteitsvorm ondergeschikt gemaakt aan dien gevoelsvorm, welke voor Gestel
was een groei uit de waarneming uit en door de doorleving heen.
In 1913 wordt zijn overtuiging sterker ontwikkeld, leert hij zich zelf duidelijker
kennen, waardoor hij ook persoonlijker wordt en meer bevrediging vindt.
Gestel zou geen kunstenaar zijn, indien hij zich niet gestadig bewust was, welk
een groote afstand er blijft tusschen streven en bereiken. Toch ziet hij menig werk
van vroeger als een vrij zuivere uiting aan van wat hij op dat moment wilde en kòn.
Zoo is voor hem het starre en sereene ‘winterbloemen’ - bleeke chrysanthen tegen
lichten achtergrond - als abstrakte uiting van dien tijd nog steeds bevredigend, hoewel
in de gladiolussen, het doek, dat bij Unger en Van Mens vóór het raam door al wat
meer modern ontwikkeld was werd bewonderd - dezelfde verdiensten, meer
schilderkundig verwerkt waren, terwijl de kleur ook meer ziel had. Maar aangezien
Gestel tot het eerste moest komen, alvorens tot het tweede te geraken, is het eerste
even noodzakelijk geweest als het laatste.
Zoo is ook de ‘Septembermorgen’ uit 1913 voor den schilder in dezen vorm
compleet en geeft hem de sensatie terug van dien zangrijken dag in den vroegen
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herfst, met de wuivende boompjes! Het stoffelijke en muzikale zijn voor hem hierin
bereikte dingen.
Langs deze werken komt Gestel tot de
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Spaansche periode, waarin alle eigenschappen sterker ontwikkeld zijn; vooral de
kleur, die daarvóór nog dikwijls schril en ververig was, meer verinnigd is, fijner en
onstoffelijker werd. Ook het vormwezen is er verfijnder en direkter uit het sentiment
gesproten. In Spanje werkte Gestel bijna aldoor buiten. Elk van deze landschappen
heeft een zeer beslist eigen kleur- en lijn-karakter, zijnde de r e f l e x van een zeker
‘moment’ uit de natuur. Er waren zwarte en donkerbruine momenten, gevende het
sombere, het dreigende. Er was de grandioze lijn van een bergrug, het stemmig
omslotene van een dal. Er was een oude boerderij, die aandeed als een grauwe
verlatenheid, en in een baai was de schoone aandoening van blank, helder, het land
ingrijpend water.

LEO GESTEL. BLOEMEN.

Gestel toefde geruimen tijd in Spanje; deze studies maakte hij op Mallorca. Hij
voelde dit eiland als van groote intensiteit, geheimzinnig, en melankoliek, innig
hartstochtelijk soms, dramatisch in zijn verlatenheid. Het vasteland van Spanje was
voor hem nog imposanter. De sombere romantiek, de geweldige rustiek, de
oerbewoners in naieve degeneratie van geest, in beeld krachtig, ernstig als de natuur,
doen hem verlangen dat land, zoo vol aanleidingen tot scheppen, nogmaals te
bezoeken. Het is het land der monumentale expressies; in zijn isolement van zoo
sterk eigen psyche, dat men bij het verlaten de gewaarwording heeft, alsof een
geweldige gebeurtenis is afgesloten.
Gestel teekende in Spanje ook figuren, waaronder krachtig gebouwde,
sterk-expressieve koppen, heerlijk in kleur, voornaam van opvatting. Koppen, die
voor hem slechts notities van de werkelijkheid zijn; die geen anderen drang hebben
dan illustratief te zijn, maar die niettemin op eene tentoonstelling tusschen ander
werk treffen door hun voornaamheid, hun adel van stijl; door het krachtig talent dat
er uit spreekt.
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Gestels ‘Vluchtelingen’ zijn eveneens te beschouwen als de objectieve weergaven
van
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het gebeuren, met al de consequenties van het realisme, de karakteristiek, typeering.
Ook in deze teekeningen is uiting gegeven aan den drang naar stijlvolle
planverdeeling, eenvoudige strenge weergave; doch met de middelen van het
naturalisme en in den realiteitsvorm.
Gestel, nog eens, meent volstrekt niet, dat hij reeds is waar hij wezen moet. Hij
gelooft aan een schoone komende kunst, waarvan dit de basis is. Hij is overtuigd dat
hij nooit zal vervallen in een zekere ‘manier’ van werken, omdat hij openstaat voor
de indrukken der natuur en zij ook hem steeds zal ingeven hoè hij werken moet.
A.O.

Leo Gestel: De vlucht uit België. Stedelijk museum, Amsterdam.
De schilder Gestel behoort tot de groep modernen, van wie wij zoo nu en dan op
tentoonstellingen werk te zien krijgen, dat ongetwijfeld kwaliteiten heeft, maar dat
wij, eerlijk gezegd, nooit zoo grif kunnen aanvaarden. Het is een dier uitingen van
de opvatting, of met een mooi woord vizie, des schilders, waarbij het ons voorkomt
of wij bij een overgangsstadium worden geroepen, dat alleen als zoodanig belangrijk
is. Wij eerbiedigen het zoeken, waardeeren den zoeker, komen tot zeker begrip van
zijn streven, maar gaan wat onbevredigd en lauw naar huis. Wij hebben een
gedachteproces bijgewoond, niet een mensch ontmoet.
Wanneer ik dus zeg, dat ik niet wist, dat Gestel dit kon, deze mooie en levende
reeks teekeningen, dan heb ik niets bijzonders gezegd, want hij had mij nooit
gelegenheid gegeven hem te naderen. Maar wanneer ik beken, niet te hebben gedacht
dat iemand hier te lande zooiets kon, ben ik mij bewust, meer te beweren. De bewering
is ten volle gemeend.
Neen, tot deze gemakkelijke, maar ook gevoelige proeven van vertellende
teekenkunst, achtte ik niemand hier bekwaam, noch tot zulk een rake en boeiende
wedergave der actie. Ik dacht niet dat wij hier iemand hadden, die met zooveel geest
en volledigheid die groote verscheidenheid van groepen zou kunnen teekenen, zonder
ooit te vervallen in het droge, documentaire; die zoo geheel schilder, d.i. de door
kleur en toon geboeide zou blijven, bij alle aandacht voor het karakter, het incident,
de stemming, die zoo in alles tegelijk beeldend kunstenaar en bewogen,
geïnteresseerde mensch zou kunnen zijn.
Ik moet beginnen met vast te stellen, dat een klein deel van deze teekeningen, die
wat opzettelijk dramatisch zijn, en die niet zoo zeer het geziene moment geven, als
een eenigszins allegorische parafraze - de vlucht verpersoonlijkt door groote, angstige
figuren met tragische blikken, het gevaar gesymboliseerd door roode vlammen of
rooden gloed, - mij wat minder geslaagd schijnen, al toont de teekenaar ook daarin
waarneming en expressie-vermogen te over. Voluit schitterend vind ik echter de
realistische, bij alle evenwichtige groepeering er spontaan uitziende, aan een
moment-opname gelijke tafreelen van de vlucht, de bijeenscholing aan de stations,
de geïmproviseerde rustplaatsen.
Tot de mooiste van deze, ook van kleur reëele en toch frissche composities
behooren voor mij een paar van die groote vluchtelingenkampen, met de huifkarren,
afgespannen paarden, druk pratende mannen, spelende kinderen, bezige, of moedeloos
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neerzittende vrouwen, die velden vol warrelig, druk, nerveus gedoe, vol
tegenstellingen, vol pathetische en humoristische scènes, fantastisch, grillig, bizar
als de Bohemien-series van Callot. Of die andere, waarin alles, boerewagens,
verhuiskarren, fietsen, auto's, kinderwagens, mannen, vrouwen, kinderen, bepakt en
beladen, impassibele dieren, stuiven, zwoegen, sjokken over den weg, tafereelen vol
actie, vol gebeuren, vol vreemds en intiems, lachwekkends en ontroerends. Den
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schilder Gestel bewonderen wij dan in al de fijne kleurigheden, die hij weet aan te
brengen door de omslagdoeken der vrouwen, door de beschildering der karren, door
de ruiten en strepen op de dekens en lakens, op de pakken, door de rook die uit de
vuurtjes stijgt, en de willekeurige voorwerpen die hij geestig en ongezocht neerzet.
Den menschenkenner, den karakterteekenaar hebben wij lief om zijn fijn en nooit te
gewild typeeren der echt Belgische personnages, zijn meesterschap in het weergeven
van al die verschillende uitdrukkingen op al die gezichten van in karren bij elkaar
gepakte, of geesteloos voortsnellende, vertwijfeld of gelaten neerzittende menschen,
om het licht en donker, dat hij ook in de stemming weet aan te brengen. Een teekening,
met een rij zeer verscheiden typen, op een bank neerzittende, waaronder zoo'n prachtig
oud vrouwtje met haar korfmand, lijkt mij naast die waar zich als een mobiel gemaakt
panorama, een geheel wereldje van vluchtelingen voortspoedt, om een roode auto
gestrooid, de meest treffende vertelling toe. Maar het soberst en fijnst toont de
kunstenaar zich wellicht in die kostelijke compositie, waarop men voor een estaminet,
niets anders ziet dan twee overladen fietsen, onbeheerd..
Zoo heeft deze gruwzame en gedenkwaardige episode, de vlucht uit België, dan
zijn chroniqueur gevonden. Een volkomen waardigen, wiens levendige frissche,
gevoelige indrukken aan het nageslacht kunnen worden overgeleverd als het eerlijk
en betrouwbaar werk van een zeldzamerwijze eens met zijn tijd meelevend artiest,
van wien ook wij ongetwijfeld nog veel verheugende verrassingen zullen ondervinden.
C.V.

Hollandsche kunstenaarskring.
Deze tweede tentoonstelling van den Hollandschen Kunstenaarskring is zeer
interessant, ondanks de afwezigheid van twee anders het meest op den voorgrond
tredende leden: Gestel en Van der Hem, ondanks ook het feit, dat Sluyters alleen een
reeks landschappen inzond - terwijl hij toch als figuurschilder voornamelijk te
beschouwen is. Deze landschappen waren reeds in den Larenschen Kunsthandel te
zien; ze zijn onrustig, wild, er is iets groots soms in die grillige massa's van weg,
huizen, boomen en luchten tegen elkaar, maar waarom is alles zoo vormloos? Een
van de schilderijen, een kindje voor een huis, is meer geconcentreerd, en heeft een
sterke expressie.
De voorzitter Breitenstein is eigenlijk niet geheel en al, wat men een modern
schilder zou mogen noemen, geen zoeker naar stijl, geen die met de tradities der
impressionistische scholen breekt. Integendeel, zijn beste schilderijen: Aan het Kanaal
en Zomer, zijn daarom het best, wijl ze het meest atmosfeer en stemming geven, en
als zoodanig ben ik ze genegen.
Van Blaaderen is forscher, een kloek bouwer van sobere, levendige landschappen,
en bloemen, geen bloemstukken doch bloemen in groei, buiten. Er is iets spontaans
in zijn werk, en een gezonde vlotheid.
H.J. Wolter is eveneens door den stoeren opzet van zijn werk te herkennen, en om
zijn overtuigende wedergave van licht niet zelden zeer te waardeeren. Hij is een van
de weinigen, die directe verwantschap aan Hart Nibbrig toont, aan den eerlijken,
steilen werker en zoeker, die de traditie van het Hollandsche schilderschap resoluut
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den rug toekeerde, na er triomfen in te hebben behaald als het prachtige
oude-damesportret (van 1894) met het mooi blond behandelde vleesch en het diepe,
voorname zwart. Hoe hij, langs den weg, dien hij zich gekozen had, tot iets zeer fijns
kon komen, toont een ander portret van een oude vrouw, vlak vóór zijn dood gemaakt;
het is een edel werk, spiritueel, als lichtend, iets hoogers dan scherpe karakteristiek.
Rik Wouters, de joyeuze schilder en kloeke, sterke beeldhouwer, behoort tot de
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geïnviteerden. Zijn beeldhouwwerk, vol mouvement en kleur, breed en geestig, doet
het hier zeer. Gustave de Smet is droger, meer beginsel-man, maar zijn avond met
het treffende nachtgezicht door het raam is toch wel met gevoel geschilderd. Maks
komt goed uit in de met de verf vast geboetseerde Mulattin; er is hier en in zijn beide
andere stukken als steeds ook iets onbeschaafds. Mondriaan blijft die vormloosheden
schilderen, die ik eerlijk gezegd maar niet als een gezonde uiting van scheppingsdrift
kan beschouwen. Piet van Wijngaardt stelt donkere, soms wel wat heel donkere,
schilderijtjes ten toon, waarin hij altijd weer een eigen en behagelijk coloriet geeft.
Teruggekeerd van zijn proeven met licht, bewijst hij nu wel zeer stellig dat d i t zijn
wijze van zien is, kleur, diepe en éclatante kleur, rijzend uit donkerten. En hij komt
in bijna elk afzonderlijk geval tot iets warms en tonigs. Als men zijn werk vergelijkt
met dat van Schwarz, die tegenover hem hangt, gevoelt men dat de laatste misschien
iets grooters zoekt, maar dat kleine doch onontbeerlijke mist, dat de andere heeft:
beschaafd kleurgevoel. Elsa Berg is in de ‘Mystieke Vijver’ het meest eigen, en dan
wel Duitsch-romantisch; men moet in deze schilderij niet zoozeer van dichterbij het
lijnenspel, dat verwarrend is, volgen, doch van veraf het samenstel van dubbelvormen
- vorm en weerspiegeling. Dit schilderij schijnt een overwinning op den te opzichtigen
trant, de persoonlijkheid slaat er doorheen.
Mevrouw Fernhout-Toorop blijft wat gewild-naïef aandoen. Ik kan geen grooten
wil zien in die sentimenteele uitingen in een harden, on-innigen vorm. Colnot, wiens
stillevens ook donker worden, heeft een opmerkelijk zelfstandig kleurgevoel, dat
steeds beter tot zijn recht komt.
Over het algemeen blijft de indruk, dat deze kring, gevormd door weliswaar
uiteenloopende, maar meest jonge en stevige talenten, een toekomst heeft.
C.V.

Kalender-Quellinus school.
Het is wel wat laat misschien, nu nog in April een kalender voor 1916 aan te kondigen,
maar ze verscheen, tenminste bereikte mij niet veel eerder, en is toch ook wel van
dien aard er even melding van te maken.
Juist in verband met mijn kroniekje der vorige maand wil ik er de aandacht op
vestigen, omdat het een aardig ‘ambachtelijk zuiver werkstuk’ is. De richting van
onze kunstnijverheids-scholen is in den laatsten tijd meer praktisch geworden, besturen
en directeuren zien wel in, dat ‘teekenen’ slechts een onderdeel, een hulpmiddel is,
en de uitvoering van het geteekende, het doel. Zoo wordt op de Quellinusschool ook
praktisch gelithografeerd; en nu is juist het terrein der lithografie zoo uitgebreid, dat
men de techniek in alle onderdeelen, van crayon-manier af, tot wasschen met tusch,
tot schaven, enz., enz., goed en terdege moet kennen om te weten wat men met het
voortreffelijk materiaal der lithografische steen bereiken kan.
Als zuiver specimen van steenteekenen, kunnen wij de Quellinus school-kalender
beschouwen, maar ook als compositie zit deze goed in elkaar. Ze is gelukkig iets
meer geworden dan een opgevuld geraamte van hulplijnen; er zit regelmaat in, maar
niet zoo, dat d i e overheerscht, doch wel het algemeen aspect. Nu doet deze kalender,
door den kleur misschien in eersten oogopslag iets aan Weener kunstnijverheid

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

denken, maar heel erg vind ik dit niet; 't is een smakelijk ding geworden, dat juist
van bewerking en zuiver van opbouw is.
R.W.P. JR.
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FRANS HALS, DRINKENDE JONGEN.
NAAR DE SCHILDERIJ IN HET MUSEUM TE SCHWERIN.
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Het determineeren van oude Hollandsche schilderijen,
door W. Martin.
II.

AFB.

2. NICOLAES MAES. BADENDE JONGENS. VERZAMELING BARON V. SCHLICHTING, PARIJS.

De lezer wil zich wel herinneren, dat wij het eerste opstel, aan dit onderwerp
gewijd (Elsevier's Nov. 1915, blz. 321 tot 332) besloten met de aankondiging, dat
in het vervolg de stijlcritische determineer-methode in engeren zin zou worden
behandeld. Wij zullen derhalve in het onderstaande ter sprake brengen het kennen
en onderscheiden van hetgeen men zou kunnen noemen het penseelschrift van de
schilders en het daardoor herkennen van een schilderij of deel daarvan als werk van
een bepaalden kunstenaar.
Schijnbaar is deze stijlcritiek een weinig zekere weg om tot de waarheid te geraken.
De ervaring evenwel heeft geleerd, dat haar methoden, indien zij nauwgezet worden
toegepast door goed geschoolde kenners, tot de meest stellige resultaten leiden.
Degenen, die zich aangetrokken gevoelen tot de beoefening der stijlcritiek,
bemerken
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reeds spoedig, dat zij al dan niet de gave bezitten, hare methoden toe te passen.
Immers, hebben zij een voldoenden ‘kijk’, d.w.z. een goed oog voor het zien en
onthouden van vorm, lijn en kleur, en ontwikkelen zij die eigenschap door gestadige
oefening en speciale studie, dan zullen zij telkens gelegenheid vinden om de juistheid
van hun stijlcritisch inzicht te toetsen aan gevonden handteekeningen of historische
bewijzen. Ik herinner mij nog levendig de vreugde van een beginneling, die, na te
hebben ontdekt, dat de zee en schepen op den achtergrond van een door Bol
geschilderd portret in het Mauritshuis, geschilderd zijn door Willem van de Velde
den jonge, zijn vondst door de mededeeling in den catalogus bevestigd vond: een
aanmoediging derhalve voor hem om voort te gaan op den ingeslagen weg.
Enkele typische voorbeelden mogen aantoonen, hoe de juistheid van stijlcritische
vondsten is gebleken door latere historische vondsten. Een der meest bekende gevallen
is het volgende. De bekende Rembrandtkenner Wilhelm Bode had, op grond van
gevolgtrekkingen, uitsluitend gemaakt uit de veranderingen die Rembrandts
schilderwijze had ondergaan, aangetoond, dat deze schilder een jaar later van Leiden
naar Amsterdam verhuisd was dan men gemeenlijk aannam. Latere onderzoekingen
in de archieven brachten het bewijs, dat hij juist had gezien.
Dezelfde kunstgeschiedschrijver maakte, eveneens uitsluitend uit stijlcritische
gegevens, de gevolgtrekking, dat Adriaen Brouwer niet in Vlaanderen, maar in
Holland zijn leertijd moet hebben gehad. Ook van deze conclusie werd later, vooral
door de archiefvondsten van Bredius, de juistheid aangetoond.
De in 1905 overleden Dusseldorpsche verzamelaar Werner Dahl kwam door
stijlcritische vergelijking tot de overtuiging, dat een landschap, dat als werk van
Salomon Ruysdael in het Museum te Kopenhagen hing, een werk moest zijn van
Jacob van Mosscher. Toen de schilderij later uit de lijst werd genomen, bleek de
handteekening van Van Mosscher op het door de lijst bedekte gedeelte van de
schilderij te staan. Een schilderij van Gillis Rombouts in het Museum te Boedapest,
daar tentoongesteld als werk van Verboom en door Hofstede de Groot als een
Rombouts herkend, bleek bij nader onderzoek de handteekening van Rombouts te
dragen.
Uit onze eigen ervaring zouden wij ook dergelijke gevallen, o.a. met werken van
Abraham van Dijck, Michiel Sweerts, Jacob de Wet, enz. kunnen opsommen, maar
wij geven er de voorkeur aan, als laatste voorbeeld te noemen een van de tallooze
gevallen, waarin ettelijke ‘specialisten’ onafhankelijk van elkander dezelfde
determinatie doen, waaruit dus te meer blijkt dat de kans op juistheid, ook zonder
het vinden van eenig historisch bewijs, zeer groot is. Wij bedoelen een schilderij van
Cornelis de Man in het Museum te Berlijn (depôt No. 796). dat door Waagen, Bredius
en Hofstede de Groot, zonder dat de een de meening van den ander kende, als werk
van dien meester is gedetermineerd.
De juistheid der methode wordt derhalve om zoo te zeggen dagelijks opnieuw
bewezen. Hoe zij beoefend wordt is niet zoo gemakkelijk uiteen te zetten. In 't kort
gaat men te werk als volgt: men bekijkt de schilderijen uitermate nauwkeurig en
onthoudt, tot in de allerkleinste kleinigheden, de eigenaardigheden van elken schilder
en de verschillen tusschen de groote meesters en hunne navolgers. Zoo heeft
bijvoorbeeld Salomon van Ruysdael een zeer bepaalde, door niemand anders
toegepaste manier om de lucht vlak boven den gezichtseinder te schilderen. Men
herkent hem daaraan even onmiddellijk als men bijvoorbeeld Willem van de Velde

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

den Jonge herkent aan de figuurtjes en het touwwerk of Jan Vermeer van Delft aan
zekere, niet te omschrijven toets-eigenschappen. Niet te omschrijven zeg ik, want
deze zeer duidelijk op te merken en van
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AFB.

3. N. MAES. DE KOEKEBAKSTER. VROEGER VERZAMELING STEENGRACHT TE 'S GRAVENHAGE.
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AFB.

4. KOEDYCK. SNOEPENDE JONGEN. VROEGER VERZAMELING DELAROFF, ST. PETERSBURG.
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andere terdege verschillende eigenaardigheden in de techniek zijn evenmin
nauwkeurig te omschrijven als bijvoorbeeld kleine verschillen in reuk of smaak.
M.a.w. men kan bij benadering aanduiden wat men bedoelt, maar men kan het
niemand duidelijk maken, die niet zelf in staat is, het mede te ondervinden. Maar
even waar als het is, dat de verschillen in reuk en smaak zeer positief zijn, even waar
is het, - en het bleek uit de genoemde voorbeelden - dat het opmerken en vaststellen
van de technische verschillen bij schilderijen tot stellige resultaten leidt. Terecht
wordt het dan ook vergeleken met hetgeen de koopman warenkennis noemt, en
evengoed als de tabaks- of koffieproever door aanleg en oefening de fijnste nuances
opmerkt, zal ook de schilderijen-expert hiertoe op zijn gebied in staat zijn, mits hij
over de noodige hoeveelheid gegevens beschikt.

AFB.

5. KOEDYCK. TOBIAS EN DE ENGEL. MARIAKERK, 'S GRAVENHAGE.

De moeilijkheid is nu alleen maar om de grenzen vast te stellen in gevallen, waarin
de techniek van den eenen meester als het ware overgaat in die van den ander, of
waarin de kunst van denzelfden schilder dusdanige technische veranderingen heeft
ondergaan, dat hij zich zelf niet meer gelijkt. Vroeg werk van Jan van Goyen bij
voorbeeld is vaak geheel in den trant van Esaias van de Velde geschilderd en Hobbema
heeft landschappen gemaakt, die nauwelijks van Ruisdael's werk zijn te onderscheiden.
Nicolaes Maes' werk uit zijn vroegen tijd verschilt dusdanig van dat uit zijn latere
levensjaren, dat men vroeger heeft aangenomen, dat er twee verschillende meesters
N. Maes waren geweest.
Zeer moeilijk zijn bijvoorbeeld sommige navolgers van Jacob van Ruisdael van
dezen meester te onderscheiden. Met name gaat het werk van Cornelis Vroom,
Guilliam du Bois en Gerrit van Hees vaak onder Ruisdael's naam. Door het steeds
in nauwkeurigheid toenemend onderzoek blijkt meer en meer, dat hetgeen het werk
van één meester in verschillende fazen en kwaliteiten scheen, de arbeid is van meer
dan één schilder. Zoo doende heeft men uit het oeuvre van de hoofdmeesters tal van
werken
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kunnen elimineeren en teruggeven aan de oorspronkelijke makers. Er is bijvoorbeeld
aangetoond, dat zekere P. Janssens Elinga op verdienstelijke wijze Pieter de Hooch
navolgde en menige Pieter de Hooch bleek weldra een Janssens te zijn. Van de talrijke
aan Adriaen van Ostade toegeschreven werken zijn er, gelijk Dr. Freise onlangs
bewees, ettelijke van de hand van Victorinus. Portretten van Luttichuys gaan als
Terborch, werken van Ludolf de Jongh als Albert Cuyp, schilderijen van Sorgh als
Brekelenkam, en vele schilderijen van Frans Hals en Jan Steen, die niet goed genoeg
zijn voor deze meesters, zijn dan ook vermoedelijk het werk van hunne zoons.

AFB.

6. JOZEF ISRAËLS. VLUGGE KRABBEL.

Het spreekt vanzelf, dat zulke vondsten en vermoedens nòg subtieler onderzoek,
nòg scherper onderscheiding noodig maken. Het wantrouwen neemt toe, omdat men
overtuigd is, dat slechts de twijfel hier ten slotte tot zekerheid kan leiden. Hypercritiek
is hiervan natuurlijk eveneens het gevolg, maar deze heeft één goeden kant, nl. dezen,
dat zij, aandringend op revisie, de wonde plekken aantoont en hernieuwd onderzoek
uitlokt doordien zij tot tegenspraak prikkelt.
Natuurlijk zijn van dit wantrouwen algeheel uitgesloten de echt gesigneerde of
door hun herkomst te determineeren werken benevens die, welke zóó karakteristiek
van techniek en opzet zijn, dat geen twijfel mogelijk is. Ook al had men niet de in
het eerste stuk van dit opstel (blz. 328) genoemde historische bewijzen, waaruit blijkt,
dat ‘het Geloof’ van den Delftschen Vermeer (verzameling Bredius, Mauritshuis) in
de 17e en 18e eeuw als Vermeer is verkocht, dan zou toch dit schilderij (dat niet
gemerkt is!) een onaantastbaar echte Vermeer blijven, zóó karakteristiek is de
schilderwijze.
Er zijn, kortom, reeksen van ongesigneerde en ongesignaleerde werken, wier
techniek zich dusdanig ‘dekt’ met die der gemerkte of door historische gegevens
bekende, dat bij de bepaling van hun auteurschap twijfel algeheel is uitgesloten.
Bovendien wijzen vaak andere overeenkomsten den weg. Zoo was bijv. het hierbij
(afb. 2) afgebeelde schilderij met badende jongens lang een puzzle, totdat bleek, dat
dezelfde jongens en dezelfde hond ook voorkomen op een koekebakster van Nicolaes
Maes (afb. 3). Bovendien doet de behandeling vermoeden, dat ze niet door een
geoefend landschapschilder gemaakt zijn en verraadt de belichting der figuren den
interieurschilder. Dit alles en bovendien het afbeelden op den achtergrond van een
ruïne uit de buurt van Dordrecht, wees de richting naar den Dordtschen figuurschilder
Maes, aan wien de schilderij sedert met volle zekerheid is teruggegeven.
Het aantal der werken, die uitsluitend wegens hun karakteristieke eigenschappen
als werk van een bepaald meester zijn te herkennen, is zeer talrijk, ook in de musea.
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Ten onzent is men in het algemeen voorzichtig met determineeren van hetgeen de
musea bevatten en derhalve zijn daar verreweg de meeste schilderijen juist
gedetermineerd.
Buiten de boven besproken groote groep van nauwkeurig te etiketteeren schilderijen
zijn er tallooze, waarbij men minder zeker gaat.
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In de eerste plaats zijn er tal van schilderijen, die met den besten wil niet te
determineeren noch zelfs in eenige anonieme groep zijn onder te brengen, aangezien
zij stilistisch niet passen bij determineerbaar of groepeerbaar werk. Ware b.v. de
groote schilderij van Koedijck, Tobias met den Engel, die ik eenige jaren geleden in
den Haag vond, niet gesigneerd geweest, dan zou niemand ooit den maker hebben
kunnen weten, tenzij er eens een historisch bewijs gevonden ware. Immers van
Koedijck waren toen slechts zeer fijne, Dou-achtig geschilderde kleine stukjes bekend
(zie afb. 4) en dit is een groot, breed gedaan doek (afbeeld. 5).

AFB.

7. JOZEF ISRAËLS. ZORGVULDIG GETEEKENDE STUDIE.

Tot de werken welke n o o i t gedetermineerd zullen kunnen worden, behooren die
tallooze schilderijen, die t e weinig karakteristieke eigenschappen bevatten. Er zitten
b.v. 5 leerlingen naar denzelfden kop te schilderen en in al die koppen corrigeert de
leermeester een kleinigheid. Wie ter wereld zal nu later, behalve misschien die
leerlingen en hun leermeester, precies kunnen zeggen van wie de eene studie was en
van wie de andere, tenzij er één zeer bijzonder werk maakte, reeds als leerling! Dit
dunkt ons de eenige verklaring van de omstandigheid, dat wij van den Delftschen
Vermeer vóór zijn 24ste jaar evenmin werk kennen als van Frans Hals vóór zijn vijf
en dertigste.
Ook werk van den meester zelf kan in een dusdanig stadium van ‘karakterloosheid’
onvoltooid blijven, dat het later niet nader te determineeren is dan als behoorende
tot de richting van dien meester.
De grootste moeilijkheden doen zich voor bij het identificeeren van in verschillend
tempo gemaakte dingen van denzelfden meester. Vonden wij b.v. een heel vlugge
studie van Pieter de Hooch, wij zouden ze niet herkennen, tenzij ze gemerkt ware.
Misschien zouden wij een vermoeden hebben, maar de gegrondheid daarvan zouden
wij nooit kunnen bewijzen. Als voorbeeld geven wij de reproducties (afb. 6 en 7)
van een vluggen krabbel en een rustige studie van Jozef Israëls. Hadden wij in dit
geval geen historische bewijzen, dan zouden wij nooit verder kunnen komen dan een
vermoeden.
Maar er liggen nog meer voetangels en klemmen. Ik bedoel in de eerste plaats het
werk van leerlingen en navolgers, in de tweede dat van copiïsten en vervalschers, in
de derde de overschilderingen van de zoogenaamde herstellers.
Stelselmatig onderzoek heeft geleerd, dat men voor onze 17e eeuw als regel moet
aannemen, dat de leerling begint met navolger te zijn, ja dit vaak blijft. Slechts de
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zéér krachtige jongeren ontworstelen zich aan de navolging van den leermeester. De
overigen trachten hem in alle opzichten op zijde te streven. Degenen, die het daarin
het verste brengen, gaan in alle denkbare details met hun leermeester mede en nu is
het voor den criticus allermoeilijkst, uit te maken of een schilderij het werk is van
den leermeester op een zwak moment, dan wel dat van den leerling of navolger op
zijn allerbest.
Waar niet, gelijk b.v. bij Judith Leyster of Pieter Janssens, signaturen of historische
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gegevens den weg helpen effenen is dat nauwelijks of niet uit te maken. De eenige
weg is hier het wantrouwen en het steeds wéér vergelijken met het authentieke werk
van den hoofdmeester.

AFB.

8. FRANS HALS DE JONGE (?). ZINGENDE KINDEREN.

Een der meest actueele reeksen van gevallen zou ik willen noemen die van de
werken van Frans Hals. In de aan dezen kunstenaar toegeschreven studies van
kinderkoppen zijn minstens twee verschillende ‘handen’ te herkennen, waarvan
vermoedelijk de eene is die van den ouden, de andere die van den jongen Frans.
Judith Leyster's Hals-imitaties, bijvoorbeeld hare staande portretten, worden nog
steeds zonder de minste reserve als Hals verkocht, want het verschil is zeer moeilijk
te zien.
Toch is hier een oplossing denkbaar. Ik bedoel niet alleen het pogen, om na te
gaan, of misschien de minder goede exemplaren in verfsoort of paneelbewerking op
een andere afkomst dan Hals' atelier zouden wijzen, maar denk ook aan het stellen
van één vraag in elk van die gevallen: is hier naar de natuur gewerkt, of met een
bepaald voorbeeld van den leermeester in de gedachte, of direct naar een geschilderd
voorbeeld?
In vele gevallen is het reeds gelukt, dit vast te stellen. Vaak toch blijkt, dat gepoogd
is, bepaalde partijen met dezelfde opeenvolging van penseelstreken en met kwasten
van dezelfde breedte te schilderen. Een ander maal blijken onderdeelen van een
schilderij (vooral waar het op bouw en constructie aankomt) niet begrepen, enz. Op
deze wijze b.v. worden de oude copieën naar Rembrandt (Rembrandt werd reeds in
1639 door Jac. Koninck gecopieerd!) herkend.
Heeft men niet met breed geschilderd werk te doen, maar b.v. met rustig gedane
genrestukken of landschappen, dan wordt de zaak gemakkelijker. Immers, dan
verraden de leerling en navolger zich doorgaans eerder door gebrek aan kracht, dat
hier des
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te sterker aan den dag treedt, omdat zij de natuur via de techniek en compositie van
den leermeester bekijken. Hetgeen de vergelijking van gedocumenteerde schilderijen
van den leermeester en de leerlingen (b.v. Rembrandt-Bol-Flinck-Backer, of B. v.d.
Helst-Lodewijk v.d. Helst-A. v.d. Tempel) ons leert, leidt, toegepast op andere
meesters, vaak tot een zeer gewenschte schifting. Zoo b.v. bij Jan Steen en zijn
navolgers, bij Netscher en zijn copiïsten. Enzoovoorts.
Bijzonder opmerkelijk zijn de gevallen, waarin een leerling, die bij een groot
meester komt in diens jeugd, gaat werken op de wijze van dien grooten meester en
dit gedurende zijn geheele verdere leven blijft doen, daarbij den geest en de techniek
der vroege werken van den leermeester verder uitwerkend, en soms tot iets beters,
vollers dan zijn voorbeelden. Dit begrijpelijke, doch curieuse verschijnsel doet zich
b.v. voor bij den reeds genoemden Victorijns, die gedurende heel zijn leven werken
maakte in den trant van de vroege schilderijen van Adriaen van Ostade (Vgl. afb. 9
en 10).
Zeer moeilijk is het, de hand van medewerkers te herkennen, tenminste van
dezulken, die hun best deden om op hetzelfde doek of paneel in den trant van den
hoofdmeester te werken. Hier moet men wederom uitgaan van de bekende feiten en
zich daaraan oefenen. Wij weten bijvoorbeeld uit archivalia, dat de zoogenaamde
‘Magere Compagnie’, officieel het korporaalschap van kapitein Reynier Reael en
luitenant Cornelis Michielsz. Blaeuw (Rijksmuseum No. 1085) door Frans Hals is
ontworpen en begonnen, doch door Pieter Codde voltooid. Codde deed al het
mogelijke om Hals nabij te komen. Toch zijn, wanneer men goed kijkt, hier en daar
de verschillende ‘handen’ te onderkennen.
Maar in andere partijen van het doek is niet uit te maken, of Hals dan wel Codde
er de verf plaatste.

AFB.

9. A. VAN OSTADE. KAARTSPELENDE BOEREN. IN PARTICULIER BEZIT.
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Verder weten wij bijvoorbeeld, dat de portret-schilder Jan de Baen de achtergronden
en gewaden vaak door Jan Vollevens liet schilderen*); dat Frans van Ommeren bij
Ferdinand Bol werkzaam was†); dat Berchem soms de hulp van Jan Baptist Weenix
verkreeg§); dat Huchtenburg zijn eigen werk in 't klein copieerde of liet copieeren en
dan zelf retoucheerde**).
Houdt men dergelijke gevallen in het oog,

*) Van Gool, Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen, 1750, I,
blz. 90,
†) Oud Holland VI, blz. 71.
§) Jacob Campo Weyerman, Levensbeschrijvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen, 1729 II, blz. 195.
**) Van Gool t.a.p. II, blz, 412.
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dan komt men door oefening op den duur verder.

AFB.

10. VICTORIJNS. BOERENGEZELSCHAP. VERZAMELING MR. KÖHLER TE MAARSSEN.

Gemakkelijk is het, gelijk vanzelf spreekt, om de verschillende ‘handen’ te
onderscheiden daar, waar twee meesters samen werken op één doek met behoud van
hun eigen toets. Zoo is bijvoorbeeld precies te zien, welke partijen Berchem en welke
Gerrit Dou schilderde in het portret van een echtpaar in het Rijksmuseum. De hond
bijvoorbeeld is even karakteristiek voor Berchem's schilderwijze als de koppen der
figuren voor die van Dou.
Wij meenen dit gedeelte van ons betoog thans voldoende te hebben toegelicht en
moeten in een volgend opstel eerst over de copieer- en vervalschingspraktijken
spreken alvorens wij, wederom terugkeerend tot de stijlcritiek, een conclusie trekken
met betrekking tot de grenzen, waar binnen zij kan werken en waar buiten zij van
geenerlei waarde mag heeten.
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Edouard Manet, door Kasper Niehaus.
(Vervolg en Slot).
Eerst in het jaar, waarin de Olympia tentoongesteld werd, na de sluiting van den
Salon, in Augustus 1865, ondernam Manet als toerist de reis naar Spanje, waarnaar
hij reeds zoo lang had verlangd. Niets karakteriseert hem beter dan deze reis. Hij zou
slechts tot Madrid gaan en de plaatsen, die op zijn weg en in de nabijheid lagen,
vluchtig aandoen. Astruc gaf hem goeden raad en een nauwkeurig reisplan met alle
bezienswaardigheden mee. Manet is in Burgos en Valladolid, in Madrid en Toledo
geweest. Natuurlijk is hij eenige keeren in het Prado geweest en heeft de Velasquez
bezien. Particuliere collecties heeft hij niet bezocht, niet eens de verzameling van
den hertog van Ossuna, die Astruc hem bizonder had aanbevolen. Van El Greco
schijnt hij, uitgezonderd de weinige schilderijen, die toenmaals in het Prado hingen,
slechts de beide voornaamste jeugdwerken in Toledo, de ‘Begrafenis van den graaf
d'Orgaz’ en het ‘Espolio’ te hebben gezien. Hij was noch in het nabije Escuriaal, dat
Astruc hem op 't hart gebonden had te gaan zien, noch in Aranjuez en zat meesttijds
in Madrid fransche couranten te lezen. Noch Goya, noch Velasquez, noch El Greco
konden z'n heimwee verdrijven. Hij kwam zich als een banneling voor. Eenig
genoegen hebben de stierengevechten hem nog bereid, en hij heeft vluchtig in de
arena geteekend. Wat hem z'n humeur bedierf, was - 't is treurig het te moeten zeggen
en de romantische Astruc moet slechts met moeite een medelijdend lachje onderdrukt
hebben - de fatale reuk der olie en de boter van twijfelachtige kwaliteit, waartegen
de verwende maag des Parijzenaars niet bestand bleek. Denzelfden middag, waarop
Manet te Madrid aankwam, kwam Théodore Duret, die een fantastische reis door
Portugal had ondernomen, te Madrid aan. Hij kwam van Badajoz, aan de Portugeesche
grens, had een dagenlange reis per diligence achter den rug en was half verhongerd.
Het juist geopende Hôtel de Paris op de Puerta del Sol kwam hem als het ware paradijs
voor. Daar had ook Manet zich neergelaten. De twee kenden malkander toen nog
niet. Duret vertelt heel aardig, hoe zij, daar het algemeene middagmaal reeds was
afgeloopen, alleen in de eetzaal zaten, en hoe hij de ergernis van z'n tafelgenoot
opwekte, door dubbel van alle gerechten te nemen, waarvoor de ander grimmig had
bedankt. Tenslotte kon Manet zich niet langer bedwingen, Duret over zijn vlijtigen
eetlust, die hem als een persoonlijke beleediging aandeed, te onderhouden. Duret
motiveerde z'n geeuwhonger met te zeggen dat hij uit Portugal kwam. Manet zei
daarop dat hij uit Parijs kwam. Hij en de criticus der avant-garde zijn toen vrienden
geworden en tot aan Manets dood gebleven. Op een dag gingen zij samen naar Toledo,
waar een bedorven hoen hun het plezier in de ‘Begrafenis van den graaf d'Orgaz’
bedierf. Eenige dagen nadien keerden zij naar Parijs terug. Manets Spaansche reis
heeft slechts twee weken geduurd.
Men bemerkt geen werkelijke verandering bij den schilder na de reis, die hem eer
van Spanje heeft vervreemd. De Spaansche motieven hebben uit. De schitterende
Spaansche costumes bleven ongebruikt in een hoek van het atelier. Manet schilderde
thans, omstreeks 1866, in Cherbourg en Boulogne, zeestukken, waaronder het
merkwaardige gevecht tusschen de beide amerikaansche schepen ‘Kearsage’ en
‘Alabama’, dat hij in het jaar 1864 van een loodskotter op de hoogte van Cherbourg
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mee aangezien en geschetst had, en dat met de vernietiging van een der beide schepen
ein-
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digde. Courbet was hem als zeeschilder voorgegaan, die als een der eersten de zee
niet meer van het strand, maar van de zeezelf uit geschilderd had. Doch het is Courbet
nooit gelukt, de zee anders als met golven te bevolken, terwijl Manet daarenboven
alle natuurlijke détails van het zeegezicht aan het totaaleffect laat deelnemen.
Manet was zwak in het uitdenken van situaties. Hij heeft, in tegenstelling met z'n
vriend Whistler, die z'n schilderijen zelfs ‘a r r a n g e m e n t s ’ noemde, heel weinig
gearrangeerd en is waar hij het opzettelijk beproefde, zelden bizonder gelukkig
geweest. Zijn verbeelding begon daar, waar die der meesten te kort schiet, bij de
stofuitdrukking. Componeeren beteekende voor Manet een ding waarschijnlijkheid
geven en wanneer de dingen op het doek leefden, was het schilderij voltooid.

ROUVIÈRE ALS HAMLET.

Buitendien schilderde hij toeneenige zijner beste portretten, dat van Zola, van
Rouvière als Hamlet, van Duret; vele vrouwenportretten, waaronder dat van zijn
vrouw en zijn moeder, ‘Le repos’ en dat van zijne leerlinge Eva Gonzalès. Bijna
gelijktijdig het dubbelportret ‘La leçon de musique’ en een weinig vroeger en een
weinig later, de ‘Exécution de l'Empereur Maximilien’, het ‘Balcon’ en het ‘Déjeuner
à l'atelier’ en tallooze stillevens. Deze periode omstreeks 1870 is Manets vruchtbaarste
geweest.
Het portret van Emile Zola, door 's dichters vrouw aan den Louvre vermaakt, was
de dank aan den auteur, die in z'n dagbladartikelen in ‘L'Evènement’ en in de ‘Revue
du XIXe siècle’ en tenslotte in z'n beide brochures krachtig voor hem was opgekomen;
overigens zonder eenig succes. De groote aparte tentoonstelling van vijftig
schilderijen, die de door den Salon gerefuseerde in 1867 nabij de
wereld-tentoonstelling bij den Pont de l'Alma georganiseerd had, direct naast de
barak van den eveneens geweigerden Courbet ‘naturaliste’; was zoo goed als
onopgemerkt gebleven of had, als alle voorafgaande uitingen des kunstenaars, slechts
grappenmakers gepleizierd.
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Het chef-d'oeuvre uit de jaren voor den Fransch-Duitschen oorlog dankt z'n ontstaan
aan de donkerste episode uit Napoleons regeering. De bestraffing van den
ongelukkigen keizer, terwijl de andere keizer ongestraft op den troon bleef, maakte
diepen
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indruk op Manet, en hij heeft zich nog in den zomer van 1867, spoedig na de
catastrophe, aan den arbeid begeven, maar er ging ruim een jaar overheen, voor het
definitieve schilderij, dat thans in de Kunsthalle te Mannheim hangt, voltooid was.
Het is inderdaad eene historische schilderij en het maakte, zooals bekend, te zijner
tijd als zoodanig in Amerika furore. De executie is op den dag, waarvan de datum
op het schilderij staat aangegeven, den 19 Juni 1867, zoo voltrokken als het hier is
afgebeeld. De keizer zag er aldus uit, men herkent den Habsburger; zelfs zijne
kleeding, tot op den hoed is historisch.

EVA GONZALÈS. (FOTO DRUET).

Men herkent ook zijne vrienden, de dappere generaals Miramon en Mejia. Zeven
soldaten, heet het in de berichten, voltrokken de executie. Zij vond voor Queretaro
plaats. Men had eene muur opgericht. De zeven soldaten en de muur komen op het
schilderij voor. Slechts weinige schreden scheidden de soldaten van hun slachtoffer,
berichten de historici. En ook aan deze bijzonderheid heeft Manet, die alle
aanwijzingen volgde, zich gehouden. Alleen heeft hij de groep schuin ten opzichte
van den muur en den keizer in 't midden geplaatst, terwijl inderdaad Maximiliaan
deze eereplaats aan Miramon afstond. Zoo vertelt tenminste 's keizers trouwe
aanhanger, prins Salm, in zijn boek ‘Queretaro’. Goya had zestig jaren tevoren een
dergelijk motief geschilderd, eene scène uit de Spaansche revolutie van 1808. Manet
heeft dit schilderij, dat in het Prado hangt, gezien en het zich wellicht herinnerd.
Aan het eigenlijke schilderij gingen drie verschillende ‘staten’ vooraf, waarvan
Manet de eerste, levensgroot, onder den eersten indruk van het drama geschilderde
schets nog op de tentoonstelling aan den Pont de l'Alma wilde hebben, en die vandaar,
zooals Bazire bericht, door de overheid uit politieke overwegingen werd verwijderd.
Maar niet in het motief, doch voornamelijk in de aanschouwing manifesteerde Manets
revolutionnaire kracht zich. Den kunstvriend zal de episode, die het schilderij
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voorstelt, even onbelangrijk voorkomen als de historische gebeurtenis op de ‘Overgave
van Breda’ van Velasquez, niettegenstaande zoowel hier als daar het geschiedkundige
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voorval in het centrum van het schilderij plaats vindt, Ook de tweede en derde staat
moeten nog in 1867 zijn ontstaan, want de derde, wiens plaats in de rij eenigermate
vaststaat, draagt den datum van dit jaar. De tweede is helaas alleen nog maar in
fragmenten voorhanden, die dan nog in slechten staat verkeeren en waarvan de verf
op sommige plaatsen is afgebladerd, zoodat een zuiver oordeel onmogelijk is. Deze
opvatting is het resultaat van nauwkeurige studies. Manet verving de schilderachtige
costuums van de schutters der eerste schets. Hij liet fransche soldaten in z'n atelier
komen en schilderde hen nauwkeurig in hunne uniformen. Het historische costuum
was bij de twijfelachtige uniformeering der liberale armee niet te verkrijgen.

DEJEUNER DANS L'ATELIER. (FOTO DRUET).

De jassen, kepi's en geweren stemmen overigens ongeveer overeen met de afbeelding
van het executiepeloton in ‘Die Mexikanische Kaisertragódie’ van Smit von Tavera.
Voor de groep der veroordeelden deed hij vrienden poseeren en wel voor de, van
deze schets bewaard gebleven figuur, den musicus Damourette, een vriend van z'n
broer Gustave, en wijzigde de gezichten naar fotografieën. Deze compositie komt
die van het eindelijke schilderij, van enkele minder gelukkige détails afgezien, zeer
nabij. Alleen wordt het grootste gedeelte van het lichaam van den officier met den
degen zichtbaar. Achter de groep is thans de muur gekomen, het décor van den muur
is zeer summier geschetst. Dit kleine schilderij, dat alla-prima schijnt gedaan en
waarin de natuur overwonnen is, staat onvergelijkelijk hooger dan de voorgaande
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opvatting. De figuren zijn niettegenstaande de sterke returtie van het formaat even
gedétailleerd. Hiernaar maakte Manet de lithografie, die eerst na z'n dood in
bescheiden oplaag werd gedrukt en waarin de groep met den officier nauwkeurig
dezelfde is. Daarentegen is de achtergrond weer veranderd. De muur vormt nu
duidelijk een hoek, zoodat de delinquenten parallel met den tweeden muur komen
te staan. Over den rechtermuur verschijnen gezichten onder breedrandige hoeden,
achter de linker de toppen van cypressen.

EXÉCUTION DE L'EMPEREUR MAXIMILIEN.

Het eindelijke schilderij is waarschijnlijk eerst in 1869 ontstaan. Het is de belangste
en eenvoudigste oplossing. De overbodige officier is verdwenen. Het landschap
achter den muur verruimt den blik en de handeling is binnen het zeer eenvoudige
schema van horizontalen en verticalen gevangen. De meester is thans z'n schilderij
machtig, onderdrukt alle toevalligheden en verheft de episode tot de hoogte van het
monument. De ‘Exécution de l'empereur Maximilien’ behoort met de groote
museumschilderijen, ‘Déjeuner sur l'herbe’ en ‘Olympia’ tot Manets omvangrijkste
werken.
De schilderijen, waarmee Manet aan den Salon van 1869 deelnam, waren ‘Le
balcon’ en ‘Le déjeuner à l'atelier’. De zittende dame op het ‘Balcon’, - waarmee hij
wellicht een modern pendant van Goyo's ‘Balcon’ wilde leveren -, is het eerste eenige jaren oudere dan de meeste andere - der serie portretten naar zijne leerlinge
Berthe Morisot. Het andere jonge meisje, - Mlle. Jenny Clauss, die later den schilder
Prins huwde -, en de heer, - de schilder Guille-
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met -, zijn minder goed geslaagde figuren op dit als geheel minder gelukkige
schilderij, het middelmatigste dezer heele periode. Het is mislukt omdat hij niet naief
genoeg meer was, de beperkingen, die hij zich totnogtoe had opgelegd, langer te
verdragen en omdat het compromis tusschen interieur en plein-air schilderen (zooals
hij het in ‘Le balcon’ wilde sluiten) hem nog niet mogelijk was. Daarentegen is ‘Le
déjeuner à l'atelier’ een zijner volkomen gelukte meesterwerken. Manets stiefzoon,
Léon Leenhoff, het model voor ‘L'enfant à l'épée’ leunt op de tafel en de in halfdonker
zittende man met den hoed is Manets vriend Rousselin. De wapens hoorden toe aan
een vriend uit den leertijd op het atelier-Couture, Monginot genaamd, die hem ook
voor vroegere schilderijen, zooals ‘L'enfant à l'épée’ wapens had geleend en in dank
waarvoor Manet hem in een zoek geraakte schets moet hebben geschilderd.
In 1870 schildert hij voor de eerste maal van 't begin tot 't einde een schilderij ‘en
plein-air’: ‘Au jardin’, dat de zuster van Berthe Morisot, de reeds genoemde Mme
Pontillon, haar kind en haar broer in den tuin der familie Morisot te Parijs voorstelt.
De oorlog onderbrak het werk. Manet onttrok zich niet aan z'n plicht, werd officier
bij de Garde nationale en droeg gelaten z'n lot als ondergeschikte van Meissonier!
Hij maakte het beleg van Parijs mee, was, zooals eene teekening bewijst, getuige
van de straatgevechten der commune en ging na den oorlog voor korten tijd naar
Oloron in de Pyrenëen, waar zijne familie dien bangen tijd doorbracht. Een der eerste
schilderijen uit het zuiden is het ‘Interiéur’ van Arcachon eene balconkamer, waarin
z'n vrouw en z'n stiefzoon, met het uitzicht op de zee. In Januari van het jaar 1872
bezoekt hij Holland ten tweeden male, waar hij den lievelingsmeester zijner jeugd,
Frans Hals, terugzag. Het resultaat dezer reis was ‘Le bon bock’, dat in 1873 in den
Salon verscheen en dat de faam in een ommezien bekend maakte. Wat Manet met
geen der voorafgegane schilderijen had weten te bereiken, gelukte hem met dit portret
van z'n vriend, den kopergraveur Belot: hij werd bewonderd. Een gymnasiast, die
later naam maakte, Camille de Sainte-Croix, stuurde den schepper der ‘Bon bock’
een geestdriftig sonnet. De Figaro-criticus, Albert Wolff, dien Manet ook met z'n
spoedig daarop geschilderd portret niet tot betere gedachten vermocht te brengen,
schertste echter, niet geheel ten onrechte, dat Manet water in z'n bierglas had gedaan
om bij het publiek in het gevlei te komen! De overdreven lange arbeid aan het
schilderij zal geschaad hebben. Zooals Manet eens tot Faure, wien het oorspronkelijk
toebehoorde, zei, had hij er over de zestig zittingen voor gebruikt. Het veel
voornamere vrouwenportret ‘Le repos’, dat in dezelfden Salon was tentoongesteld,
vond in de oogen van hetzelfde publiek geen genade. Met het ‘Bal de l'Opéra’ terzelfder tijd ontstaan - leverde Manet een pendant voor de een twaalftal jaren eerder
geschilderde ‘Musique aux Tuileries’. Alle figuren zijn portretten van personen uit
zijn omgeving, musici, schrijvers, viveurs en demi-mondaines. Hij liet z'n bekenden
in rok en witte das in het atelier poseeren. Manet heeft langen tijd aan dit schilderij
gewerkt. Het inspireerde hem tot een paar andere, die er meer of minder nauw verband
mee houden. Den polichinel, die links op het ‘Bal de l'Opéra’ door de lijst wordt
afgesneden, heeft hij herhaaldelijk geschetst en geschilderd (Salon 1874) en tenslotte
naar hem in andere pose, z'n populairste lithografie (de eenigste chromo) gemaakt,
waarvoor Théodore de Banville een distichon dichtte. ‘La femme aux éventails’, het
portret in maskerade-costuum van Mme de Callias, echtgenoote van een journalist
die over Manet heeft geschreven, is ook in dezen tijd ontstaan. De
beeldhouwer-schilder Alfred Stevens was Manets vriend en bewees hem een grooten
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LE BON BOCK. PORTRET VAN DEN GRAVEUR BELOT.
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raking te brengen. In Stevens tuin aan de Rue des Martyrs, waar thans de rue Alfred
Stevens zich bevindt, schilderde Manet de ‘Partie de Crocket II’, dat het ‘Städelsches
Institut’ te Frankfort sinds kort bezit. Manet was met zijne familie in den zomer van
1873 te Berck-sur-mer en te Boulogne geweest, waar verscheidene zeestukken, o.a.
de ‘Pêcheurs en mer’, op zee bij Boulogne geschilderd, ontstonden. In den tuin van
het casino van Boulogne had hij dikwijls bij de spelen der jongelui toegezien. Daar
schilderde hij de eerste kleinere ‘Partie de Crocket’, dat tot Caillebottes nalatenschap
aan den ‘Musée du Luxembourg’ behoorde, door de commissie echter - omstreeks
de helft der negentiger jaren - werd afgewezen! In den herfst repeteerde hij het motief
te Parijs, in geheel andere opvatting echter.

ARGENTEUIL. (FOTO DRUET).

Op dergelijke wijze schilderde Manet kort daarop de familie van z'n vriend Claude
Monet, - die aanvankelijk sterk door hem beïnvloed en z'n intimus was geworden, in een tuin.
De schilderijen uit Argenteuil van het jaar 1874 vertoonen een lichter gamma, zijn
lichtrijker dan alle voorafgaande: ‘Argenteuil’, de blauwe, met scheepjes bevolkte
Seine met de vrouw in 't rose aan den oever en ‘Claude Monet dans son atelier’, de
zonnetent van een boot; ‘Argenteuil’, (Museum van Tournai), de twee canotiers op
de Seine, voor den een waarvan Manets zwager Rodolphe Leenhoff heeft geposeerd
evenals voor den zeiler in ‘En bateau’, het gelukkigste der heele serie. Het conciese
principe van de school der néo-impressionisten werd door Manet slechts geïnitieerd
en zou door anderen, als Claude Monet, veel consequenter worden voortgezet.
De lichtrijkheid van Manets gammas werd nooit doel, maar bleef altijd slechts
middel. Hij vervulde de belofte die hij als jongmensch had afgelegd toen hij Courbet
het te zwarte verweet. Kwam het alleen op de reiniging van het palet aan, dan zou
Manet inconsequent zijn en de dogmatische theoreticus Monet hooger staan. Want
ge-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

348
lijktijdig met en nog na de Argenteuil-serie ontstonden vele werken, vooral portretten,
die met de moderne coloristiek zoo goed als niets gemeen hebben. Hij wilde in allen
deele volmaakt en harmonisch blijven en geen der vele kanten zijner rijke
persoonlijkheid te luid en met nadruk doen spreken of zich op een bepaald gebied
specialiseeren. Met deze ingetogenheid, waardoor hij z'n voornaam en onopvallend
karakter behield, gaf hij echter het leiderschap eener jonge generatie, die hem van
nu af aan afvallig zou worden, prijs. Met recht mocht deze meester van zich zeggen,
- in de voorrede van den catalogus zijner groeptentoonstelling aan den Pont de l'Alma,
- dat hij nimmer de oude schilderschool had willen omstorten, noch eene nieuwe
oprichten.
In dezen tijd, omstreeks het jaar 1875, schijnt hij soms, zooals in ‘Le linge’, stil
te staan vol aarzeling. Eene reis naar Venetië in het jaar '75 levert alleen het kleurige
‘Canale Grande’ met de blauw- en witte palen op.
Dit schilderij is niet gevolgd door eene serie van gelijken aard, die de reeks der
‘Argenteuil’-schilderijen zou voortzetten. Manet toch trok zich in z'n atelier terug
en begaf zich aan het portretschilderen.
Manet heeft toentertijd eene onafzienbare serie portretten geschilderd, nog meer
geschetst. Piëteitlooze handen hebben menige schets na Manets dood ‘vervolledigd’,
zonder te voelen dat die overbodige détails het geheel afbreuk zouden doen, - zoo
werd b.v. de achtergrond der ‘Amazone’ door vreemde hand ingrijpend veranderd.
Er bestaan van Manets hand vele schetsen, die nog niet gecatalogiseerd werden en
in onbekend bezit zijn overgegaan.
De portretten uit dezen tijd zijn van geheel anderen aard dan de vroegere. Zij
kenmerken zich door de eigenschap, dat elk spoor der spaarzaam aangewende
middelen om het beoogde resultaat te bereiken, is verdwenen en zij schijnen uit een
in ieder opzicht gelouterde aanschouwing te zijn voortgekomen.
Manet heeft toen menige spiritueele en belangrijke persoonlijkheid van zijnen tijd
voor z'n ezel gehad. Hij werd met Stéphane Mallarmé bevriend.
De dichter kwam tot aan Manets dood geregeld elken namiddag op het atelier. Zij
causeerden, onderwijl Manet schilderde, zooals de dichter der ‘Divagations’ in een
klein opstel aan Manet gewijd, herdenkt.
Hij teekende de vignetten voor den ‘Après-midi d'un faune’ en de lithos voor den
‘Corbeau’. Tegelijkertijd schilderde hij 's dichters portret, thans in 't bezit van zijne
dochter Mme Bonniot, die nog meer beeltenissen haars vaders van beroemde hand,
zooals van Whistler en Renoir, bewaart.
Het chef-d'oeuvre dezer portretkunst is ongetwijfeld ‘Marcelin Desboutin’, dat
met ‘Le linge’ door den Salon van 1875 werd geweigerd. Van Marcelin Desboutin,
een soort mislukt genie, bestaan eenige gelukte etsen, zooals de portretten van Renoir
en Degas. Edmond de Goncourt, die hem kende, is omstreeks den tijd, waarin Manet
het portret schilderde, in Desboutins atelier geweest en heeft z'n typischen kop
beschreven: ‘une tête toute cahoteuse de méplats et de rondeurs turgescentes: une
tête de foudroyé’. Manet gaf het portret niet den naam des geconterfeiten, doch
noemde het ‘L'artiste’, zooals hij vroegere portretten veralgemeend had met namen
als ‘Le bon bock’ en ‘La bonne pipe’. Het schilderij is bijna monochroom. De gele
tabakzak en de gelijkkleurige hond zijn het eenige meerkleurige. De achtergrond is
effen, waartoe Manet eerst later besloot; de schilder J.E. Blanche herinnert zich
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tenminste, toen hij Manets atelier bezocht, rechts der figuur een tuinstoel te hebben
gezien.
Manet sprak eens met Arsène Houssaye over den ‘Père Bertin’ van Ingres in den
Louvre. Houssaye gaf hem allerlei goeds toe, doch noemde het portret ‘sec’. ‘Sec?’
antwoordde Manet, ‘allons donc! Ingres a
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choisi le père Bertin pour styliser une époque, il en a fait le bouddha de la bourgeoisie
cossue, repue, triomphante....’ En in verband hiermee komt hij over z'n eigen
portretten te spreken. Anderen hadden de vrouw uit het tweede keizerrijk geschilderd,
hij ‘la femme depuis’. Hij noemt vele vrouwen, die voor hem poseerden, ‘qui ont
leur caractère à elles’. Daarbij schiet hem ‘L'artiste’ te binnen. ‘Il y a une étude, pas
de femme celle-là, qui m'a rudement interessé. C'est l'étude d'après Desboutin. Je
n'ai pas eu la pretention d'avoir resumé une époque mais d'avoir peint le type le plus
extraordinaire d'un quartier. J'ai peint Desboutin avec autant de passion que
Baudelaire’. Men begrijpt voor dit schilderij, wat Manet verstond onder ‘Concision’,
die hij voor alles van den kunstenaar verlangde: ‘La concision en art est une nécessité
et une élégance, l'homme concis fait réfléchir, l'homme verbeux ennuie; modifiez-vous
toujours dans le sens de la concision. Dans une figure cherchez la grande lumière et
le grand ombre, le reste viendra naturellement. C'est souvent très peu de chose.... Et
puis cultivez votre mémoire, car la nature ne vous donnera jamais que des
renseignements, c'est comme un garde-fou qui vous empêche de tomber dans la
banalité.... Il faut tout le temps rester le maître et faire ce qui vous amuse. Pas de
pensum! ah non, pas de pensum!’

DE FAMILIE CLAUDE MONET. (FOTO DRUOT).

Manet hield van de beteekenisvolle figuren van zijn tijd. Gaarne zou hij Victor
Hugo hebben geschilderd. Vrienden waren z'n bemiddelaars, doch de oude leeuw
was niet te bewegen. Van Clémenceau maakte hij twee vluchtige studies, die den
redenaar beter karakteriseeren dan Raffaëllis groote schilderij in den Luxembourg.
Gambetta poseerde voor hem, helaas te kort om meer dan een paar teekeningen op
te leveren. Ook het portret van Albert Wolff, den weerspannigen criticus van de
‘Figaro’, werd niet voltooid, omdat de geportretteerde weigerde langer te poseeren;
doch dit ver-
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hindert niet, dat dit werk een overtuigend bewijsstuk is voor z'n genialiteit als
menschenschilder. Dit klassieke conterfeitsel herinnert aan het portret van Ingres en
Holbein, het vertoont dezelfde discrete terughouding van 's makers persoonlijkheid
tengunste der objectiviteit van het gemaakte. Van z'n vriend, den kunstlievenden
componist Chabrier, die reeds op het ‘Bal de l'Opéra’ figureert, zou Manet een portret
geschilderd hebben, dat verborgen moest worden, wijl het den opkomenden waanzin
van den musicus verried. Het portret moet in onvoltooiden staat vernietigd zijn. Z'n
laatste mansportret was dat van den politicus Henri Rochefort, van wien ook een
portret door Courbet bestaat. Ook zichzelf heeft Manet twee maal geschilderd of
geschetst, en wel omstreeks denzelfden tijd, in het jaar 1878; in twee zeer verschillend
geaarde portretten, waarvan elk een andere kant van 's kunstenaars persoonlijkheid
karakteriseert.
Z'n kunst was niet naar den smaak van iedereen. De zanger Faure, wien hij zich
als aan een zijner eerste koopers verplicht voelde en die voor zijn portret in de rol
van Hamlet uit de opera van Ambroise Thomas, den buitengewonen prijs van 6000
francs had bepaald, veroorzaakte hem veel moeite. Faure vertelde zelf, dat Manet
negen maal het portret als Hamlet begonnen was en drie schilderijen had vernietigd,
voor hij tot het eindelijke resultaat kwam. Behalve het eigenlijke schilderij bij Durand
Ruel te Parijs, bestaat er nog de zeer summiere levensgroote schets der ‘Hamburger
Kunsthalle’. De aanvankelijke compositie zou men in de pastelteekening ‘Hamlet
en de geest’, die Mallarmé bezat, mogen vermoeden. Faures borstbeeld houdt geen
verband met het groote portret, doch werd eerst in den allerlaatsten tijd, 1883,
geschilderd.
De Monets, Sisleys en Pissarros zijner beroemd geworden schilderijenverzameling,
zijn grootendeels door bemiddeling van Manet in Faures bezit gekomen. Manet
dankte dezen invloed op den maecenas niet aan z'n kunst, doch aan z'n ‘esprit’,
waarover men menige geloofwaardige anecdote vertelt. Faures ideaal was Boldini,
die hem met de gekende virtuositeit had geschilderd. Hij hield niet op Manet de
charmes van den concurrent te prijzen, waarop Manet uitviel: ‘Mon cher Faure, c'est
bien, très bien, mais laissez-moi vous dire qu'hier j'étais devant Tortoni et quelques
personnes soutenaient que Berthelier (een geliefd café-chansonnier) qui fait tout ce
qu'il veut avec sa bouche et avec son nez a plus de talent que vous’. ‘Vous avez
infiniment d'esprit, mon cher Manet’, antwoordde Faure. Een ander maal, vertelt
Duret, bood Manet den ontevredene aan, hem voor de 6000 francs door Léon Bonnat
te doen schilderen. Toen Cham Manets schilderij in den Salon van 1877 zag, maakte
hij eene caricatuur met het onderschrift: ‘Hamlet devenu fou se fait peindre par
Manet’, waaronder Faure zeer moet hebben geleden.
De beste grappen moet hij gemaakt hebben, onderwijl z'n handen met schilderen
bezig waren. Alle grappen echter konden Faure niet beletten, het portret te weigeren
en het bleef tot aan Manets dood in 's meesters bezit. Faure's portret behoort niet tot
de meesterwerken.
Manet was niet met liefde bij den arbeid. Faure was hem au-fond onuitstaanbaar.
Het uitzicht op de goede betaling was geen voldoende prikkel. Op z'n nonchalante
manier zei hij eens: ‘Il n'y a qu'une chose vraie, faire du premier coup ce qu'on voit.
Quand ça y est, ça y est. Quand ca n'y est pas, on recommence. Tout le reste est de
la blague’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Intusschen schilderde hij in het laatste decennium zijns levens eene serie
dankbaarder onderwerpen, zooals ‘Nana’ in 1877, de stadsgezichten der ‘Rue de
Berne’ in 1878, ‘La serre’ en ‘Chez le père Lathuille’ in 1879, het portret van den
leeuwenjager ‘Pertuiset’ in 1881 en tenslotte
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HENRI ROCHEFORT. (FOTO DRUET).
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‘Un bar aux Folies Bergères’ in 1882.

CHEZ PÈRE LATHUILLE.

Manets ‘Nana’ bestond reeds, toen Zola z'n roman van dien naam nog moest
beginnen. Het schilderij werd voor den Salon van 1877 geweigerd, Zola's ‘Nana’
verscheen eerst in 1880. In ‘l'Assommoir’ wordt Nana slechts vluchtig vermeld. Het
motief stemt overigens met geen enkele scène uit Zola overeen. Manet is de initiateur
van dergelijke voorstellingen geweest.
In ‘La serre’ der Nationalgalerie te Berlijn, verheft Manet zich tot de hoogte van
zijn tijd, waardoor die gelijkgerechtigd wordt met de bloeiperioden der oude kunst
en schept het levensvolste werk zijner portretkunst. De geconterfeiten zijn de schilder
Guillemet en zijne echtgenoote, die Manet herhaaldelijk geschilderd en geteekend
heeft. De brillante kleuren groepeeren zich om het vaste schema van verticalen en
horizontalen, dat ook de schijnbaar toevallige houdingen der figuren bepaalt. Het
portret van Manets vrouw in eene serre, waarop dezelfde bank voorkomt, ging eenige
jaren vroeger de ‘Serre’ als een soort voorstudie vooraf. Van dit schilderij bestaan
twee opvattingen, waarvan de eerste sinds kort in de familie Manet te voorschijn is
gekomen: eene krachtige natuurstudie. Aan de repetitie kan men bemerken, dat zij
niet naar de natuur werd geschilderd; men mist hierin het geordende en de rust,
waardoor ‘La Serre’ uitmunt. Dezelfde armoede van geest spreekt het latere portret
van den leeuwenjager Per-
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tuiset, verwant met ‘Le bon bock’ niet zalig. De compositie der ‘Olympia’ en van
het ‘Déjeuner sur l'herbe’ doet, vergeleken met die der ‘Serre’ en ‘Chez le père
Lathuille’, geconstrueerd en gekunsteld aan en schijnt niet zoo volkomen met 's
meesters natuurlijk temperament te harmonieeren.
Naast ‘La serre’ dient vooral de kleurigste Manet ‘Chez le père Lathuille’ (Museum
van Tournai), het jonge paar aan het ontbijt in de open lucht, prijzend genoemd als
een der meesterwerken. Het jonge mensch is de zoon van den waard Lathuille, naar
wien Manet een pastel als voorstudie heeft gemaakt. Het schema waarop het schilderij
gebouwd werd, is nog meer verholen dan in ‘La serre’. De twee verticalen, waarmee
de achtergrond is ingedeeld, zijn alleen duidelijk merkbaar. Het schilderij is
oogenschijnlijk niets meer dan een natuurfragment en in Manets bewustzijn was het
wellicht inderdaad niets anders. De academische omtrek als zoodanig wordt er niet
in aangetroffen. Het meer academische vormstel der jeugdwerken verschilt van het
formeele der latere werken niet gradueel, doch essentieel, het formeele is geen
vaststaand begrip meer. De pose der beide figuren is in verhouding tot die der
‘Olympia’ van geringe beteekenis. Zij staan thans in natuurlijker connectie tot hunne
omgeving, het licht, de atmospheer is het bindmiddel geworden. Voor de ‘Olympia’
worden wij primo door den statuairen vorm getroffen. Deze vorm wekt onbestemde
herinneringen aan oude meesters op en is geloofwaardig, wijl wij in deze meesters
gelooven. Eerst later overtuigen wij ons van de natuurlijkheid in deze verbeelding.
Bij ‘Chez le père Lathuille’ trekt ons allereerst het schoone der natuur en dan pas
het schoone van de kunst. Het formeele komt niet meer voort uit eene bepaalde
formule, maar uit de schijnbaar onbegrensde mogelijkheden der natuur en bevredigt
daarom niet alleen ons intellect, doch ook onze intuïtie.

LA SERRE.

De serie der groote schilderijen wordt door ‘Un bar aux Folies Bergère’, 1882
gedateerd, min gelukkig afgesloten. Het vertegenwoordigde in 1882, te samen met
‘Le printemps’ voor de laatste maal 's meesters naam in den ‘Salon’, waarvan de
deuren zich tot in de laatste jaren, met weinige uitzonderingen, voor hem gesloten
hadden. Nog in 1878 had men hem, juist als elf jaren tevoren, eene plaats op de
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wereldtentoonstelling geweigerd. Hij was eerst in 1881 ‘hors concours’ geworden,
en ook alleen nog maar tengevolge van de reorganisatie der jury. De ‘Bar’ maakte
fiasco en is inderdaad Manets zwakste schilderij, z'n kracht was gebroken. Reeds in
1879 vertoonden zich de eerste symptonen der zware ziekte, die hem zou neervellen.
Terwijl hij ‘Chez le père Lathuille’ schilderde, werd hij reeds door pijnen genepen
en zekerlijk heeft ook het portret van den leeuwenjager Pertuiset hier-
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onder geleden. Manet wist niets van de eigenlijke oorzaak van z'n lijden en ontwierp
nog vele plannen. Den zomer van 1881 bracht hij in Versailles door. Een zekeren
dag legde hij de reis naar Parijs op de locomotief af. Het gezicht der beide mannen,
die de machine bedienden, enthousiasmeerde hem, en hij nam zich voor, na zijne
genezing een groot schilderij van hen te maken. Hij hoopte spoedig te worden
genezen. Inderdaad heeft Manet de noodige stappen voor dit schilderij gedaan, zooals
blijkt uit een brief der ‘Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest’ van den 22 October
1881, waarin de directie eene locomotief tot Manets beschikking stelt.

BRIOCHE.

Met ‘Un bar aux Folies Bergère’ wilde hij een pendant voor ‘Le déjeuner à l'atelier’
leveren. De kleine, in de compositie zeer afwijkende schets voor het schilderij, staat
in werkelijkheid hooger en is natuurlijker. Manet leed aan gedeeltelijke verlamming,
die hem het gaan voortdurend moeilijker maakte en tenslotte tot eene mislukte
amputatie van het verlamde been leidde. De verhindering zijner gewone
bewegelijkheid was een ware ramp voor Manet. Hij behielp zich door het onderwerp
zijner schilderijen bij z'n lijden aan te passen en zooveel mogelijk slechts dingen te
schilderen, die z'n ledematen rust te nemen veroorloofden. Hij vergenoegde zich, op
een rolstoel in den tuin
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gezeten, een portret, als dat zijner moeder of de gevel van z'n landhuis in Rueil te
schetsen. In de weinige dagen, die hem nog restten na de ongelukkige amputatie,
heeft hij nog geaquarelleerd en tot het laatst bleef hij opgewekt en vol hoop.
Daarnevens schilderde hij in z'n kamer de schoonste stillevens.
In alle seizoenen van z'n leven heeft Manet stillevens geschilderd. Hij begon in
1862 met de oesters tegen donkergrijs fond, op de manier der oude meesters. De
‘Pivoines’ en ‘Le lapin’ volgen in 1866. Omstreeks 1875 ontstaat de pompeuse
‘Brioche’, waarin als verrassend détail een groene twijg met rose roos is gestoken.
De laatste zijn ongetwijfeld de beste. De physieke onbekwaamheid, die het den zieke
onmogelijk maakte grootere onderwerpen te behandelen, deed hem zich concentreeren
in die kleine schilderijen als de ‘Asperges’ van omstreeks 1880. Indien Manet niets
als deze bloemen, die hij als een verloren man kort voor z'n dood schilderde, had
nagelaten, zou z'n beteekenis niet minder vaststaan. Hij was wellicht slechts een
groot, onvergelijkelijk stillevenschilder, ook wanneer hij andere onderwerpen
behandelde en daarin mogen wij z'n grenzen erkennen. Het meer geestelooze van
het stilleven toch, - de kleinste spiegel voor het oneindige van den geest -, dat met
recht ‘nature morte’ genoemd werd, rangschikt dit genre ver beneden het portret en
maakte het van oudsher tot eene specialiteit der geringer begaafdheden. Manet blies
echter voor alles der ‘nature morte’ leven in en sinds Manet kunnen wij zonder
aarzelen zeggen, dat het onderwerp in de kunst geen belangrijke waarde meer heeft,
wijl de schoonheid van een kunstwerk vooral ontstaat door de manier waarop.
Manet stierf op den openingsdag, 30 April, van den Salon van 1883, waaraan hij
nog gaarne zou hebben deelgenomen en waarvoor hij een trompetter in uniform, die
een hoorn aan den mond houdt, had geschetst. Zelfs z'n intieme vrienden begrepen
die onverholen passie voor den officieelen Salon niet altijd en menigeen ergerde zich
erover. Hij leed onder het fiasco dat z'n eerste werk maakte, en niet alleen uit
gekwetste ijdelheid. Hij kwam, evenals Delacroix, uit een beschaafd en aristocratisch
milieu voort en wenschte met z'n werken meer te bevallen als op te vallen. De
sensationeele beroemdheid, die het eerste werk hem deelachtig deed worden,
ontgoochelde hem. Toen de impressionisten zich tot eene aparte groep vereenigden
en gezamenlijk tentoonstelden, ontbrak de leider; hij wilde niet het hoofd eener
côterie zijn. De jongeren, die den Salon reeds lang hadden opgegeven, noemden hem
‘lâcheur’ en hij wierp hun toen voor de voeten hem op het slagveld te hebben verlaten.
Hij heeft het trotsche woord gesproken: ‘J'ai toujours pensé que les premières places
ne se donnent pas, qu'elles se prennent’. De eerste van z'n tijd te zijn, niet dien tijd
om te wentelen, was altijd z'n eerzuchtig doel geweest. Manet manebit!
Zola schreef de voorrede van den catalogus der 150 werken, die in 1884, een jaar
na Manets dood in de Ecole des Beaux-Arts tentoongesteld werden, als eene
‘hommage’ aan den roemrijken meester. ‘Une chose est belle, parce qu'elle est vivante,
parce qu'elle est humaine. Ne croyez pas qu'une chose est belle parce qu'elle est
parfaite, selon certaines conventions physiques et métaphisiques’. En hij besluit met
de woorden: ‘Le temps achèvera de le classer parmi les grands ouvriers de ce siècle
qui ont donné leur vie au triomphe du vrai’.
1914-'15.
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
IV. Thomas Rowlandson (1756-1827).
II. Zijn illustraties.

THOMAS ROWLANDSON. ILLUSTRATIE VOOR ANSTEY'S ‘NEW BATH GUIDE’.

Zoo op het eerste gezicht doet Rowlandson's kunst ons niet aan als die van een
ideaal-illustrator; veel van zijn werk op dit terrein heeft dan ook in het oog vallende
gebreken. Hij bedwingt zijn drang en hang tot het groteske niet in het minst, hij blijft
bij zijn drukke, woelige groepeering, bij zijn open, naar alle kanten als het ware
uitslaande opvatting van prent-compositie, die zich zelden goed aansluit bij boektekst.
Incidenten die zich niet voor een comische uitbeelding, of voor een heftig dramatische
leenen, verraden of te kennelijk gemis aan geestdrift of wel, met jolig voorbijzien
van de bedoeling, worden het onder zijn handen bijna bespottingen van den tekst.
Doch in sommige gevallen bracht de taak, die hij vooral in het laatste deel van
zijn loopbaan te vervullen kreeg, toch ook weer voordeelen mee. Hij kwam weer tot
een uitvoeriger teekening dan hij in zijn politieke
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prenten - de Napoleon-serie bijvoorbeeld - gewoon was, en tot een zorgvuldiger
behandeling. Zijn prenten werden somtijds weer even rijk aan detail en even fijn van
uitvoering als de teekeningen zijner jeugd - zooals die Apothecary and Death - Interior
of a Clockmaker's Shop - en dergelijke. Vele van zijn latere illustraties, b.v. voor
‘Coombe's Dance of Life’ en vooral ‘Dance of Death’ zijn, als specimina van zijn
kunst, verre te verkiezen boven de meeste politieke, en zelfs boven vele
maatschappelijke satiren van zijn hand. Vooral ‘An English Dance of Death’ bevat
talrijke platen van een barre expressiviteit, een stoutheid van conceptie, die hij in
zijn vroegere werk nauwelijks bereikte.

TH. ROWLANDSON. ILLUSTRATIE VOOR FIELDING'S TOM JONES. THE AFFRIGHTED SENTINEL.

Het illustreeren was overigens niet eerst in zijn later leven een deel zijner taak
geworden. In 1786 had hij met Collings, een ander teekenaar en graveur, de
‘Picturesque Beauties of Boswell’ uitgegeven. Boswell was de biograaf van Dr.
Johnson, en de prenten illustreeren passages uit zijn boek, naar het mij voorkomt op
eenigszins malicieuze wijze. Een satiriek gedicht met den smerigen titel ‘a Lousiad’
(een luiziade) van Peter Pindar, bevat prenten, die men meerendeels niet dadelijk als
illustraties erkent, het konden politieke satiren zonder meer zijn. Anders is het gesteld
met Anstey's ‘New Bath Guide’ die met eenige zeer gelukkige voorbeelden van 's
meesters kunst is opgeluisterd. In die prenten is het gedoe in die wereldsche badplaats
met meer geest en meer distinctie weergegeven dan in den tekst. Het onderwerp bindt
ze tot een geheel, men krijgt het gevoel van zekere eenheid. Tot de mooiste prenten
behoort die, waar een jichtig heer op een wagentje langs de vischkraampjes wordt
gereden, en één van zijn volle composities, die toch overzichtelijk blijft, ze geeft een
concert te zien: een soliste zingt, door een orkest begeleid, voor een publiek van
meerendeels invaliede en wanstaltige badgasten. De zangeres is een van zijn meest
gracelijke figuurtjes, de geheele prent is als een kloeke improvisatie.
Over het algemeen had Rowlandson het geluk, of misschien het inzicht, om niet,
als Hogarth deed, toen hij zijn leelijke Don-Quijote-illustraties maakte, geheel en al
buiten den aard van zijn talent te gaan. Evenmin als deze bezat hij een eenigszins
romantische fantasie: hij had weinig van den visionnair in zich, en bleef in zijn typen,
zijn milieu's en landschappen altijd realist. Als illustrator van Smollett's Roderick
Random en Peregrine Pickle, was hij ongetwijfeld op zijn plaats, ofschoon hij zich
in de bijfiguren vaak liet gaan op een grillige wijze, die de aandacht van de incidenten
te zeer afleidde. Fraai is de prent voor Fielding's Tom Jones, die wij hier deden
reproduceeren. Hetzelfde geval is ook in beeld gebracht door Cruikshank in de
Roscoe-editie, en nog later door Phiz. Hoe vol spirit de verschrikte harkerige pummel
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van een schildwacht echter op Rowlandson's prent is, en hoe schoon en mannelijk
de lady-killer Tom Jones er uit ziet, men begrijpt niet goed, hoe zelfs de domste
kinkel
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dezen gespierden en weldoorvoeden held voor een geestverschijning kon aanzien.
Rowlandson's realisme is hier zijn fantasie in den weg, het gekozen moment
verloochent de situatie; Jones is al te dicht bij den verschrikten soldaat; het licht
concentreert zich bovendien niet voldoende op hem. Minder bevredigend nog als
illustratie zijn de prenten, die hij in 1817 maakte voor het beroemde
gemoedelijk-wijsgeerige verhaal van Goldsmith, ‘The Vicar of Wakefield’. De
illustraties hebben al het vliegerige en onrustige, dat zijn werk maar eigen kan zijn,
de vicar is veel te jong, te vleezig, zijn vrouw te paskwillig. De prent, die het
schilderen van de familiegroep betreft, een episode met zoo fijnen zelfspot door den
vicar verhaald, is rommelig, en hier en daar grof-comisch, de kolossale omvang van
het doek komt niet tot zijn recht tegenover de omgeving, die er geen contrast mee
vormt; alleen de familiegroep op het doek zelf is alleraardigst. De dominé die aan
Venus (zijn vrouw, een ideëele matrone), een bijbel offreert, de jongetjes als engelen,
de geheele dwaze allegorie is met smaak en ironie in breede lijnen gegeven.

TH. ROWLANDSON. DR. SYNTAX PREACHING.

Maar in 1809 had hij bij Sterne's ‘Sentimental Journey’ eenige prenten gemaakt.
Men vindt in Sterne's geschriften, zelfs in de ‘verhalen’, rijk aan geestige
uitwijdingen, speelsche intermezzo's en wijsgeerige gelijkenissen, doch arm aan
incidenten als zij zijn, slechts zeer weinig, wat als uitgezocht motief voor een
illustrator kan gelden; de flirtation van Widow Wadman en Uncle Toby in ‘Tristram
Shandy’ (die dan ook tot de klassieke onderwerpen der anecdotische schilders behoort)
misschien uitgezonderd. Uit de ‘Sentimental Journey’ heeft Rowlandson zich o.a.
het geval met den monnik en de snuifdoos gekozen, en dat van La Fleur en den
dooden ezel. (‘Peste’ said La Fleur). Rowlandson was, met Sterne, een van de weinige
Engelschen uit dien tijd, die Frankrijk kenden, en een beetje liefhadden, en zoo heeft
het eerste geval hem een prachtigen coach-yard doen
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teekenen, met een paar groteske figuren van kruiers, die een koffer dragen en een
prachtmeid bij een put, op den rug gezien. De eene kruier draagt een steek op een
gek staartpruikje, hij trekt een zot gezicht, alsof hij zijn lachen inhoudt, de andere
draait den grijnzenden kop haast onmogelijk ver om. Zulke schalke zijsprongen
schijnen mij wel in den geest van den snaakschen, van den hak op den tak springenden
schrijver; de figuren van Dr. Yorick, den monnik, en de dame zijn goed, maar minder
belangrijk. De ontmoeting van La Fleur met den dooden ezel is een echte Rowlandson;
het landschap is bondig aangeduid, de ezel en het paard van la Fleur zijn voortreffelijk,
de berijder van een der paarden voor Yorick's koets is bizar zonder zeer comisch te
zijn; Yorick zelf is fijn geteekend in zijn rustig toekijken. Moet men al opmerken
dat Sterne's trant bijna te luchtig-aanduidend is om in een illustratie als het ware
vastgelegd te worden, - Rowlandson was wel de teekenaar, die door het losse,
achtelooze van zijn voordracht en het gul-ondeugende van zijn geest, den schrijver
van den meest onrechtzinnigen aller stijlen het best kon benaderen. Welk een verschil
tusschen zijn pittige schetsen en de domme, tamme prentjes van den destijds
beroemden graveur Stothard, die Sterne illustreert met een uitgestreken gezicht en
de meest bravigonaangedane nauwgezetheid!

TH. ROWLANDSON. DR. SYNTAX DISPUTING HIS BILL WITH THE LAND-LADY.

Het was ongeveer in 1807 of 1808, dat de Duitscher Ackermann, Rowlandson's
vriend, bewonderaar en uitgever, kennis maakte met een geleerd en excentriek man,
William Coombe of Combe, toen 65 jaar oud, die zijn domicilie had in de
schuldgevangenis ‘The King's Bench’. Deze Combe was van goede familie en had
een zeer behoorlijk fortuin geërfd en er door gelapt. In de dagen van zijn welvaart
hadden zijn aristocratisch air, en zijn grand-seigneuriale levenswijs hem den bijnaam
van Duke Combe verschaft. Toen zijn geld op was, nam hij dienst als soldaat, en
groot was de verbazing van ieder die in aanraking kwam met dezen huurling die
Grieksch kende. De tooneeldirecteur Roger Kemble gaf een benefiet, waarvan de
opbrengst diende om hem vrij te koopen. Hij was daarna kellner, Fransch soldaat,
en werd bijna monnik. Vervolgens wijdde hij zich aan de litteratuur en was een
tijdlang medewerker van de ‘Times’. Hij was tweemaal gehuwd. Zijn opsluiting in
de schuldgevangenis was van geen strengen aard, want hij was dikwijls de gast van
Ackermann in het Strand. Op zijn ouden dag was hij van een zeldzaam intellectueele
frischheid, en scheen het zeer goed in de King's Bench te kunnen vinden, want toen
zijn vrienden aanboden om zijn schulden te betalen, weigerde hij de inrichting te
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verlaten. Hij was gewoon geen honorarium voor zijn werk vast te stellen, doch schreef
aan Ackermann zoo vaak het hem lustte om een twenty-pounder of een thirty-pounder,
die hem altijd werd gezonden, want de ‘Tours of Doctor Syntax’ waren in hooge
mate populair. Deze berijmde geschiedenissen waren bijdragen voor ‘The Poetical
Magazine’,
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dat door Rowlandson werd geïllustreerd.

TH. ROWLANDSON. ILLUSTRATIE UIT: AN ENGLISH DANCE OF DEATH.

Dr. Syntax is een arme dominé, enthousiast minnaar en beoefenaar van wetenschap
en kunst, die het plan opvat om een reis door het land te maken, zijn ervaringen te
beschrijven, en zijn boek op te luisteren met schetsen van landschappen en andere
waargenomen merkwaardigheden, want hij is ook teekenaar. De figuur is eenigszins
geïnspireerd op Sterne's Yorick; een armelijke, goed gehumeurde, naieve maar guitige
geestelijke op een mager, oud paard, een soort van wijsgeerige Don Quijote.
Hoe de samenwerking tusschen dezen schrijver, die somtijds niet zonder geest en
vooral niet zonder wereldwijsheid is, die dikwijls zeurt en er op los rijmelt, maar in
zijn kijk op de dingen en zijn soms snedige opmerkingen een merkwaardig man blijkt
ook hier, en de teekenaar-etser precies werd geregeld, is niet geheel duidelijk, maar
zeker is het, dat Combe in zijn inleidingen telkens bescheidenlijk uit laat komen, dat
hij slechts commentaar schreef bij prenten. Er zullen echter stellig besprekingen
hebben plaats gehad, want de gang van het verhaal moet toch door den schrijver zijn
aangegeven en vele prenten kunnen bijna niet anders zijn dan illustraties bij een
althans mondeling aangeduid incident. Aan incidenten is de reis van Doctor Syntax
rijk genoeg. Hij verdwaalt, wordt door roovers uitgeplunderd, valt ettelijke malen in
het water, wordt bij de wedrennen opgelicht, heeft twist over de rekening in een
herberg, zijn paard gaat op hol als het de trompetten bij een revue hoort, zijn papieren
worden hem des nachts bijna ontstolen door een kamergenoot, ten slotte echter komt
hij uit alle ongedeerd te voorschijn en verblijdt zijn kijfachtige, maar trouwe
echtgenoote met den prijs voor zijn boek en met de goede vooruitzichten, die hem
geopend zijn.
Het boek is hoogst curieus voor den geest des tijds. De schrijver laat menige klacht
vallen over de armoede der lagere geestelijkheid, maar zijn klachten zijn gedempt
door nederig godsvertrouwen en eerbied voor gevestigde stellingen. Syntax is filosoof:
Man is, indeed, by Heaven's decree
As happy as he ought to be
As suited to his state and nature
A restless, frail and finite creature.

besluit hij zijn preek, die hij ergens op zijn doorreis houdt, en:
The Squire added his applause:
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Nay, such attention had he given
To the sage minister of heaven,
That neither did he sleep nor snore,
A wonder never known before.

Deze Squire en andere van zijn standgenooten beschouwen den excentrieken,
geestelijken toerist wel een weinig als een type om zich wat mee te vermaken, en
wat mee te sollen, ze onthalen hem, en voeren hem graag een beetje dronken; niemand,
ook de schrijver niet, vindt daarin blijkbaar iets onwaardigs. De doctor, die hier als
het toonbeeld moet gelden van een braaf en geduldig burger, de idealist tusschen de
wereldlingen,
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gaat bij verschillende gelegenheden naar bed, zoo zat als een kanon; duidelijker beeld
van de zeden destijds kon wel niet gegeven worden. In sommige opzichten is de
auteur overigens satiriek genoeg. ‘Blockhead’, zegt Syntax tot den boekhandelaar:
Blockhead, and is it thus you treat
The men, by whom you drink and eat?
Do you not know, and must I tell ye
't Is they fill out your monstrous belly.

De eerste ‘Tour’ in Search of the Picturesque bleef van de drie het meest bekend, en
is, wat avonturen en gebeurtenissen betreft, het minst opzettelijk. Wat Rowlandson's
aandeel in het ontstaan der ‘Tours’ betreft, het schijnt, dat hij lust had om een reeks
landschappen te etsen, en ontmoetingen op het land, in herbergen, enz. en zocht naar
een middel om er naar den smaak des tijds, een soort geheel van te maken. Want het
publiek was, in dien tijd van betrekkelijk moeilijk verkeer, dol op alle reisbeschrijving,
ook van eigen land.
De teekeningen, waaraan Rowlandson meer zorg besteedde dan hij veelal bij zijn
politieke prenten gewoon was, werden door hem zelf in omtrek op het koper geëtst,
daarna gaf hij, op de reeds beschreven manier, de schaduwen aan voor de aquatinters,
en gaf ook een model voor de kleuren. Van zijn delicate kleurtjes, die hij er losjes
op sopte, is in de drukken, vooral in de latere, weinig terecht gekomen; de menschen
die met de hand de prenten hadden te bewerken, hebben ze meestal zeer vergrofd.

TH. ROWLANDSON. ILLUSTRATIE UIT: AN ENGLISH DANCE OF DEATH.

De doctor Syntax van Rowlandson is een caricaturaal mager, grof-bottig
personnage, met de geweldige kin, die wij meermalen bij zijn typen hebben
opgemerkt, hij draagt een enorme gepoederde pruik, die naar achter uitstaat. In veel
van de prenten is de compositie, als om den langwerpigen vorm van links naar rechts
te vullen, alweer te gerekt; de menschen zijn springerig en dribbelig als ooit. Maar
men treft in het boek vele van zijn mooiste landschappen, er is een revue met
cavalerie, er is een wedren, prachtig van bewegelijkheid en ruimte-aanduiding, en
vol pittig detail, eenige kroegscènes zijn zeer genoegelijk - bijvoorbeeld die, waar
Syntax aan slapende stamgasten zijn werk voorleest.
Enkele van de prenten verdienen bijzondere aandacht. Bijvoorbeeld de
schouwburgzaal, waarin de doctor met een recensent zit te discussieeren te midden
van een wereldsch publiek, en waar de loges met menschen zoo mooi zijn aangegeven
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in hun regelmaat vol leven en beweging. Verder het diner bij den lord, die Syntax's
beschermer wordt, in een kamer vol behangen met schilderijen - alleen Rowlandson
kan dat overladene, rijke aanduiden met niets dan zachte, kernachtige lijnen, tot een
geheel, waarin - hier nu toch inderdaad - iets van rythme is. Gevoel voor rythme, ik
zou zeggen, dat deze vaak slordige compositeur het in zijn beste momenten wel veel
meer dan Hogarth toont, en dat de grootsche binnenarchitectuur van zijn kerken,
universiteitsgebouwen en kasteelen er meermalen blijk van geeft.
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Een verdere charme van die eerste Tour is, dat de teekenaar kans heeft gezien er
eenige van zijn gezonde, gracieuze meisjes en vrouwen te doen optreden; terwijl het
trieste stakerige paard van den doctor er niet zelden als een van zijn mooiste
dier-creaties verschijnt.
Een denkbeeld van zijn tekort schieten aan fantasie geeft de prent, waar Syntax
in des lords bibliotheek zit te droomen; en de boeken, als personen, ziet twisten en
strijden. De uitbeelding van dit visioen is nuchter; de boeken hebben koppen, soms
zeer fijn getypeerde, expressieve koppen, niet meer. Het zijn geen w e z e n s . De
droomer in den stoel daarentegen is weer voortreffelijk.

TH. ROWLANDSON. ILLUSTRATIE UIT: AN ENGLISH DANCE OF LIFE: THE FAT PRINCESS OF THE MILLE
COLONNES.

Na twee vervolgen op de lotgevallen van dezen toerist, en nog een boek met de
avonturen van een vondeling, door hem opgevoed, kwam ‘The Dance of Death’, dat
het beste werk van Combe is, en de beste illustraties van Rowlandson te zien geeft.
Er is voor mij in het bloote feit dier gelukkige compagnieschap Rowlandson en
Combe iets ontroerends, en juist dat wij er zoo niets van weten dan het resultaat,
maakt het geval bij uitnemendheid pathetisch. Beiden waren, toen de ‘Tour of Dr.
Syntax’ (het eerste der werken) werd ontworpen, den middelbaren leeftijd voorbij.
Combe was in de zestig, Rowlandson bij de zestig. De eerste had jaren van weelde
en lichtzinnigheid, de ander jaren van succes en roem achter zich. De één was in zijn
loopbaan, als men bij hem althans van zoo iets spreken kan, vrijwel mislukt, de ander
zag zijn glorie tanen. Beiden hadden het leven volop genoten, en hadden gelegenheid
gehad de ledigheid van zingenot als van succes te peilen. Deze twee bejaarde mannen
ontmoeten elkaar aan tafel bij den wederzijdschen vriend Ackermann, zij komen tot
een gezamenlijk werk, en het is een groot succes. Zij zetten het voort, en na eenige
jaren, als de een een zestiger is en de ander de zeventig is genaderd, geven zij in een
breed opgezet werk, welks aard de kans op populariteit gering maakt, van het
allerbeste dat zij ooit te geven hadden.
Hun hart was in het werk; dit lijdt geen twijfel. Hun geest was gestemd naar het
krasse onderwerp, waarmede zoovele kunstenaars voor en na hen zich hebben
gemeten, de alomtegenwoordigheid, de onafwijsbaarheid, de onberekenbaarheid van
den Dood. Zij zelf hadden afscheid genomen van veel dingen, die hun eens het leven
zelf waren, misschien gevoelden zij zich aan het begin van hun levenseinde. Zij
legden een groteske verschrikking in woorden en teekeningen, een dreigende moraal,
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maar ook een bitse, somtijds schrille spot. Wat den schrijver betreft, hij bereikt hier
wel eens iets zeer goeds, toch blijft hij een rijmelaar en niet meer dan den
commenteerder met verbeelding, hij toont geest en gevoel beide, maar hij preekt
meer dan hij dicht.
Rowlandson heeft hier aan zijn details, accessoires, interieurs en achtergrond,
groote zorg besteed; hij heeft prachtige typen geteekend, en groepen vol treffende
actie,
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maar zijn vinding en zeggingskracht vieren de hoogste triomfen in de velerlei
schrikwekkende, bizarre, satanische houdingen van den loerenden, toespringenden,
aansluipenden, tronenden, zegevierenden Dood.

(GROVE HOUTGRAVURE NAAR ROWLANDSON). THE MARCH OF INTELLECT.

De prenten, 72 in getal, zijn natuurlijk niet alle van dezelfde voortreffelijkheid;
doch er zijn er slechts enkele, die niet stout van conceptie zijn. Het is waar dat de
teekenaar in de bijfiguren en achtergronden dikwijls akelig conventioneel kan doen;
en het nooit of zelden buiten al te drukke bijtooneeltjes, schijnt af te kunnen, dat zijn
repoussoirs vaak te opzettelijk en te lusteloos als ruimtevulling herkenbaar zijn, en
dat de groote werking van het eigenlijke drama te veelvuldig wordt bedorven door
banaal-romaneske, of plat-comische groepen op het tweede plan. Het schijnt hem
niet mogelijk zijn voordracht tot het eenvoudigste te beperken. Elke scène heeft vele,
te vele, en te zeer met armen en beenen belangstellende toeschouwers. Hoe weinig
komt die prachtige creatie van den mageren Hein hier soms tot zijn recht, door te
veel dringen en wijzen en duwen om hem heen! Hoe wordt onze aandacht verbrokkeld
door zijn gewoonte om bijna ieder plekje op zijn prent door een bewegelijk figuurtje
te vullen, hoezeer wordt ook dikwijls de werking van de expressieve lijn daardoor
geschaad! Trouwens, zijn pathos-zonder-meer, ontdaan van het groteske is soms wel
zeer verongelukt. De eerste prent van het tweede deel ‘The English Dance of Death’
vertoont ons een meisje dat zelfmoord pleegt door van een rots te springen. De
gruwelijkheid van het geval is alles behalve overtuigend. De juffer, een stevige zus
met dikke bloote armen, zet zich met de teen van een hupsch klein voetje af, het
andere been zwiert gracelijk in de lucht, haar omslagdoek wappert in klassieke plooien
om haar leden. De figuur bezit niets tragisch. De Dood die haar achtervolgd heeft,
is ademloos neergezegen, en lacht achter zijn knokige hand, maar hij is te dicht bij
haar, te weinig verdekt opgesteld. Mooi is alleen de kop en het lichaam van den
verdronken minnaar, die op de golven drijft, maar de indruk van dit
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werkelijk-gevoelde wordt te niet gedaan door de rest. Nog een treffend staal van
mislukt pathos is de allerlaatste prent van de serie. De schrijver zegt in zijn peroratie
niets meer of minder dan dat het laatste oordeel aan de heerschappij van Tijd en
Dood beide een eind zal maken, en de teekenaar heeft niets meer of minder willen
doen, dan datzelfde grootsche en bovenmenschelijke denkbeeld op zijn wijze weer
te geven. Zulk een onderwerp kan misschien groot worden behandeld door een Michel
Angelo of heel fijn door menschen van een kinderlijk-vrome gemoedsgesteldheid
en een zeer oorspronkelijke verbeeldingskracht als Rowlandson's tijdgenoot Blake;
deze laatsten hebben de kans dat zij ons ofschoon misschien niet met ontzetting slaan,
dan toch pakken door hun ernst en
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door het naïeve van hun voorstelling. Maar niemand - zelfs Hogarth niet - was, waar
het zulk een allegorische opgaaf betrof, minder vrij van het gemeenplaatselijke en
verder af van eenig onbevangen eigen gevoel dan Rowlandson. Zoo is de prent ‘Time,
Death and Eternity’ als geheel bepaald belachelijk. De Eeuwigheid is een
weldoorvoede engel in een academisch kronkelende draperie, de Tijd een gespierde
naakte oude heer met zware armen en beenen, die op apegapen ligt. Alleen de Dood,
wiens speer breekt, terwijl de kroon hem van het hoofd valt, is hier, als overal elders
een prachtige figuur.

(GROVE HOUTGRAVURE NAAR ROWLANDSON). THE DOCTORS DILEMMA.

Als overal elders. Hoe diep jammer, dat deze vele superbe travesti's van de
doodsfiguur niet in een strakker kader zijn gezet, dat zij meestal verdrinken tusschen
meer of minder waardige scheppingen van Rowlandson's v i s c o m i c a ! Hier heeft
hij zich, terwijl de moeder wereldsche vermaken najaagt, en de dronken min haar
roes uitronkt, bij de slapende zuigeling neergezet en wiegt het kind den doodslaap
in - daar heeft hij als loods dienst gedaan om de sloep met de rampzalige
schipbreukelingen naar den grond te sturen, - of hij buigt zich over den ouden
halfkindschen echtgenoot (een ware Daumier-gestalte) van de jonge vrouw heen en
schenkt hem gif, - of hij biedt, gepruikt en gerokt, als een hoofsch cavalier zijn
diensten aan een coquette, - dan wel rijdt op een skeletpaard de ongelukkige
roekelooze ruiters of koetsiers voor, een afgrond tegemoet. Ginds heeft hij zich
gemoedelijk dampend neergezet naast een ouden boer, als om met hem de vredespijp
te rooken, of in den stoel van een der luidruchtige deelnemers aan een slemppartij.
Ziet hem dan weer dringen in den kring der woeste spelers aan een roulette tafel, of
zich ridderlijk, met de hand op de ribben aandienen bij een kransje van leelijke oude
vrijsters, waarvan hij één - zoo stelt hij haar galant gerust - als bruid naar huis zal
voeren. Hij stampt in de apotheek, achter een gordijn verborgen, zijn afdoende
medicijn in den vijzel voor de zieken, die zich aan de toonbank verdringen, en als
geestelijke zegent hij, niet zonder wijding, het huwelijk in van een ongelijk paar.
Het is alweer karakteristiek voor Rowlandson, dat het verschijnen van den Dood
op zijn prenten - wij mogen onthouden dat h i j de situaties bedacht, niet de schrijver
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- dat die Dood nergens iets geheimzinnigs aan zich heeft. Hij wordt, zoo niet door
de betrokken persoon, het slachtoffer zelf, dan toch door anderen gezien. Men spreekt
hem toe, marchandeert met hem, tracht hem te vermurwen of applaudisseert. Er is
dan ook niets schimmigs aan zijn figuur, niets onwezenlijks, spookachtigs aan de
tooneelen, waarin hij de hoofdrol speelt. Maar er is een grimmige, woeste humor in
de verschrikkingen, die hij wekt, in het bijna-menschelijke van zijn gestalte, in het
effect van zijn verschijning op al die tronies.
Hoewel bijna al de prenten in deze serie zeer treffende groepen en brokken van
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enorme groteske werking bevatten, waarbij men aan de meest forsch-realistische
vondsten van Jan Steen wordt herinnerd, zou ik de enkele, waar de teekenaar het
soberst is gebleven, het hoogst willen stellen. Dat zijn dan de waarlijk grootsche
prent, waarop men den Dood een bokser met zijn eigen wapen, de vuist, ziet vellen,
en de groep van vluchtende toeschouwers van de sport, ver genoeg af en massaal
genoeg is, om het drama zelf te concentreeren, - een andere, waar de figuren van een
pantomime, door hem worden aangesproken, en hun beschilderde, potsierlijke
bakkessen, vertrekken tot een huilerigen angst-grijns - en de volle, maar van actie
wondermooi bijeengehouden speeltafel-scène, waarop niets dat in een anderen geest
begrepen is dan die der hoofdfiguren; waarin volkomen eenheid is in den chaos.
Nog schreef Combe, en illustreerde Rowlandson ‘The Dance of Life’ een
aanmerkelijk tammer boek, waarin de teekenaar echter een paar grappige Fransche
scènes gaf, o.a. die van het café van de ‘Fat Princess of the Mille Colonnes’ en eenige
mooie sporttafereelen. Naar het bravig en blij einde toe schijnt Rowlandson zich
minder op zijn plaats te gevoelen, en bij de vrome, ofschoon zeer kreupele
rijm-regelen:
By piety's duo rite 't is given
To hold communion with heaven.

teekent hij een kerk vol hoogst comische figuurtjes van boeren en boerewijfjes, een
vroolijke dominé, een koddigen voorzanger, en een drukdoend, burlesk koor van
orchestleden. Deze prent is vol aardige details; een vader met zijn kind op den schoot,
kijkt achter het hoofdje om met moeite in zijn gezangboek, een oud mannetje zit te
snurken, een drietal vrouwen houdt blijkbaar een wereldlijk discours. Het werd hem
blijkbaar soms toch te machtig, een moralist te illustreeren!
De prenten in ‘The military Adventures of Johnny Newcome in the Army’ komen
mij veel grover voor dan die in de boeken van Combe. Deze ‘Adventures’ (bij den
veldtocht in Spanje) zijn geschreven door een ‘officer’, en hebben weinig om het
lijf, de teekenaar heeft een paar curieuze composities geleverd, waar op zijn geniale
wijze een veldslag is aangeduid, maar voor het overige zondigt hij door te
gemaniereerde bizarrerie. Nog heeft Ackermann's opvolger na Rowlandson's dood,
en wel in 1830 een boekje uitgegeven met houtsnee-reproducties (van een niet
genoemde) naar eenige zijner nagelaten teekeningen, waarbij weer praatjes, versjes
en verhaaltjes geschreven zijn. De houtsneden zijn bijzonder grof, en leelijk, maar
een heel enkele geeft nog weer eens een bijzonderen kijk op 's meesters gaven, b.v.
‘The March of Intellect’, dat van een zeer goedige geestigheid is. Dit boekje was het
eerste deel van ‘The Humourist’, een jaarlijksche uitgaaf, zooals er toen zooveel
verschenen.
Ik vermeld het geval, om aan te stippen, dat het geïllustreerde boek eerst na
Rowlandson's dood, in Engeland populair werd. Maar in de meeste gevallen kreeg
het een ander karakter: kleine etsen of houtsneden versierden een tekst, die meer
wou zijn dan een uitvoerig bijschrift. Er was minder sprake van plaatwerken dan van
boeken, en ook de opzichzelf staande prent ging langzamerhand onder in de
dienstbaarheid aan tijdschrift of boek.
Rowlandson stierf in 1827, zeventig jaar oud. Hij had zijn roem overleefd. Zijn
vrienden Gillray, Wigstead, Bunbury waren hem in den dood voorgegaan. De schetsen
van de beide laatsten, zooals ook die van Woodward, Nixon en anderen, waren vaak
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door hem geëtst, eenige zijner prenten zijn dus door anderen verzonnen, hoezeer zijn
eigen trant erin ligt. Ik heb in geen enkel geval een dezer prenten ter reproductie
gekozen, mede omdat ik in een volgend artikel het werk van enkelen dezer amateurs
of althans zwakker teekenaars wil laten zien en bespreken.
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De vaart,
door Hélène Swarth.
I.
De lenteboomen staan als knoppentuilen
Geheven tegen 't bleeke hemelgeel.
Geluidloos glijdt een zeil als bruin fluweel
Langs groenen berm en donkre stammenzuilen.
Een vogel fluit, met kinderzoet gekweel,
Een ander antwoordt - 'k weet niet waar zij schuilen,
Ik hoor ze alleen hun reine liedjes ruilen,
Eer zij gaan slapen in het zwart struweel.
Geen wind beweegt de knoppende olmentwijgen,
Zij wachten zacht den zonkus van April.
De blonde wilgen, op het kerkhof, neigen
Hun teere deernis naar de zerken stil.
Een stap verklinkt, de lentevogels zwijgen En kuisch en koel sterft weg de levenswil.
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II.
Wijd strekken de olmen, langs den berm geschaard,
Hun armen uit, waar vink en tjiftjaf kweelen.
En klankloos glijdt de melkboot door 't fluweelen
Azuren water van de kalme vaart.
In roze en lila, blonde kindren spelen
Met bal en hoepel, zoetjes en bedaard,
Tot éen de bal plots ópvangt in zijn vaart
En vogelzang vermengd wordt met krakeelen.
Dan zijgt alom het zuiver zwijgen weer.
Traag loopt de schipper 't bootje voort te boomen.
Een gouden wolk doorzeilt de bruine boomen;
De zon verguldt de kinderkopjes teer.
Uit wazig weiland rijzen malve doomen,
Zoo zacht en vroom als droomen van weleer.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

369

Verminkte boomen,
door Hélène Swarth.
I.
Hoog heft de zwarte boom 't ontkroonde hoofd.
De storm heeft kruin en takken afgeslagen.
Gelijk een martlaar zwijgend ziet hij zagen
De stoerë armen, ruw zijn romp ontroofd.
Hij zal geen ruisebend bladerkoor meer dragen,
Al zijn gezellen in April beloofd.
Verminkt, verstomd, voor eeuwig nu ontloofd,
Kan hij niet eens zijn leed den hemel klagen.
Doch bleven hem twee takken nog gespaard,
Verwrongen armen roepend naar den hemel,
Als wanhoopskreten der gevloektë Aard.
Zij groeien boven 't ruikertêer gewemel
Der kruinen rond zijn folterpijn geschaard,
Bestormend God, in woeste hemelvaart.
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II.
Ik zag een boom, verminkt door wreede menschehanden.
Wraakroepend wrong hij naar de grijze winterlucht
Zijn armen donkr en dor en 'k hoorde een wanhoopzucht
Doorsiddren héel het woud en ál de winterlanden.
‘Wee booze beulen, die melodisch loofgerucht
En vroolijk Meielied der vogelen verbanden,
Die schennis pleegden aan den koning der waranden!
Wee 't hoonend dwergenvolk, dat niet mijn wrake ducht!’
En uit den barren tronk, gemarteld door de bijlen,
In machteloozen toorn, verrees de boomegod.
Ik zag zijn reuzekop den hemel tegenijlen,
Aanklagend 't lage volk, dat moordend samenrot.
Daemonisch klonk zijn lach naar 't zwerk, waar raven zeilen,
Als van een ziel, die met haar eigen lijden spot.
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Martje Vroom
door J.M. Goedhart-Becker.
VII.
De laatste dag, dat Martje nog naar Guus zou gaan, was gekomen. Zoodra ze wakker
werd, had ze het gevoel, dat er dien dag iets bijzonders was. Op het neergelaten
gordijn lichtte een breede veeg zonlicht; door een reet opzij dansten vlinderig de
sprankeltjes naar binnen. De morgen was zeer vriendelijk. Maar Martje voelde mèt
het geluk een schrijnende smart door haar lijf gaan; ze bleef een oogenblik stil liggen
met haar hoofd op het kussen, afgewend van het licht; om haar mond kwam een trek
van pijn.
Toen stond ze op. Ze kleedde zich langzaam aan, met haar hoofd zwaar van
gedachten; ze rekte haar oogenblikken van alleen-zijn. Toen ze haar bed had afgehaald
en voor het open raam stond, bleef ze wachten met haar voorhoofd op de raamrand
geleund en keek ze naar buiten, over den Binnenweg met de groentenkarren en de
trams en de jolige dienstmeiden en de boomtoppen, die lichtgroene, nog gevouwen
blaadjes droegen, en voelde de zuchtjes van lentewind onmerkbaar in haar krulletjes
wiegen. Om al dit buitengeluk zwollen de tranen in haar oogen en in haar keel. Ze
leunde achterover tegen de stijlen van het kozijn; haar handen hingen slap langs haar
zij. Een benauwde zucht klom in haar op. Er lag een reeks egale dagen voor haar,
waar ze met afgrijzen tegenaan zag. Deze dag was voor haar de laatste schoone. De
zomer zou komen, iedereen zou blij zijn met het mooie weer; de beloften van de
lente kwamen aangezwierd; ze zou moeten lachen en leven en spreken als gewoon,
als al haar licht en haar geluk gestorven was en ze alleen liep in de leegte. O, de angst
voor die verlatenheid. Martje wist niet, hoe ze die zou dragen.
Ze hoorde Engel naar beneden hollen om haastig voor het schoolgaan te ontbijten.
Traag ging ze naar de deur en trad in het sombere gangetje. Onder het trap afdalen
bereidde ze zich voor op haar gewone onverschilligheid.
Guus lag in zijn stoel bij het open raam een sigaar te rooken. 't Was schemerig in de
kamer door de uitgezette jalouzieën; het rook er zomersch.
Hij lag met zijn oogen halfdicht en wachtte op Martje. Donkerroode rozen stonden
op de tafel, op den schoorsteenmantel, op het divantafeltje. Het zou een laatste groet
voor Martje zijn. Guus voelde zich onrustig; hij zag tegen dit afscheid op. Hij had
zich méér aan haar gehecht dan hij gedacht had en hij wist, dat hij haar missen zou,
vaak aan haar denken, en verlangen, dat ze komen mocht. Het stemde hem
weemoedig. Hij zag haar kordate figuurtje, zooals ze de kamer placht binnen te
komen, haar jolige krulletjes uit het bonten mutsje of, als tegenwoordig, onder den
zomerschen hoed, die haar gezichtje omlijstte; hij zag voor zijn verbeelding duidelijk
het gansche kind-vrouwtje, dat ze was, met haar ongekunsteldheid, de witte tandjes,
de lachende oogen, maar bovenal, het frissche, het gezonde.
Het speet hem, waarachtig, het speet hem hard. Ook om harentwil. Iets van
wroeging steeg in hem op, dat hij het zoover had laten komen tusschen hen. Hij
schold zich voor zwak, met tegelijkertijd veel zelfmedelij. Hij wist wel, hoezeer ze
hem liefgekregen had. Hij had er egoïstisch van genoten. Geen vermoeden had hij,
dat de bekoring ook hem omstrikt had en dat de tijdpasseering op den gevaarlijken
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rand van ernst gekomen was. Nu, tegen de scheiding, bekende hij 't zichzelf: 't was
hoog tijd, dat er een einde aan kwam. Hij vond het leven triestig.
Beneden werd er gebeld. Guus glimlachte. Aan het trappenloopen hoorde hij, dat
zij het was. Ze liep gewoon, als altijd, met
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veerkracht in haar pasjes. Hij waardeerde het, dat ze niet sentimenteel was, bedacht,
hoe weinig ze gezegd had, toen hij haar vertelde, dat hij zich verloven zou.
Ze kwam niet dadelijk binnen. Hij hoorde haar stilstaan voor de deur, liep er op
zijn teenen heen en trok ze open en zag even, hoe ze daar stond, met haar oogen
gesloten en haar gezichtje zóó troosteloos, - toen deed ze haar oogen open en lachte
hem tegemoet.
‘Dag Guus’, zei ze. Haar stem klonk wat wankel.
Medelij, en ook zijn eigen verdriet, zwol in hem.
‘Kindje’, zei hij, ‘lieveling’.
Hij trok haar de kamer in en sloot de deur. Toen kuste hij haar; met iets teeders
deed hij haar manteltje af en trok de hoedespelden uit haar hoed. Ze liet hem begaan,
ze zuchtte alleen eens van eindelijk gestild verlangen.
Hij schoof de stoel weg van het raam tot bij den schoorsteenmantel en trok haar
op zijn knieën.
‘De laatste dag, hè? schatje’, zei hij.
Zijn warme stem dreef weer de tranen naar haar oogen. Ze sloeg haar armen om
zijn hals en lei haar gezicht langs het zijne. Stil veegde ze haar oogen af.
Hij streelde haar armen en ze zeiden een tijdlang niet veel. Martha bedacht, dat
ze genieten wou van deze weinige minuten, dat ze dezen middag vieren wou in
mateloos geluk. Ontgoocheld gevoelde ze, hoe ze de angst en smart niet kòn
verschuiven en het afscheid haar een kwelling werd van het begin reeds af. Roerloos
zat ze tegen Guus aan, hoorde hoe hij kleine woordjes fluisterde; ze kon zijn zoenen
niet drinken als anders, maar liet ze over zich heengaan; bij iedere minuut, die de
klok verder wees, kromp haar hart benauwder in elkaar. Ze had zich aan hem willen
klampen, woest willen huilen, vertwijfeld zijn en hem smeeken haar bij zich te
houden, nu, altijd, voor goed, met haar te doen, wat hij wilde, maar niet van zich
laten gaan; - tegelijkertijd voelde ze, dat hem dat wrevelig zou maken en dat hij,
misschien, dan blij zou zijn als ze weg was, terwijl hij nu, óók, de uren rekken wou.
‘Wat een mooie rozen, lieveling’, zei ze. Ze drukte zijn hand en gaf er een zoen
op. Hij keek haar in het ontdane gezichtje en glimlachte verteederd. Zijn kleine
meisje. Wat hield ze van hem! Ze wou zich dapper voor hem houden.
‘Mijn lieve kleine vrouwtje’, zei hij vleiend.
‘Guus’, kreunde Martje.
Ze drukte haar hoofd in zijn handen. Er liepen warme tranen kriebelend tusschen
zijn vingers door.
‘Arme lieveling’, zei hij. ‘Arme lieveling. We moeten ons schikken, berusten hè,
het is niet anders’.
Hij zuchtte zwaar.
‘Huil nu niet zoo, schatje. Als je wist, hoe vreeselijk ik het zelf vind. Ik zal zoo
naar je verlangen, Martha, ik heb zooveel aan je moeten denken.... Toe vrouwtje,
mijn lieve meisje, huil niet zoo. Laten we dit uur nog gelukkig wezen, dàn is het uit.
Dan hebben we alleen nog de herinnering aan een mooien tijd’.
Hij trok haar overeind, stond zelf ook op. Hij gooide zijn sigaar in een aschbak
op den schoorsteenmantel en nam haar een oogenblik in zijn armen.
‘Lieveling’, zei hij heesch met zijn mond op den hare.
Toen zette hij haar voor den spiegel neer en keek haar aan met zijn vriendelijke
oogen en dien glimlach, die haar bedwelmde.
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‘Kijk eens naar je behuilde gezichtje’.
Ze bette met haar zakdoek haar oogen, stak haar al te wilde krulletjes vast. In den
spiegel keek ze naar hem en glimlachte wat beverig naar hem op. Haar tranen zwollen
weer, toen ze zelf het zielige van haar lachje zag, maar flink nu veegde ze ze af en
keerde zich weg van den spiegel.
Hij rekte zich op zijn teenen, met zijn ellebogen achteruit en zijn duimen in de
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armsgaten van zijn vest. Toen zuchtte hij weer, bevrijd van zijn eigen beklemming,
keerde zich met een korten zwaai een beetje opzij.
‘Ja’, zei hij, ‘c'est triste, la vie. Que veux-tu faire’.
Hij trok haar mee naar den divan en ging naast haar zitten. Uit de vaas vóór hen
trok hij een roos en stak die in haar haren. Hij keek haar daarbij aan.
‘Hou je van me?’
Maar Martje, inplaats van te lachen, keek hem met wijde oogen aan en vroeg:
‘Guus, wáárvoor trouw je haar toch?’
Met een rukje ging hij recht voor zich uit zitten, met zijn handen saamgevouwen
tusschen zijn knieën en zijn hoofd, zorgelijk, er overheen.
‘Ik kan niet anders’, zei hij. ‘Met het oog op de firma kan ik dat engagement niet
laten loopen’.
‘Heeft ze geld? Doe je 't om het geld, Guus?’
‘Om het geld, en om de relaties.... Ja, god, Marthalief, mijn vader zou vragen of
ik gek was om zóó'n huwelijk voorbij te zien. Dat is het lot van een handelsman.
Connexies, zie je.... en.... en kapitaal..’
‘Ja....’ zei Martje.
Ze begreep wel, dat hij in ieder geval voor háár verloren was.
‘En hou je.... hòù je niet van 'r, Guus?’
‘Houen....’
‘Toe zeg het maar, zeg het me maar liever’.
‘Och schatjelief, wat een vragen! Ik weet het niet, Martha’.
Maar ze bleef wachten op een beter antwoord.
‘Wat moet ik erop zeggen’, zei hij toen.
‘Zooals het is’.
‘Ik weet niet.... Ik apprecieer haar zeker. Natuurlijk. Ze wordt mijn vrouw. Ze ziet
er ook niet kwaad uit, enfin.... ik zou niet weten wat voor aanmerking....’
Martje draaide zijn gezicht naar haar toe en liet haar handje tegen zijn wang.
‘Toe Guus.... Hòù je van haar?’
‘Och, mijn diertje’, zei hij en ging zwaar tegen haar aanleunen. En toen bracht hij
zijn lippen vlak aan haar oor en zei:
‘Nee’.
‘Heusch niet? Heusch niet?’
Haar oogen lachten, gelukkig om zijn liefde, die van háár bleef.
‘Heusch niet’, zei hij. ‘Maar wat geeft het, lieveling. Je moet je nu maar wennen
aan het idee, dat ik.... Of zou je toch, ook nu nog....?’
‘Nee’, schrok ze. ‘Guus, néé’.
Hij zuchtte, teleurgesteld. Het had hem even toegelachen. Maar het ging ook niet,
't was te gevaarlijk, een vaste verhouding voor 'n geëngageerd jongmensch, en waar
zou dàn het eind zijn. 't Was beter sterk te wezen en hij dacht, dat hij dit vooral om
harentwille was. Hij voelde iets nobels.
Ze bleef later dan anders. Maar toen de klok vijf uur sloeg, schrok ze hevig en dacht
aan thuis. Dadelijk sprong ze op.
‘Guus’, zei ze, vertwijfeld, ‘ik moet weg’.
Hij keek haar aan; hij nam haar figuurtje in zich op om de herinnering goed te
bewaren en zei niets. Hij kon er zich niet indenken, dat hij haar nu niet meer zien
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zou, dat ze in dit volgend uur niet meer van hem was. Uit alle vazen nam hij de rozen
en gaf ze haar.
‘Hier’, zei hij, ‘neem mijn liefde met je mee. Want houen doe ik toch van joù’.
Martha sloeg wild haar armen om hem heen.
‘O Guus’, kreunde ze, ‘Guus, ik kàn je niet missen, ik hou het niet uit’.
Behoedzaam lei hij de rozen op tafel en nog zachter nam hij haar tegen zich aan.
Hij boog haar gezichtje achteruit en keek diep in haar oogen.
‘Lieveling’, zei hij. Toen gaf hij haar een langen zoen en duwde haar zachtjes voor
zich uit. Bij de deur lei hij de rozen in haar armen.
‘Ga nu’, zei hij. ‘Schat’.
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Het was Martje of ze slaapwandelde. Ze hoorde de deur van zijn kamer voorzichtig
achter zich sluiten; ze liep de trappen af en de voordeur uit en de straat op met de
rozen in haar armen, zóó als hij ze gelegd had. Ze dacht, dat ze wel krankzinnig kon
worden of onder een tram loopen of een duizeling krijgen en neervallen, zoodat de
menschen om haar heen kwamen staan en ze opgenomen zou worden.... Maar ze liep
verder. Ze liep tegen niets of niemand aan, ze stak de straat over met een ijl gevoel
door geheel haar lijf.
Op den hoek van de Scheepstimmermanslaan bleef ze stilstaan; ze bedacht, dat
ze vergeten had naar zijn ramen op te kijken. De kans hem nog een keer te zien, te
zien, terwijl hij uitkeek naar háár, bracht al haar pijn en al haar denken terug. Ze
vond de rozen in haar arm en verlegde ze; ze holde terug naar de plaats vanwaar ze
zijn ramen zien kon. En keek.
Ze zagen elkander een oogenblik aan; beider oogen stonden ernstig en verstard in
een verlangen; het was Martha of alles om haar heen verging. Toen boog ze haar
gezicht in de rozen en keerde zich om.
Ze liep Engeltje, die de deur opentrok en boven aan de trap bleef wachten, voorbij
en ging direct naar haar eigen kamertje. Ze spreidde de rozen op haar bed en sloot
de deur met den sleutel. Toen trok ze haar mantel uit, borg haar hoed in de muurkast
en ging zitten op een stoel naast haar waschtafel. Even later deed ze het raam om het
straatleven dicht en ging weer zitten op dezelfde stoel. Ze rook de rozengeur, die in
het kamertje zweefde; ze keek, star, naar de bloemen, tot ze als donkere vlekken
schemerden op haar witte sprei. Dan wendde ze, moeizaam, even haar hoofd af en
weer terug naar de rozen.
Engeltje kwam verbijsterd binnen.
‘Guus’, zei ze, ‘Mart doet zoo raar’.
Moe en Herrie keken op.
Engeltje, als altijd op oogenblikken van ontsteltenis, wendde zich tot de oudste
zuster:
‘Ze zei niets. Ze liep recht door naar boven. Ze had een heeleboel rozen bij zich.
Ze kéék zoo eng’.
‘Rozen?’ vroeg moe, verwonderd in verband met het jaargetijde.
Herrie vroeg niets. Ze stond op; haar gezicht werd zorgelijk.
‘Ik zal es kijken’, zei ze.
Moe en Engel bleven in nieuwsgierigheid en bangheid achter. Ze gevoelden zich
beiden onmondig.
Herrie liep de trap op, draaide voorzichtig aan de deur van Martje's kamer. Toen
die niet openging, riep ze zacht: ‘Mart, kom je niet eten?’
Ze hoorde geen geluid. Het werd haar angstig. Ze duwde met haar knie tegen de
deur, klopte een paar maal.
‘Mart’, riep ze, ‘Martha’.
‘Laat me’, zei Martje. ‘Ik kom niet eten’.
Een vreeselijke angst viel van Herrie weg. Ze wist niet, waaraan ze gedacht had,
maar ze was bang voor de stilte daarbinnen.
‘Wat doe je?’ riep ze nu.
‘Laat me’, zei Martje, ‘god toe, láát me nou’.
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Het klonk bijna driftig. Dat stelde Herretje gerust. Ze begreep, dat er iets was,
misschien iets ergs, maar dat ze Martje met rust moest laten en dat ze dat veilig kon
doen. Ze ging stilletjes terug naar beneden.
‘Wat is er?’ vroegen Engeltje en moe.
‘Ik weet het niet’, zei Herretje, ‘laat ze maar eens aan 'r zelf over’.
‘Zee ze niks?’ vroeg moe.
‘Ze zei, dat ze niet eten wou en dat we ze met rust zouen laten’.
Moe schudde haar hoofd. Ze zag Herretje met ronde oogen aan. Toen nam ze haar
servet op en lei het weer over haar schoot.
‘Wat zelleme nou weer an het handje hebben’, zei ze mopperig.
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Een oogenblik aten ze zwijgend voort. Toen werd moe de geheimzinnigheid te
machtig. Ze keek over haar vork heen naar Engel:
‘Rozen, zeg je? Had ze rozen?’
‘Rooie rozen. Een heeleboel’.
‘Hoe komp ze d'r an. Die kosten nou wel.... Snap-ie d'r ièts van?’ vroeg ze aan
Herrie.
‘Nee’, zei Herrie. ‘Laten we d'r maar niks vragen als ze komt’.
‘Zeg’, twijfelde moe met een hoofdbeweging.
‘Heusch moe. Ze zit daar toch niet voor d'r plezier in d'r afgesloten kamer’.
Moe keek of ze dat niet zeker wist.
‘Nee’, zei Engel, ‘ze keek zoo gek, zoo eng. Ze zag me, geloof ik, niet eens’.
‘Wat heb ze dan! Ik zou toch wel es willen weten, hoe ze an die rozen komt’.
Maar toen ze zag, dat Herretje heel ernstig haar wenkbrauwen fronsde, zweeg
moe, goedig.
Den geheelen avond kwam Martje niet beneden en Herrie durfde haar niet storen.
Ook moe voelde zich niet op haar gemak; ze verborg haar ongerustheid onder een
goedig gemopper en Herrie kostte het moeite haar te beletten om Martje op te zoeken.
Tenslotte, toen ze naar bed gingen, hield moe het niet meer uit. Ze klom naar boven
vóór de anderen, en luisterde aan Martje's deur. Ze hoorde niets.
‘Mart’, riep ze gedempt.
‘Wat’, zei Martje schor.
Moe stond een oogenblik verlegen.
‘Hoe is het nou, kind?’ zei ze toen.
‘Ik lig in bed’.
‘Mart’, zei moe toen hartelijk, ‘wil je moe niet es binnelaten, meid?’
Ze kreeg niet dadelijk antwoord. Maar toen zei Martje, duidelijk:
‘Nee moe’.
Moe zuchtte. Morgen dan maar, dacht ze.
‘Ga nou slapen, hè. Slaap maar lekker, hoor kind’.
De tranen kwamen moe in de oogen. Ze had meelij met haar kind.

VIII.
Ze hadden moeite genoeg gedaan om iets samenhangends te weten te komen, maar
Martje was niet tot vertrouwelijkheden bereid.
Na het ontbijt der anderen kwam ze dien volgenden morgen beneden; Engeltje
was al naar school. Tegenover moe, die afgegeten had, nam ze plaats aan de tafel,
waar alleen háár bord en kopje onverschoven stond en schoon. Ze bromde iets tot
moe en knikte, toen Herretje haar goedenmorgen zei; haar keel groeide vol, haar
oogen sperde ze wijd om niet te huilen. Langs moe keek ze straf tegen het licht in.
Herretje kreeg medelij; ze vroeg of ze nog hoofdpijn had; in haar stem lag veel
genegenheid. Ze wilde iets zeggen, Martje, maar voelde, dat er geen geluid uit haar
keel zou komen; ze trok haar schouders op, en toen sloeg ze met haar hoofd voorover
op haar arm, slonzig op het witte tafelkleed en huilde, hard, kermend en ongegeneerd,
't Gaf moe en Herrie grooten schrik. Schuw als ze tegenwoordig was na de herrie
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door Stien, dorst moe haar kind niet te troosten. Ze keek bang en verlegen van Mart
naar Herretje; duistere voorgevoelens trokken door haar brein. Martje was haar plots
zeer lief.
Ook Herrie verstarde de angst. Ze lei haar hand op Martha's haar, vermaande:
‘Mart, Mart’.
Wild schudde Mart haar af.
Toen ging ook Herrie aan de tafel zitten naast het dampend omwaschbakje en lei
haar dunne handen overeen op tafel neer. Met kommernis bespiedde ze Martje. In
haar schedel klopte dreigend het schrikbeeld van nog méér onheil, meer
familie-schande. Vaag dacht ze aan zichzelve, Baanders, Engeltje en moe.
Maar moe zag Martje huilen; ze schoof
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haar bril omhoog en eenvoudig wischte ze ook háár betraande oogen af.
Heesch, vroeg ze:
‘Mart, meid, wat heb ie toch?’
Niets antwoordde Martha. Ze schudde neen; huilen kon ze niet meer, en leeg keek
ze tegen het daglicht in. Toen vroeg Herrie:
‘Zeg het nou maar liever, Mart’.
‘Waarom?’ zei Martje schor en zonder klank.
‘Toe nou. Je maak ons ongerust’.
‘Ik zel d'r niet dood van gaan’, zei Martha. ‘Ik hou van iemand en die mot me
niet’.
Herrie viel het als een pak van 't hart. Géén schande dus. 't Was iets voor Mart
alléén. Meteen vloeide haar deernis met haar over:
‘Wie dan? Kom Mart.... mot je dáár nou zoo om huilen. Weet je wel eens zeker!’
Ook moe klaagde:
‘Och Jezus.... Meid dan toch. Wie is-t-ie?’
‘Dat zeg ik niet’.
Verwonderd trok moe haar wenkbrauwen op. Ze begreep de situatie niet heel best.
Ze keek er Herrie eens op aan, maar vond op haar gezicht geen oplossing.
‘Mart’, zei Herretje, ‘je ken ons toch vertrouwen, moe en mijn. Of heb ie liever,
dat ik....?’
‘Nee’, zei Martha met een ruk van haar schouders.
‘Wil je 't niet zeggen?’ vroeg Herretje.
‘Nee’.
‘Mòt ie je niet?’ vroeg moe. ‘Wat beteekent dat? Wat wil je daarmee zeggen?’
Ze kreeg geen antwoord.
‘Denk ie, dat ie niet om je geef?’
‘Nee’.
‘Wat nee?’
‘Hij geef wèl om me’.
‘Geef.... Nou breek me klomp. 't Is toch zeker geen getrouwde vent?’
‘Nee’, zei Martha met een galgenlachje, ‘nòg niet’.
Moe haalde tegenover Herretje haar schouders op. In Herrie's oogen ontmoette ze
een ééndere blik. Toen bleef ze naar Martje kijken en haar hoofd schudden.
‘Vraag nou maar niemeer’, zei Mart, ‘ik zeg het toch niet’.
Even dreigde dit moe's verontwaardiging te wekken, maar het zien van Martje's
werkelijk leed en een geheime onrust dat er méér zou achter steken, drong die terug.
‘Mart’, zei moe, ‘ik wou d'r wel es meer van weten’.
Ze wachtte of ze antwoord kreeg. Toen dat uitbleef, vroeg ze:
‘Heb-ie....? stikum....? Ik weet niet wat ik d'r van denken mot. Waarom zou je 't
niet vertellen?’
‘Dáárom niet’.
Moe zon. Ongerust werd ze.
‘Zeg Mart, kijk me es an. D'r is toch.... d'r zijn.... d'r hebben toch geen
ongepermeteerde dingen plaas gehad?’
Martha gevoelde haar liefde bezoedeld. Het stuitte haar. Ze wendde zich zwijgend
af en liep, kalm bijna, de kamer uit.
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Grauw waren voor Martje de dagen, die volgden. Ze was terneergeslagen. Mat leefde
ze de uren door, en wist 's morgens niet waarvoor ze op zou staan en hoe de leege
dag zijn einde halen zou. Per slot van rekening, 's avonds, was het haar meegevallen.
Als ze maar niet aan hem hoefde te denken, wanneer ze haar gedachten bij de
alledaagsche dingen hield, was alles nog zoo erg niet. Haar vroolijkheid van lang
geleden, toen ze Guus nog niet had ontmoet, begreep ze niet. Haar leven nu was net
als toen; ze kon er geen vreugde meer in ontdekken. Elk gesprek thuis vond ze
onbenullig, iedere daad van zichzelve overbodig. Gevoelloos liet ze zich leven; het
kwam haar voor als een slaapwandeling.
Maar bang was ze, bang, voor haar vlagen van wanhoop, die kwamen met haar
herinneringen. Ze kon er hoe langer hoe minder tegen op. Ze kwamen het felste in
den morgen, als de nieuwe dag begon en haar hersens
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waren uitgerust; ze kwelden en streelden haar en het nam haar zóó gevangen, dat ze
al het andere vergat. Op onregelmatige tijden verscheen ze aan het ontbijt.
Afgetrokken vervulde ze haar ochtendplichtjes, kopjes wasschen, haar eigen
slaapkamertje doen. Dáár, op haar kamer, overmanden de herinneringen haar het
vaakst. Onder het werken dacht ze aan hun eerste uitgaan naar het ijs, aan kleine
gebaren, die tot zijn gewoonten behoorden; ze leefde er zich weer binnen, in haar
vroeger liefdeleven, en als ze, teutend, niets meer vond te doen, ging ze zitten op
den rand van haar bed en lei haar handen in haar schoot en keek zich dronken aan
de vroegere beelden. Een intonatie van zijn stem kon ze zich te binnen brengen; ze
luisterde en hoorde 't weer: hoe hij op een avond aan haar had gevraagd: ‘Lieveling,
heb je 't koud?’ - de lichte schrik, de zorg en bovenal de innigheid. Het ontroerde
haar, nu, tot schreiens toe; toèn had het haar eenvoudig blij gemaakt.
Onbeduidende woorden, die hij had gezegd, schoten haar te binnen en werden
haar kostbaar. Zijn manier om langs zijn baard te strijken als hij zijn lach verbergen
wou, werd een van haar liefste herinneringen. Aan zijn oogen dacht ze meestal in
hun zelfbewuste kijken op haar neer, koel, bezittend, met een lachtintje, dat haar
vleide, en teederheid beloofde.
Ze wist, hoe hij over de straat ging en op de tram sprong en den sleutel in zijn
huisdeur stak. Ze wist, hoe hij rondliep in zijn kamers, met welke houding hij voor
het raam stond, en een sigaar opstak. Ook wist ze, in zakenaangelegenheden, hoe
zijn oogen verhardden, scherper werden en hoe energiek zijn lichaam zich stramde.
Ze had dat opgelet, toen hij, 's avonds, een brief van kantoor had gekregen; het was
haar toen niet opgevallen, maar ze had hem zóó liefgehad, dat al wat van hem was
in haar geheugen stond gegrift.
Dan kwam ze, van die losse beelden, tot het opnieuw verleven van geheele
fragmenten. Ze verfijnde haar genot door uiterst gedetailleerd, en opzettelijk langzaam,
ieder gebaar en ieder gezegde over te denken. Hoe ze bij hun tweede ontmoeting
waren overgevaren en gewandeld naar Rhoon, waar hij in een elzenlaantje zijn arm
om haar heen had geslagen en ze elkander hadden gekust; en bij een vondertje droeg
hij haar over het stukke plankje heen. Bij een bermpje deed hij haar zitten en legde
zijn winterjas voor haar uit op het wintersche gras; hij zette zich ernaast, een beetje
lager dan zij. Met zijn elleboog leunde hij over haar knieën, en hij streelde haar hand,
zag haar aan en kuste haar vingers, haar hals, haar gezicht. Ze hoorde zijn ademhaling
gaan; zijn grove mannegezicht schuurde langs haar wangen; ze rook zijn haar, zijn
lichaamsgeur, en het tikje, tikje parfum.
En het laatste, lààtste liet ze zijn woorden in zich herluiden, de liefkoozende
schakeering in zijn stem, de warmte en de hartstocht, waarmee hij sprak. Hoe hij één
keer, de avond toen ze voor het eerst zijn kamer zag, op een aparte fluistertoon: ‘Mijn
vrouwtje’ tot haar had gezegd, haar aangezien had, en toen gelachen, en haar, in
gekheid, al maar had gezoend.
Als Martje heel haar rijkdom had overgedacht, en de leegte gaapte, begon haar
verbeelding heur wonderen te voltooien. Het werd haar een aparte droomenwereld.
Allerlei mogelijkheden dacht ze uit: Dat zijn vader sterven zou en de zaken in de
war. Zijn meisje verbrak de verloving, of hijzelf zou het doen, en dan kon zij veilig
tot hem gaan en zijn vrouw willen worden. Zonder rijkdom toch, kon ze zich hem
niet voorstellen. Voornaamheid in armoe kende ze niet. Liever nam ze nog koenere
gegevens: Ze waren getrouwd, rijk, en altijd op reis. Door vreemde landen trokken
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ze stralend; in de weelde van hotels en auto's en elegante reistoiletten gevoelde ze
zich een gevierde vrouw. En naast haar Guus. Gúús. Dag aan dag en nacht aan nacht,
in den zomer,
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in de zon, in hun lange, zalige leven. O Guus, haar man, van háár....
Verlangen gilde door haar heen. Het trok, het tròk.
Het kamertje was als daarnet. Nergens vond ze ontroering. Een koffiemolen knarde
achter de gesloten keukendeur; beneden vóór piepte een deurtje. En Herrie sprak, in
het gangetje, tevreden een onverschillig woord.
Het bracht haar tot wanhoop. Ze hield het niet uit; bang was ze voor een daad om
die onbewogenheid te breken: een ruit aan scherven slaan met haar handen erdoorheen,
krankzinnig worden en weggebracht, of dood. Zich vergeven en eruit zijn.
Ze miste den durf, al begreep ze niet waarom.
Op een morgen vol zonneschijn laaide de wanhoop door haar heen. Ze kon ze niet
beteugelen, het verlangen en de herinnering. Ze stond in de eetkamer bij de
opengeslagen deuren naar het balcon; haar keel was vol; ze leunde ver haar hoofd
achteruit, tot het stuitte tegen de stijlen en ze had mogen kermen. Toen ging ze weer
recht staan, haar hand streek van haar voorhoofd de krulletjes weg; hoog trok ze haar
schouders in de hoogte, radeloos. Ze trad op het balcon, keek over het hekje naar
beneden in den tuin. Afgetrokken ging ze toen weer in de kamer, haalde een stoel
en stelde die voor de balustrade. Ze klom erop en ook op den houten rand; met haar
linkerhand hield ze zich vast aan een stijl, die naar boven liep. Zoo bleef ze even
staan met een suf gevoel in haar zware hoofd. Ze boog zich voorzichtig voorover
om neer te zien in de diepte, en keek toen om. Doodelijk ontdaan stortte moe op haar
aan. Hierdoor werd ze zich den omvang van haar plan bewust, maar ze stapte bedaard
op den stoel en op het vloertje: ze zou het toch niet hebben gedaan. Ze had het nooit
gedurfd.
Moe had, ook toen ze op den stoel al was, nog een slip van haar rokken gepakt;
nu liet ze ze los.
‘Wat doe je’, vroeg ze bevend, ‘Mart - wat wou je doen?’
‘Niks’, zei Mart laconiek. ‘Wat dach-u? Ik zel d'r heusch niet afspringen’.
Maar ze ontstelde, toen moe begon te huilen. Zulk huilen had ze nooit van moe
gezien. Die zakte in den breeden stoel, duwde haar ellebogen de tafel op, en begroef
haar logge gezicht in de handen. Onverbroken snikte ze.
Verschillende mogelijkheden trokken door moe's brein. De eenige zekerheid die
overbleef, was, dat zij, de moeder, ingrijpen, haar kind helpen moest. Hoe, daarover
tobde ze lang. En ze sprak er tenslotte met Herretje over.
Ze vertelde haar het voorval op het balcon en zei hare overwegingen.
Ook Herrie zat verslagen.
‘En dat Mart’, zei ze.
Moe zuchtte. Beter dan de kalme Herrie kon ze zich in Martje's toestand
verplaatsen. Herrie, die dit wel gevoelde, vroeg:
‘Zou u denken, na verloop van tijd, dat ze Maters zou willen?’
‘God geef het’, zei moe. ‘Ik weet het niet’.
‘We moeten ze d'r es op wijzen’.
‘Ze is dadelijk zoo heftig, op dat punt’.
Ze zwegen.
‘Ja’, zei Herrie, ‘as ù het es dee’.
‘Hè?’
‘Met 'r praten’.
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Daar was moe toch niet zeer mee ingenomen.
‘Och’, zei ze, ‘ik....’
‘Wil ík dan?’
‘Ja. - Misschien.... Of nog beter, dat me d'r maar stil op an werke en ze hem
tenslotte uit 'r eigen neemt’.
‘Ik weet het niet’.
‘Nee’....
‘We konden toch es praten. Het zou, met den toestand hier, voor haar ook
wenschelijk wezen. Stel u voor, dat ze 'm afslaat. Wie zou er nog komen....’
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Schuchter gaf moe toe.
‘Al dee ze 't nou een beetje tegen d'r zin.. dat slijt wel, mettertijd....’
‘Ja’, zei moe, ‘as je denk, dat je 't gedaan krijg....’
Herrie zuchtte. Alweer een taak, die op haar schouders kwam. Ze begreep wel,
dat het geen gemakkelijke was. Toen stond ze op.
‘We motten maar het beste hopen’, zei ze.
Het was als Herrie dacht. Mart wou d'r niet van hooren. Veel terug beweren deed ze
niet en heftig werd ze ook niet. Maar Herrie's woorden stuitten op haar
onverschilligheid.
Op een morgen op de slaapkamer van Herrie en Engel, toen ze samen, Herretje
en Mart, de bedden aan het opmaken waren, begon Herrie erover. De zonneschijn
sprong door de ramen naar binnen; 't was warm en Herrie zeide:
‘Mooi weer’.
en toen Martha haar hoofd naar het venster keerde en er niets van zag, vroeg ze:
‘Hè?’
‘Ja’, zei Martje.
‘Mart’, zei Herrie toen, ‘doe toch niet zoo afgetrokken.
‘Nee’.
Toen begreep de oudste zuster, dat dit het oogenblik van spreken moest zijn. Ze
liet de deken, die ze terugslaan wilde, over de peluw liggen en boog zich, op haar
handen steunend, over het bed naar Martje toe. Die werkte gelaten voort.
‘Kèn je 't niet vergeten, Mart?’ vroeg Herrie.
Martje schrok ervan, als iemand, die betrapt wordt. Schichtig keek ze Herrie aan,
wendde dadelijk haar oogen, onwillig, weder af. Ze kreeg een prop in haar keel, die
ze eerst weg moest slikken, voor ze iets kon antwoorden en toen was haar stem nog
schor.
‘Och’, zei ze en schokte met haar schouders.
‘Ik wou es met je praten’.
Ze weerde het af:
‘Waarvóór’.
Maar Herrie drong er zachtjes op aan:
‘Kom nou, Mart’.
Even bleef Martje rechtop staan en staarde tegen den kamermuur aan. Ze voelde,
hoe haar armen slap langs haar zijden hingen en hoe zwaar haar oogleden wogen.
Ze had geen kracht tot tegenspraak. Toen gleed traag haar blik naar Herretje heen
en met dezelfde moeheid knikte ze, dat het goed was en ging zitten op den stoel bij
het raam, slaperig bijna. Herrie zette zich op den rand van het bed en leunde met
haar linkerarm op het voeteneinde. Ze vond het moeilijk om een begin te maken. Het
duurde een poosje; Martha wachtte, zwijgend.
‘Je wil nou eenmaal niks vertellen....’
‘Neen’, schudde Martje.
‘Stil maar’, zei Herretje, ‘ik vráág ook niks. Maar je heb zelf gezegd.... an die
geschiedenis is niks te doen....’
‘Nee’.
‘Maar dan moet er toch es wat verandering in komen, Mart. In jou, bedoel ik. Je
ken toch zóó niet blijven’.
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‘Hoe, zóo?’
‘Nou, zoo stil. Zoo sikkeneurig’.
Martje antwoordde er niet op. Wat was daaraan te doen?
‘Pak je eige nou es an, Mart. As je wil, ernstig wil, dan ken je 'm wel vergeten.
D'r zijn nog meer mannen in de wereld as die eene’.
Toen glimlachte Martje. Ze vond het voor Herrie wel gemakkelijk om zoo te praten
en ja, als je een man als Baanders had! Ze voelde, hoe weinig haar zuster dit verdriet
begreep. Ze gaf ook nu geen antwoord; het leek haar nutteloos.
Herrie toch verstond dit zwijgen eenigszins.
‘Kèn je 't niet?’ vroeg ze met een andere stem, waar het medelijden als een troost
in doorklonk.
‘Nee’....
Er smolt iets van de starheid weg in Martje en meteen zag ze, hoe buiten de jonge
zon aan 't dollen was.
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‘Maar heb-ie 't geprobeerd?’
Neen, dacht Martje, dat had ze niet. Ze wist niet, waarom niet, of toch, ze wist
het: ze was er te krachteloos voor. Maar ze zei:
‘Jawel....’
‘Hoor nou es Mart. D'r is zoo'n mooie uitkomst voor je. As je weet, dat het uit je
eigen je te zwaar is om er over heen te komen, probeer dan of een ander niet wat
voor je zou kunnen zijn.... Niet ik, of moe, maar.... Maters bijvoorbeeld.
‘Ben je gek’, zei Martje verachtelijk.
Even had ze opgeluisterd. Een uitkomst! Uitkomst, had Herretje gezegd. Ze had
gedacht aan werkelijke, aan iets.... iets.... onmogelijks. Nu Maters.
Huilen, vloeken kon ze; weer kwam dat verlangen om iets te doen, dat scheuring
geven moest in haar gespannen hoofd.
Maar Herrie, wijsgeerig, bezwoer de toorn met het sussende harer bedaarde rede.
‘Zeg nou nog geen ja of nee, maar denk d'r es over na. Het leven is nou eenmaal
geen roman. 'k Heb ook wel es van die idealen gehad en gunst Mart, as ik er nou aan
denk, wat Willem voor me is! Zoo'n liefde uit een boek is niet bestendig, maar mannen
as Willem, en Maters ook, daar ben je zeker van, daar ken je op bouwen. Op den
duur, geloof me, mot je 't toch van zóó een hebben’.
Die woorden, één voor één, drongen in Martje door, bleven vaag in haar geheugen
hangen en ze keek naar buiten en zei er niet zoo veel op terug. Ze vond er ook geen
argumenten tègen.
‘Ik hou niet van 'm’, zei ze zonder overtuiging.
Herrie speurde haar weifeling; ze trok er partij van.
‘Houen’, zei ze. ‘Je heb toch ook geen afkeer van 'm. En je ken 'm toch zeggen,
dat je met je eigen nog niet in het klare ben, maar dat je 't wil probeeren of je
voldoende om 'm ken gaan geven. Da's toch nog geen trouwen’.
‘Guns’, zei Mart beteuterd, ‘hij heeft me nog geeneens gevraagd’.
‘Nou ja, omdat ie geen stap verder kan komen. Je heb geen idee, hoe koel je tegen
'm doet. Dat gaat zoolang goed totdat het 'm verveelt. Later zou je d'r misschien wie
weet hoe 'n spijt van hebben, dat je 'm nou zoo afgestooten heb. Meisjes genoeg, die
'm willen.’
Martje lachte flauwtjes, toen ze daaraan dacht; Maters was haar nog volkomen
onverschillig. Maar wat Herrie zei, vond ze waar. 't Kon zóó niet blijven, dat kon ze
zelf ook niet langer verdragen. Wat wou ze dan? Ze moest nu eenmaal lijden onder
den halven stand, waarin ze leefde. Geen heusche dame en geen volksmeid. Ze dacht
zich geluk en stand zeer nauw verbonden. Ze vroeg zich af of ze dan een ouwevrijster
wilde worden, niet trouwen om Guus; en nu die vraag zich voor 't eerst zoo duidelijk
aan haar voordeed, had ze er maar één antwoord op, tot haar eigen verbijstering. Dat
wou ze nooit, nooit. Ze wou een eigen huis, een man en kinderen. Maar Guus dan
en haar verdriet. Ze wist er geen weg meer mee. Maar toen ze dóórdacht, terug dacht
en hem opriep voor haar verbeelding, sneed de pijn diep in haar hart. Ze kon het niet,
een ander nemen, tevreden leven zonder hem, dat kòn ze niet. Of.... misschien....
tòch. Ze begon te weifelen, zoodra de felste smart verdoofde. Als ze wist, dat alle
hoop vervlogen was, als hij altijd en onherroepelijk voor haar verloren was, misschien
dat ze dàn.... Maar hij hield niet van dat meisje..
Ze liep naar haar kamertje en sloot de deur; ze gooide zich op haar bed. Ze zag
zichzelf en Guus. Guus, hoe hij haar had liefgehad. Hoe zijn handen haar streelden,
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hoe zijn glimlach was, hoe teeder zijn oogen naar haar keken. En aan Maters dacht
ze en aan zijn handen. Die zou haar zoo niet weten lief te hebben, die was geen heer,
geen héér.... Was 't dáárom, dat ze zoo gehouden had van Guus? Wat kwam het er
op aan, waaròm: Ze hield van hem.
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Herretje had rustig haar werk en dat van Martje afgemaakt. Toen ging ze naar beneden
naar moe voor 't kopje koffie van elf uur en toen die Mart niet zag verschijnen, vroeg
ze:
‘Moet Mart geen koppie?’
‘Laat 'r maar’, zei Herretje. ‘Ze is boven, op d'r kamertje. Ik heb es met 'r gepraat,
u weet wel.’
‘En?’
‘Ik denk wel, dat ze zich bedenken zal. Het viel me nogal mee’.

IX.
Nu kwamen voor Martje dagen van weifeling, van willen vergeten en toch niet willen
en van niet kunnen ook.
Ondanks het verdriet, waaraan ze zich vastklampte, zag ze een nieuwe toekomst
rijzen. Ze verbeeldde zich publiek verloofd; de meerdere vrijheid, die ze daardoor
kreeg, lokte haar aan. Maar als ze dacht aan Maters liefkoozingen, die ze zou moeten
verduren, hield een afschuw haar terug. Dan dacht ze dadelijk aan Guus. De
onberedeneerde hoop, dat alles weer zou worden als vanouds, bleef in haar sluimeren
en weerhield haar van een verloving met Maters, omdat ze wist, dat ze hierdoor zelf
dit hoofdstuk van haar leven af zou sluiten. Dat wilde ze niet. Als 't zonder dat ook
uit en onherstelbaar was, dàn zou ze Maters kunnen nemen, omdat haar krachtige
jeugd het leven begeerde en het leven voor een meisje als Martje het huwelijk
beteekende. Niets anders zocht ze er in dan tevredenheid en rust en de veiligheid van
het eigen thuis. Voor den strijd van het onbeschermd staan was ze bang en zelfs
wenschte ze wel eens, dat haar beletsel vanzelf kwam te vervallen.
Zoo kwam ze er toe om Guus te schrijven. Het werd een kinderlijk episteltje in
de briefvorm, zooals ze die op school geleerd had.
Lieve Guus, begon het.
Nooit zou ik je meer lastig hebben gevallen met een brief of iets anders,
maar ondanks mijzelf, moet ik je nog eens zeggen, dat ik van je ben blijven
houden. Ik hoop, lieve Guus, dat ook jij nog wel eens aan me denkt. Het
zou me zooveel rust geven, als ik wist of je nog net zoo van me hieldt als
vroeger of niet. Want er is iemand, die me nu het hof maakt, maar als je
nog van me houdt, neem ik hem niet. Vergeef me de last en antwoord me
voor deze keer. Ik blijf als altijd
je je liefhebbende
Martha Vroom.
Dat Martha veranderde ze later in Martie, omdat hij haar zoo noemde, maar eigenlijk
leek haar dit al minder keurig.
Toen begon ze op het antwoord te wachten. Den brievenbesteller ving ze op en
ze dacht aan niets anders meer en werd haast blij in 't vooruitzicht, dat ze nu iets van
hem hooren moest. Hoe langer het duurde, hoe meer haar angst begon op te steken,
dat hij haar geen antwoord waard zou achten en haar verwachting maakte plaats voor
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een zenuwachtige gejaagdheid. 's Avonds van den derden dag ontving ze zijn briefje.
Haar keel klopte, toen ze 't in haar handen hield; ze bezag zijn schrift en dronken
van vreugde holde ze ermee naar boven, naar haar kamer.
Vriendelijk wees hij haar af. Alles wees hij af en zelfs de koestering van haar
herinneringen verbood hij. Toen ze 't opschrift zag, wist ze 't eigenlijk al; de schrik
deed haar adem stokken.
Het luidde zoo:
Beste Martha. Ik kan en wil je niet ontveinzen, dat je briefje me pijnlijk
verraste. Het komt me voor, dat je op weg bent, de dingen wat overdreven
te bezien en je in je eigen verdriet te koesteren. Daarom zou ik je met
nadruk willen raden het verleden als afgesloten te beschouwen, vooral nu
er zoo'n mooie en naar ik hoop blijde toekomst voor je open ligt.
Het spijt me, wanneer ik je, buiten mijn wil, veel verdriet berokkend heb
en laat me van nu af mogen denken, dat het overwonnen is.
Mijn beste wenschen voor je verder leven,
G.v.H.
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Van spijt en schaamte kreeg ze een donkerroode kleur. Ze scheurde het briefje in
kleine snippers; drift zinderde door haar hersens; ze vond hem gemeen en haar verdriet
niet waard. Ze wenschte, dat ze 't hem vergelden kon. Maar zelfs door Maters aan
te nemen, kon ze hem niet meer treffen en ze besefte, hoezeer die man haar smaadde.
Ze berouwde de liefde, die ze hem gegeven had en die ze nu vergooid achtte, ze
berouwde haar leed, dat hij onwaardig was en doorzag voor 't eerst zijn kleinheid,
zijn angst en zijn egoïsme. Maar boven alles gevoelde ze 'n bloedende smart en hield
ze van hem.
Toch had Martje nu den wil gekregen om haar liefdeleven met van Heeteren te
vergeten. Zoo vaak ze aan hem dacht in hun vroegere verhouding of wanneer ze haar
neiging toegaf zich een geluk met hem voor te spiegelen, kwam ook zijn briefje haar
in de gedachten. Het beleedigde elke herinnering. Zoo bleef er van haar leed meer
spijt en onrust over dan werkelijke smart. Ze schroomde ervoor om dit zichzelve te
bekennen en leefde stuurloos van het eene oogenblik in 't andere. Haar gezonde
natuur trachtte zijn evenwicht te herstellen.
Thuis wisten ze niet goed, wat ze aan haar hadden. Dikwijls scheen het of ze al
haar oude opgewektheid terug had; ze zong door het huis, was lawaaierig en moe en
Herrie glimlachten; ze zeiden stikum, dat ze d'r weer bovenop kwam en moe begon
reeds plaats te krijgen voor meer nieuwsgierigheid naar wat het wel geweest kon
zijn, maar vragen dorst ze niet. En dan kwam de terugslag, die Martje neerdrukte en
haar zwijgend rond deed gaan, geheel verslagen, of waren er dagen van onrust,
vretende, gestadig knagende onrust, waarin ze vertwijfelend zocht naar afleiding en
veel uit wou. Dat gaf soms botsingen met moe. Want de weduwe wist zeer wel, wat
voor onbehoorlijk gold en ze ging zooveel ze kon dit uitloopen, vooral van 's avonds
tegen, maar gewoonlijk gaf ze zuchtend toe, want Mart, gedwarsboomd, kon zich
niet bedwingen en brak in snikbuien uit, op van zenuwen. Dit duchtte moe.
Mart liep de stad in, doelloos door de lichte winkelstraten en ze keek voor elke
uitstalkast, eerst laksch en onverschillig, dan al gretiger om de glimmende plekken
van het vroolijke licht. Het werkte als een roes van vreugde op haar in; de bezige
drukte en de haastige menschen staalden haar levenskracht; dan voelde ze, dat ze
jong was en bereid om mee te doen. In deze halfbewuste blijheid kwam de herinnering
aan Guus bij haar op als een romantisch iets, dat haar lang geleden dierbaar was, en
dat nu door zijn vervagen een leegte in haar leven had gelaten. Vaak liep ze de richting
van zijn kamers uit en keek naar de ramen, die meestal in het donker lagen. Kleine
steekjes gevoelde ze van binnen, maar de vlijmende pijn bleef achterwege. Ze was
er vaag verwonderd over, nooit had ze gedacht, dat ze dit geluk en dit leed zou kunnen
vergeten. Het had haar 't hoogtepunt van 't leven toegeschenen. Ze overdacht gelaten
hun tocht naar den Haag en de droeve terugkeer en het rijden op de gummibanden
onder 't groene boomenloof, toen Guus het had gezegd en hoe ellendig ze toen
geworden was. Vreemd leek het haar en interessant. Als van een ander; ontroerend
als een boek.
Ze verlangde ernaar om hem terug te zien, meer uit nieuwsgierigheid om te weten,
wat ze voelen zou, dan om hemzelf, en ze dwaalde, telkens vaker, in de buurt van
de Westzeedijk rond. Totdat ze op een keer besloot hem op te wachten.
't Was vroeg op den avond; zijn ramen waren nog verlicht; af en toe zag ze zijn
schaduw op de neergelaten rolgordijnen. Hij stak een sigaret op. Het gaf haar een
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onwezenlijke aandoening, toen ze dit gebaar en de houding van zijn hoofd daarbij,
die ze zoo dikwijls voor haar verbeelding had teruggeroepen, eender in het
schaduwbeeld herkende. Hij zette zijn hoed op, liep een
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paar keer heen en weer, en ze wachtte, rustig. Toen zag ze het licht uitgaan en begreep
ze, dat hij kwam. Ze verborg zich in een portiek. Met zijn stok hangende aan zijn
arm, zóó als ze hem voor het eerst gezien had, kwam hij naar buiten; de deur sloeg
hij met een smak dicht. Dat deed hij altijd zoo, herinnerde ze zich glimlachend. Hij
liep de hol af en den Eendrachtsweg. Martje volgde op een afstand. Ze herinnerde
zich alles aan hem, zijn houding en zijn handen, het dragen van zijn stok, die sliertjes
trok, de forschheid van zijn schouders en de snit van zijn kleeren en 't was nu toch
een vreemde heer, met wien ze niets te maken had. Ze begreep niet meer, dat ze in
zijn armen had gelegen en dat hij haar geliefkoosd had.
Deze onverschilligheid beklemde haar; ze leek haar bijna onbehoorlijk en
liederlijker dan haar overgave. Iedere andere vrouw, dacht ze, zou zoo'n verleden
haar leven lang als een bezoedeling meedragen en aan dien man zou ze denken,
treurend of hatend. Maar zij, Martje, vergat en voelde niets.
Ontgoocheld, half verlicht en half beteuterd, liep ze naar huis.
Sindsdien was haar uitgaan 's avonds niet meer zoo veelvuldig. Het leek moe en
Herrie, dat de tijd gekomen was, om Maters op den voorgrond te schuiven. Willem
bracht hem nogal eens 's avonds mee. Het ontstemde Martje niet; het was haar ook
geen vreugde. Als afleiding was zijn komst haar welkom. Ze lachte om zijn gekheden
en vergat er haar onrust door en hij, mallerig en opgewonden, als er anderen bij
waren, en dadelijk verlegen met haar alleen, voelde, dat hij veld won. Martje's
toegenegenheid was de eenige ernst in zijn leven. Hij kwam ijverig en zonder
hernieuwde uitnoodiging met Baanders mee, en toen hij op een dier avonden Martje
gereed vond staan om uit te gaan, bood hij haar verheugd zijn gezelschap aan. Met
tegenzin moest ze het aanvaarden. Toen liepen ze tezamen stadwaarts en zwegen
voor het eerst geruimen tijd. Ze bemerkten beiden, dat hun dit niet hinderlijk was.
Maters omving een gevoel van ongekende teederheid en Martje iets van weemoed.
Ze ging stil naast hem voort, ze glimlachte en keek droomerig vooruit. Ze wist niet,
waarom het schreien haar na stond.
Piet sprak het eerst en wonderlijk zacht.
‘Je vin het toch goed, hè Mart, dat ik meeloop?
‘Ja’, zei ze. ‘Best’.
Daarop liepen ze weer zwijgzaam, als tevoren, tot ze aan de winkelstraten kwamen.
‘Waar moet je eigelijk heen?’ vroeg Maters toen.
‘Nerges’, zei Martje eerlijk. Ze dacht er niet aan om een uitvlucht te zoeken.
‘Hee’, zei Piet.
Dat er iets was met Martje in den laatsten tijd, had hij wel begrepen. Het joeg hem
plotseling zoo'n felle angst aan, maar hij durfde niets te vragen. Hij liep met haar
mee; mistroostig werd hij en beduusd door zijn liefde voor haar, die hem zelven
wonderlijk was in haar grootte. Het rijpte hem tot man en haar zag hij niet meer als
het bekoorlijke meisje, maar als zijn begeerlijke vrouw. Hun loopen leek hem een
droom vol bekoring en kwelling.
Martje begon het soezen te vermoeien; ze verloor haar weemoed in het licht van
de straten en de stilte werd haar leeg en zwaar.
‘Ik loop wel es meer zoo uit’, zei ze. ‘Ik vin het 's avens zoo leuk in de stad.’
‘Ja’, zei hij bedrukt.
‘Fijn wel, als je 'n man ben. Dan ken je net zoo dikwijls gaan als je wil’.
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‘Ja’.
‘'k Zou veel uitgaan 's avens, naar café's en zoo en bioscopen.’
‘Wil je ergens heen? 't Is mijn uitstekend, hoor’.
‘Nee’, zei ze.... ‘Of.... zoùen we naar een bioscoop? Maar daarvoor zei 'k het niet.’
Hij had er eigenlijk geen zin in; het liefste
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bleef hij naast haar loopen, ergens op een eenzamen weg. Maar hij zei:
‘Welja, as je zin heb’.
Ze gingen dan. Piet nam royale plaatsen en in de loop van den avond dronken ze
een biertje.
Martje vergat haar zorgen en onrust; ze leefde in de vertoonde beelden mee. Ook
Maters verloor zijn beklemming. Bij drama's was hij licht ontroerd; bij de zotheden
lachte hij uitbundig. Een roes van verliefdheid beving hem. Hij lei zijn arm over de
stoelleuning van Martje en hing sterk naar haar over. Zijn knie drukte stiekum tegen
haar been en terloops liet hij zijn arm zakken tot om haar middel. Toen drong Martje
hem zachtjes weg, tot hij weer rechtzat en haar nergens meer raakte. Ze had hem
eerst laten begaan, maar toen zijn arm om haar heen kwam, rilde ze ervoor en wilde
niet.
Maters verwenschte haar preutschheid; innerlijk echter wist hij, dat het dat niet
was en zijn aanvankelijke chagrijnigheid begon weer te knagen.
Onder het naar huis gaan sprak Martje veel en was Maters stilletjes. Hij had het
land; hij keek sentimenteel. Zoo zweeg ook Martje ten slotte; ze liepen kniezerig
voort; om beurten zeiden ze iets onverschilligs. Bij haar huis gaf Maters een hand
en hield de hare even vast.
‘Zeg’, zei hij, ‘als je zoo 's avens nog eens gaat en je vin het goed, mag ik dan met
je mee?’
‘'k Dacht’, zei ze, ‘dat het je knappies verveelde.
‘Mijn? Och, nee.... je mot op mijn niet letten. Mag ik?’
‘Ja’, zei ze zachtjes.
Zoo wende Martje aan Piet Maters en ging ze bij zijn burgerlijkheid ook zijn goede
zijden zien. Langzaam-aan werd zijn bijzijn haar een behoefte; ze sprak niet over
het leed van haar leven, dat gaandeweg verbleekte, maar ze warmde zich aan het
geduld, dat hij met haar had, en aan zijn hartelijkheid en als een herstellende zieke
liet ze zich door hem ontzien.
Thuis lieten ze tevreden het lot zijn loop.
Toch bedrukte het Martje nog menigmaal, wanneer ze bedacht, dat deze omgang
met Maters op een verloving uit moest loopen. Ze dacht hier zoo min mogelijk op
door en haar lichtzinnigheid van vroeger, die terug begon te komen, maakte haar dit
gemakkelijk.
Totdat een plotselinge donderslag hun pas herstelde tevredenheid scheurde en ook
aan Martje's leven de bestemde richting gaf.
(Slot volgt).

De verwenschte thuiskomst
door Gerard van den Hoek.
III.
De onthutste meening...... stelt ghij vrij...... in uw gewijde mist.
Jacob Campo Weyerman. De stilzwijgendheid.
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De kleine boerderij lag aan een dwarspad. Het voorstuk was maar twee ramen breed
en had een derde raam aan den zijkant. Als een oog, dat ziet zonder te zien, keek dat
venster Anne aan. De franje van het helderwitte rolgordijn raakte bijna aan de gelobde
lijst van een duistere, blauwgazen hor. Hij ging er op af en trachtte de kamer in te
gluren; zijn blik zocht eerst tevergeefs langs de smalle, zwarte spleet naar een
waadplaats. Doch afgaande op het ratelend geluid van een naaimachine, kon hij er
zijn oogen toe dwingen het beeld van een vrouw te vatten. Zij zat met den rug naar
hem toegekeerd. Het duidelijkst onderscheidde hij haar gelen, mageren nek, waarvan
de
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pezen regelmatig bewogen in dezelfde maat als een op- en neergaande hand. Hij liep
den hoek om en gluurde ook aan den voorkant naar binnen. Hier ging het onverwacht
veel gemakkelijker. De vrouw hief met een ruk het hoofd op en keek hem aan met
oogen, kwaadaardig streng tegen haar schrikken in. Anne op zijn beurt schrok er
even van. Hij moest zich een oogenblik bezinnen teneinde het Hollandsch weer tot
zijn beschikking te krijgen. Reeds een keer of wat had hij vriendelijk geknikt.
‘....Goeienavond, hoe gaat 't’, riep hij hakkelig, ‘ik kom binnen’.
Maaike was opgestaan. Terwijl hij weer voorbij het zijraam en langs het stuk
blinde muur naar de schuurdeur liep, stond haar gezicht hem voor den geest. Ze had
hem na de eerste verrassing met een opzettelijk onzijdige strakheid aangezien, alsof
ze maar wachtte tot hij weg zou gaan. Hij zag de eigenlijke ontvangst met een
onzekeren, verlegen glimlach tegemoet en haastte zich onwillekeurig, daar hij een
gevoel had, dat haar den tijd te laten op een of ander wijze nadeelig voor hem zou
kunnen zijn.
In de schuur was het stil en donker. De kamerdeur stond wijd open; vanuit het
leege vak gleed een zwak, starend licht op den ongelijken aarden vloer. Aan deze
zijde van den uitgesleten, wit geschuurden drempel lag een natte, gerimpelde dweil,
aan den anderen kant een ovale mat van breede, gepoefde biezen. Alles in dien hoek
zag er nieuw en helder uit, de vloer, uitgebleekt van het schrobben leek te kleumen,
de oude eikenhouten kast, die Anne terloops herkende, glom van de boenwas.
Maaike stond bij de tafel te wachten. Haar hoekige figuur kwam uit tegen de
schemering, maar haar gelaatstrekken waren bijna door schaduw uitgewischt. Anne
drukte haar langzaam uitgestoken hand en vroeg nog eens, nu met een dompige stem,
hoe het er mee ging. Zij antwoordde binnensmonds, dat er geen reden tot klagen
was, op een eigenaardigen, onafgewerkten, sleependen toon, alsof ze het niet met
zichzelf rijmen kon, dat ze antwoord gaf. Ze mompelde gedachteloos twee, drie maal
hetzelfde. Al de strakheid en gestrengheid van daareven schenen te zijn weggezonken
en ze leek nu eerder onrustig en verlegen te worden. Zoodra Anne zelf weer aan het
woord was, kwam zij van haar plaats; ze ging de deur, die hij opengelaten had,
dichtdoen, hurkte neer om een plooi uit het vloerkleed te trekken en nog eens ten
tweeden male om hier en daar de franje met haar lange, dunne vingers uit te kammen.
En terwijl Anne van de reis vertelde, liet ze niet meer dan zoo nu en dan een bedeesd
‘ohe’ hooren.
Anne schoof zijn koffertje onder de tafel en zocht een plaats. Bij het raam stond
een rieten leunstoel met een ronden, gevlochten rug en zwart gelakte randen en
armsteunsels. Juist toen hij wilde gaan zitten, lette hij op, dat er een platgezeten
kussen in lag; dat deed hem even weifelen, maar in het volgend oogenblik liet hij
zich al doorpratend verder zakken. Maaike ging nu ook zitten, op haar plaats achter
de naaimachine. Ze had nog geen enkele vraag gedaan.
De schemering werd dichter en dichter. Anne, aan het einde van zijn reis gekomen,
greep terug in vroeger tijden en ging zelfs argeloos tot over de grens terug, waarop
zij beiden elkaar ontmoet hadden; Maaike zweeg nu geheel en al. Hij tuurde onder
het spreken door het zijraam, langs het verlaten pad. De boomen van den dorpsweg
stonden met hun ineengegroeide zwarte kruinen aan den rand van het uitspansel.
Grauw en zwaar rustten de daken der boerderijen op hun lage muren. Een cypersche
kat sprong buiten op de vensterbank en dook langzaam ineen. Er stak wat wind op.
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Een windvaan op het hek der buren, die den vorm van een molentje had, begon haar
tweeërhande draaiing. De kat knipte met de ooren en haar dons woei open.
Maaike rommelde in een lade boven haar schoot. Met de eene hand hield ze het
tafel-
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kleed omhoog, met de andere haalde ze kreukelige prentbriefkaarten te voorschijn,
die ze midden op tafel bij elkaar legde. Anne begreep, dat het de zijne waren. Hij
nam er een van op en betuurde die bij het raam. Intusschen stak zijn vrouw de lamp
aan; toen hij in de bezichtiging van een der prentjes verdiept allerlei onbeteekenende
dingen in zijn herinnering hardop nazocht, vroeg ze:
‘Hoe oud bin je nou al?’
‘Negen en zestig’, antwoordde Anne prompt en werktuigelijk.
Zij verlangde en vreesde te weten of hij blijven zou, nee of ja. Maar ze kon haar
ontroering niet machtig worden en, weinig gewoon in de laatste jaren, maakte ze de
zaak veel lastiger, dan ze inderdaad was. Ze zou de belangrijke vraag zoo hebben
willen inkleeden, dat Anne, al plaatjes kijkend, zonder nadenken kon antwoorden.
Ze herkende en vertrouwde echter zichzelve niet en besloot dus maar te wachten tot
haar zoon tehuis zou zijn. De gedachte aan Sjoerd gaf haar wat rust; hij moest het
dan maar vragen.
Spoedig begonnen de prentbriefkaarten Anne te vervelen. Hij wierp zich achter
in zijn stoel, gaapte brullerig en vouwde de handen over den buik. Voor het oogenblik
had hij niets onopzettelijks te zeggen. Het was nu tijd voor informaties omtrent
gezondheid, huis- en dorpszaken. Hij had ook tennaastebij een vraag van dien aard
in gedachte, maar ze wilde hem niet van de lippen; hij voelde zich slaperig en
onverschillig. Zijn oogleden werden stroef, het ruischende, gele lamplicht begon
hem te wemelen. Moe zwijgend staarde hij naar buiten, in het rustige, blauwe
halfdonker. Een kind van een jaar of zeven, dat aan den overkant van het pad
voorzichtig achteruit hielde, keek hem gedurig aan; het droeg een punt van haar
schort in den mond. Anne sloot de oogen en met de wang tegen een sluimerrol van
kraalhard tapisseriewerk sliep hij in.
Toen hij weer ontwaakte, was er niemand anders in de kamer. Zijn geest wankelde
een oogenblik; hij herkende niet zoo dadelijk zin en tijdstip van zijn aanwezigheid.
Totdat het hem te binnen schoot, dat hij zijn koffertje onder de tafel had gezet. Dat
kleine feit in zijn vage herinnering stelde de werkelijkheid als het derde punt den
cirkelomtrek onveranderlijk vast. Toch tastte hij onwillekeurig met den voet langs
den grond. Het koffertje stond er niet meer; hij merkte, dat het naast de kast was
geborgen.
Van uit de schuur kwam regelmatig een dof schrapend en bonzend geluid. Door
den kier der deur zag hij een rossig lichtschijnsel, dat op- en neerklom en doordrong
tot achter in den nok, tusschen de grauwe, dommelige balken. Anne richtte zich met
handen doof en jeukend van den slaap op aan de armsteunsels van zijn stoel en liep,
terwijl hij zijn horloge uit den vestzak trok zonder het aan te zien, naar de schuur.
Maaike lag op haar knieën aan den rand van een laag vlierinkje en reikte van daaraf
iets toe aan een groote, forsche mansfiguur, die beneden naast een stapel kleine
bakken stond. Een wiebelende stallantaarn, die op halve hoogte aan een laddertje
hing, bescheen Maaikes romp en aangezicht; in het bruine donker boven haar zwol
en kromp haar uitgespreide schaduw. Haar oogen glinsterden schilferig in het gele
hoofd; haar rechten mond trok ze neer. Ze scheen Anne niet te zien; maar de
manspersoon riep in het boerenfriesch, met een lachend gezicht:
‘Zoo, heit (vader), kwam je es kijken, hoe gaat het er mee?’
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Zij gaven elkaar een hand. Anne kreeg er volstrekt geen diepen indruk van dat dit
zijn zoon was. Hij dacht er wel even aan, maar had het na een oogenblik weer vergeten
Het werk ging door en hij keek met gebogen hoofd toe.
‘Pooters’, zei hij voor zichzelf.
‘Heb je je schip verkocht?’ vroeg pal daarop de zoon, met de gewelddadigheid
van iemand, die naar iets vraagt, waarvan hij geen verstand weet te hebben.
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De vraag was ongerijmd, maar toch voelde Anne zich half beschaamd tegenover die
klakkeloos uitgesproken verkeerde voorstelling.
‘Verkocht? wat docht je nou?’ zei hij zacht, en bedeesd lachend, ‘in de groote
vaart?’
Maaike liet het bakje, dat ze juist aan zou geven op haar knieën rusten en wachtte
met een hevige spanning in haar gezicht op wat volgen zou. Anne keerde zich
onwillekeurig af om haar niet te zien.
‘O, mot je weer terug?’ tastte de zoon. Het was één dier gedwongen oogenblikken,
die angstwekkend zijn als een misgeboorte.
‘Terug, nee!’ haastte zich Anne te zeggen om zijn verbijstering te breken. Hij
trachtte te bedenken, hoe hij verder uit zou leggen wat de quaestie was, maar kon
geen woorden vinden om zich uit te drukken. Onrustig en afgetrokken begon hij aan
de donkere zijde der schuur heen en weer te loopen. Het scheuren van een vloek deed
hem opschrikken. Het werd hem te benauwd in deze vochtige, schemerige ruimte;
dus keerde hij terug naar binnen, onderwijl zijn zoon dan weer in zichzelf mopperde
en dan weer met een smakkend geluid aan zijn hand zoog.
Een minuut of wat later kwamen vrouw en kind eveneens de kamer in. Maaike
zette zwijgend het avondbrood op tafel. Sjoerd dwaalde van het eene meubel naar
het andere en kon geen rust vinden nu zijn vader in den armstoel zat en hijzelf een
andere plaats moest zoeken. Anne volgde de bewegingen van zijn zoon en wachtte
voor in zijn stoel met een kleine fotografie in de hand. Het was een afbeelding van
de boot; hij legde haar voor Sjoerd neer en wees met een ietwat bevenden vinger op
den voorsteven.
‘Jason’, zei hij met een doorgloeide stem, ‘zie je? Hier was mijn cabin, hut, hut;
daar de saloon, hier voorin de woonkamers voor de stewards’. De zoon had meer
aandacht bij zijn hand, die hij telkens in en uit een rooden zakdoek wikkelde. Anne
legde het plaatje weer voor zichzelf neer en bleef er nog een oogenblik nieuwsgierig
naar kijken. Toen Maaike nog cretonnen gordijntjes met bruine en gele rozen erop
voor de onderhelft der ramen had gehangen, begon men te eten. Geen van drieën
sprak daarbij een woord. Anne vermeed te kijken zoowel naar de oogen als naar de
kauwende kaken van zijn vrouw.
Sjoerd zette, zoodra hij klaar was, zijn pet op om naar de herberg te gaan en Anne
vergezelde hem. Hij vond een gezelschap jongere boeren bijeen en niet zooals hij
gehoopt had enkele bekenden uit zijn jeugd. Er vielen hem nog sommige namen in.
Nauwelijks had hij er een van genoemd, of drie, vier te gelijk lichtten hem in. Ja, die
en die leefden nog: oude Bottinga en oude Hakse en anderen. Zijlui kwamen meer
in de andere herberg. Anne zou dan maar eens gaan zien of hij hen daar misschien
aantrof. Hij groette den kring en de meesten groetten vrindelijk terug. Sjoerd bleef,
alsof dat vanzelf sprak, achter.
Het eerste wat hem in de andere gelagkamer tegemoet blonk, was het gezicht van
den boer, dien hij 's middags op den weg voorbij had laten gaan. Hij zat met een stuk
of zes andere, minder goed gekleede boeren, waaronder Anne een enkele meende te
herkennen, aan een lange tafel. Men behandelde hem met een zeker ontzag.
Boer Sparreüs was een van de grootste landbouwers uit den omtrek. Hij leek in
geen enkel opzicht meer op den dommen of slimmen boer-inboorling, die zich de
voortbrengselen van zijn grond laat afkoopen zonder recht te weten waar deze heen
gaan of wat er mee gedaan wordt. Hij was het hoofd van een groote onderneming
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op het land en de ernstige beoefenaar van een ernstig vak. Hij had zelfs gegevens
verstrekt voor verschillende Verslagen van Landbouw en zijn naam werd hier en
daar in die verslagen vermeld in verband met merkwaardige resultaten.
Anne zocht nog een plaats in den hoek van het lokaal, toen er iemand aan de lange
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tafel zijn naam riep. Verheugd keerde hij zich om. Er volgde wederzijds een
luidruchtige begroeting. Sparreüs keek goedig lachend toe, vroeg met zijn fluitstem
het een en ander en ging daarop heen. Een lange manspersoon, die juist in het voorhuis
aankwam, schoof haastig langs den deurpost naar binnen om hem ruimte te geven.
Het was de schoolmeester. Hij groette met een opgewektheid, die al te gemakkelijk
van zichzelf verkregen leek. Niemand beantwoordde zijn groet, ook Anne niet. Hij
liet zich neerzijgen op een stoel aan den wand en van daaraf bekeek hij den onbekende
met afzonderlijke blikken, die elk het begin van een langdurig en nauwkeurig
onderzoek schenen te zijn. Anne werd door een bijna baldadige hartelijkheid omgeven.
De vroolijkheid, teruggedrongen door de aanwezigheid van Sparreüs, brak nu los.
Het was hem zonderling te moede. De koelheid en terughoudendheid bij hem thuis,
nog meer dan zijn slaapje, hadden hem suf gemaakt; de toeschietelijkheid van het
kringetje boeren en de wijn, die men hem schonk, herruimden en herwarmden hoofd
en hart. Weldra werd men ondanks zichzelven stil bij het luisteren naar zijn vrij
onbeduidende verhalen, waardoor landen en steden en dingen, bij name uit de courant
bekend, naderbij kwamen. Den meester, wiens gewoonte het was vanaf zijn eenzamen
stoel de verschillende groepjes terloops te bezoeken, stond nu ook bij de lange tafel
mee te luisteren, half afgewend, met lachende, toegeknepen oogjes; hij hield de hand
om zijn kin en drukte met duim en vinger zijn mondhoeken omhoog. Zoo nu en dan
bij het hooren van den naam eener bijzonder vreemd geschreven stad, vroeg hij zacht
en dringend: ligt dat niet daar en daar. Geenszins dat hij het zelf niet wist, maar hij
was er bang voor zijn kennis met een schoolmeesterachtige pedanterie te onpas voor
den dag te brengen. Hij kon haar nu opeens met een soort korting kwijtraken en
maakte graag van de gelegenheid gebruik. Hij was een vreemdsoortige man, een
enkele keer ruimhartig, vaker eng van zin, vaak broedend op gewichtige kleinigheden.
Hij kon soms een loopje nemen met zijn eigen ambt in 't algemeen en vond dit subliem
van zichzelf, totdat het hem weer verveelde. De boeren echter begrepen zijn fijnheden
niet; hij troostte zich met de zelfbedachte spreuk, dat moge de boer al vatbaar zijn
voor humor, de fijnere en eedlere ironie hem ontgaat.
Anne's verhalen werden onsamenhangend en hij verviel in herhalingen. De aandacht
verslapte. Een van de oude boeren zei, terwijl hij met den voet stampte:
‘Ik heb liever grond onder de vloer’.
Toen nam de meester het woord. Zijn oogen glinsterden, hij had nogal veel
gedronken.
‘Niets is majestueuzer dan de zee’, begon hij, van het buffet komend met een
dampende, warme grog; niemand behalve hij liet dien ooit klaar maken. Zijn hand
was onvast; er morsten enkele droppels, die hij met fronsenden blik nakeek. Hij
vervolgde:
‘Niets is zoo mooi en tegelijk zoo onaantastbaar als de zee. De menschen kunnen
in de aarde kanalen graven en mijnen, en bosschen omhakken en de aarde omwroeten
en verminken zooveel ze maar willen. Maar de zee wischt alles wat ze aan 'm doen
weer uit, neemt heele schepen en zelfs eilanden op en blijft toch altijd dezelfde
onbevlekkelijke zee. De zee en de lucht....’
Onwillekeurig had hij onder het spreken moeten denken aan de boomen voor de
school, wier loof in Juni of Juli al geel en dun werd, doordat de jongens er dagelijks
tegen waterden. Dat belette hem echter niet in denzelfden trant voort te gaan.
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Het was vergeleken met de dorpsgewoonten vrij laat voor Anne naar huis ging,
tevreden gestemd en in een aangename roes. De meester moest denzelfden kant op
en liep zoover mee. Zoodra hij met Anne alleen was, trad al zijn hoogdravendheid
als tusschen coulissen terug. Hij liep naar de lucht
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te kijken, zuchtte een paar maal en zweeg. Door de boomtoppen spoelde een losse
wind, de sterren flikkerden en de afnemende maan kwam rood op. Anne zei ook
niets; licht bedwelmd slofte hij over den duisteren weg. De meester was voor hem
niet meer dan een leeg teeken.
Maaike lag al te bed. Hij vond haar achter in de ruime bedstede; ze scheen reeds
te dommelen. Het was voor de zuinigheid haar gewoonte geweest eerst de eene en
dan de andere helft te beslapen. Op de halfvuile linker plaats liet ze nu Anne liggen,
en de schoone rechterkant had ze voor zichzelf genomen. Anne merkte er niets van,
maar ze gaf er ook niet om, of hij het merken zou, ja dan nee.

IV.
... onbekent met de walging der konscientie. Jacob Campo Weyerman.
Den vrolijke tuchtheer p. 216.
Zijn eerste gang den volgenden morgen was naar de terp. Toen hij buiten het dorp
kwam, schoot de zon haar bovenste stralen juist over den lagen heuvel, door een
wimperigen zoom van dorre grassen. De gekoppelde kipkarren drongen met groote
zijwaartsche schokken over het knokige spoorbaantje. De voerman draafde er onrustig
naast en schreeuwde dan weer onverschillig, dan weer bemoedigend of driftig tegen
het scheeve, slingerende paard. Naast de open deur der kleine loods zat iemand met
een stijven, witten boord om, en een vilten hoed op, schrijdelings op een bankje.
Twee doodshoofden lagen voor hem en een derde hield hij er in de hand. Hij groette
met een bescheiden goeienmorgen en lichtte even den hoed. Het duurde niet lang of
Anne had zich laten vertellen, welke voorwerpen in de terp gevonden waren, wat
een ton terpaarde waard was, op welke gronden ze gebruikt werd en waar ze heen
ging. De opzichter deelde hem alles met bereidwilligheid en op zachten, afgepasten
toon mee, terwijl hij intusschentijd de bruine doodskoppen uitpeuterde en leegklopte,
en tenslotte een losse onderkaak uit den zak haalde, die hij beurtelings elk van de
drie aanpaste. Anne voelde vanaf het eerste oogenblik vriendschap voor den rustigen
man en behandelde hem met een vaderlijke, kalme genegenheid. Dien middag zocht
hij opnieuw zijn gezelschap. 's Avonds zat hij weer in de herberg ditmaal zonder
veel opgewektheid. Men liet hem een weinig los. De meester was er niet, want deze
kwam maar eens of twee keer in de week. Te huis voelde hij zich niet op zijn gemak;
reeds den tweeden dag nam hij elke gelegenheid om er uit te gaan te baat. Doch altijd
buitenshuis leven bestond niet.
Maaike werd stil en achterhoudend zoodra hij binnenkwam. Hij had een gevoel,
dat ze lette op alles wat hij deed. Zoo diep kon ze niet over haar naaiwerk gebogen
zitten, of ze sloeg zonder het hoofd te bewegen, haar kille oogen op, wanneer hij een
kruimeltje tabak of een paar pluisjes asch morste. Dan wist hij, dat ze na een poosje
nog zulk een blik zou opslaan om te onderzoeken of hij het gemorste weg had
genomen. Tientallen kleinigheden als deze stilzwijgende inmenging kwamen er voor
vanaf het oogenblik, dat hij de kamer betrad en zij niet hooger dan naar zijn schoenen
keek. Elk van zijn voetstappen ging ze na, vooral wanneer het modderig weer was.
Die zijdelingsche aandacht matte Anne af en maakte hem zenuwachtig. Er gebeurde
niets bijzonders; Maaike's ongenoegen kreeg geen stem en toch voelde hij het duidelijk
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en altijd. Ze ging nooit verder dan een achterbaksche terechtwijzing, als die van den
eersten avond, toen ze zijn koffertje van een plaats waar het niet hoorde had
weggenomen. Behalve deze teekenen van een optredende, merkte hij ook zoo nu en
dan iets van een onttrekkende vijandelijkheid. Hij vond koekjeskruimels op den
bodem van zijn kopje en een afstrijksel van kandijsuiker aan de kurst van zijn brood.
Daarentegen meende hij op te letten, dat zij hem altijd een voller bord van de voed-
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zame ‘suup-en-brei’, die hem tegenstond, gaf dan aan Sjoerd en zichzelf. Gelukkig
stopte en verstelde zij zijn kleeren niet minder dan goed, maar hij ging nog liever
dan anders de kamer uit, wanneer zij er mee bezig was.
Als hij soms onverwachts het erf opkwam loopen, terwijl zij met een buurvrouw
praatte en lachte, dan zwegen eensklaps beide vrouwen. Hij werd een oogenblik
bekeken en de buurvrouw keerde zich naar haar woning, vóór Anne zoo dichtbij
was, dat ze er niet van tusschen kon hem te groeten. De levendigheid, die er op
Maaike's gezicht gelegen had en dadelijk was verdwenen, deed hem schrikken.
Weigerde zij volstrekt vroolijk te zijn wanneer hij er bij was? Hij zou haar wel eens
willen vertellen, dat nog niemand ooit zijn tegenwoordigheid een last had gevonden
en een beletsel om opgewekt te wezen. Wat bezielde haar! Maar hij kwam er niet
toe het haar te zeggen. Zoodra hij iets bijzonders op de lippen had, scheen zij het te
merken. Ze deed een soort werkelooze vriendelijkheid aan, die uit afgetrokkenheid
scheen voort te komen. Zoo zorgde ze altijd, dat er een isoleerende ruimte overbleef
tusschen hen beiden. En Anne waagde het niet zich zonder tegemoetkoming te uiten.
Liever dan wie weet welk een vlaag van oneenigheid te veroorzaken, zou hij heengaan.
Maar waarheen? Hij verlangde naar den dood.
Hij kreeg geen enkel tafereel van behagelijke huiselijkheid te zien. Sjoerd hield
zich terzijde zoodra zijn vader binnenkwam en Maaike scheen dan haar zoon te
vergeten en al haar aandacht bij hem te hebben. Hoogstens kon Anne hen op eenige
gezellige geluiden betrappen, wanneer hij op zijn soepele schoenen onhoorbaar over
den leemen bodem der schuur liep. Hij kwam er echter toe dadelijk bij de groote
deuren eenig geraas te maken.
Maaike gunde niemand behalve haar zoon, die er een bestanddeel van was, het
medegenot van haar huiselijk geluk. Het kon niet anders of de komst van een derde
in huis beteekende voor haar een ongeluk. In de veertig jaren van haar bestuur over
de boerderij had zich een zelfzuchtige gerustheid in haar vastgezet, die uitteraard
ongezellig was. Dat lag, behalve aan haar stug, friesch karakter, aan den strijd die
ze met haar hebzuchtige familie had moeten voeren. Langzamerhand was het haar
gelukt zich van al haar familieleden los te maken. Sinds zat zij ongenaakbaar in haar
binnenhuis; haar gastvrijheid hield op bij de deur der woonkamer.
De omstandigheid, dat Anne in huis zijn rechten had, gaf in het begin iets onrustigs
en vreesachtigs aan haar zwijgenden tegenstand. Maar zoodra zij zag, dat hij zijn
rechten niet zou laten gelden, en hij integendeel de innerlijke overtuiging, dat hij ze
bezat, verloren scheen te hebben, kalmeerde zij. Het onheil beperkte zich tot de
moeilijkheden van wachten en opschorten. Het bleek volstrekt niet noodig te zijn,
dat ze krachtig optrad of zelfs maar een woord zei; zonder dat was het leven in huis
voor Anne reeds vrijwel ondragelijk. En zijzelf zou niets ‘gedaan’ hebben, en niemand
zou een gegronde aanmerking kunnen maken. Met zoo weinig mogelijk moeite, zoo
weinig mogelijk innerlijke beroering en uiterlijk schandaal zou ze hem uit den weg
willen ruimen, om daarna weer het oude leven voort te zetten alsof er niets gebeurd
ware. Zij was immers tien jaar jonger dan hij; dat deed haar pleizier, zoovaak zij er
aan dacht. Zoo bleef er uit de omwenteling, die op den avond van Anne's thuiskomst
heimelijk, maar heftig was begonnen, niet anders over dan een voorzichtige en
gemakzuchtige wrok.
Op den duur echter greep die toestand van wachten haar zenuwen aan. Telkens
raakte zij tegen haar bedoeling in half en half aan Anne's tegenwoordigheid gewend,
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hetgeen ze nog eerder aan hem dan aan zichzelf merkte. Dat kon ze dan weer niet
velen; ze werd er somber en prikkelbaar van en dacht met
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weerzin aan de toekomst, een gevoel, dat ze zich niet herinnerde ooit gehad te hebben.
Hoe lang moest dit nog zoo duren!
Ze wist haar ergernis steeds te bedwingen, maar eens op een nacht vergat ze zich.
Dat was toen Anne hardop en blijkbaar in het Engelsch lag te droomen. Toen kon
ze het niet nalaten hem wakker te stompen. Hij geloofde zelfs gehoord te hebben,
dat zij hem nabauwde en uitschold. Een afschuw joeg hem aan en het allerliefst ware
hij opgestaan. Er moest nog ergens in de schuur een slaapplaats zijn. Het zou maar
het beste wezen, dat hij daar voortaan sliep. Maar hoewel hij begreep, dat Maaike
zelf die verandering evenzeer wenschen zou, durfde hij het plan niet opperen.
Er gingen enkele maanden voorbij, waarin Anne de rust, waarnaar hij zoo
verlangde, niet vond. De terp en de herberg vermochten hem nauwelijks meer een
weinig op te vroolijken. De boeren waren niet onvriendelijk voor hem, maar wanneer
hij zich niet opzettelijk in het gesprek mengde, bemoeide men zich niet met Anne.
Zooals vele oude menschen doen, die den gang van een gesprek niet volgen, begon
hij soms op eigen gelegenheid over een geheel ander onderwerp te praten; en dan
nam hij het heimelijk kwalijk, dat men niet naar hem luisterde. De boeren hadden
het over veilingen en opkoopers, electrische mijntoestellen en proefstations, en
zooveel meer dingen, waarin hij geen belang stelde.
Hij had zijn Engelsche munten nog steeds niet laten zien. Het oogenblik naderde,
dat zijn Hollandsch geld verteerd zou zijn. Hij moest dus naar Leeuwarden om in te
wisselen, want het stond hem tegen Maaike iets te vragen. Voor dat het weer op is,
dacht hij, ben ik wel dood. Hij hoopte het, en kwam er toe aan het eind van het kleine
sommetje de rust te verwachten.
Te Leeuwarden wandelde hij wat door de stad en stond hij een oogenblik bij de
Stanfries-booten; maar alle levendigheid maakte hem triest en hij sprak geen mensch
meer aan.
Het was zomer. Bij het kleine dorpsstation bloeiden eschscholzia's, goudsbloemen
en afrikanen, en de lange, kantige knoppen der tijgerlelies begonnen te kleuren. De
chef was een oranjeklant. ‘Zoo mijnheer Boukes’, zei deze, en in één adem door,
‘een uitstapje gemaakt. Rust u al wat uit van de vermoeienissen des levens. Hoe oud
bent u nu al?’ ‘'t Gaat wel’, zei Anne, die niet alles verstaan had. Kort geleden was
hij zeventig jaar geworden, maar hij had er geen oogenblik aan gedacht deze
gebeurtenis aan iemand te vertellen.Toen Anne eens op een eenzame wandeling een stuk aardappelland inliep, om, al
stelde hij er weinig belang in, naar een zieke plant te kijken, stapte hij onverhoeds
in een greppel, die onder volgroeid loof verborgen lag. Hij voelde bij het opstaan
een stekende pijn in het linker scheenbeen en moest zich slepen om thuis te komen.
Maaike keek hem wantrouwend aan, toen hij eenigszins stijf naar zijn stoel ging.
Het kostte hem veel krachtsinspanning om het zonder kermen zoover te brengen. Hij
hoopte maar, dat de pijn door het zitten wel spoedig zou luwen; telkens drukte hij
zijn voet even tegen den grond, maar dan werd het nog erger. Na het avondeten kon
hij onmogelijk op het gekwetste been meer staan. Het zag een weinig blauw, maar
verder was er niets aan te zien. Sjoerd ging op zijn verzoek den dokter halen, maar
niet dan na een onverklaard blijvend aarzelen en dralen. Maaike keek donkerder en
stugger dan ooit en zei geen woord, maar Anne gaf er op het oogenblik niet om.
Hij bleek een ernstige beenvliesontsteking te hebben opgedaan. 's Morgens en 's
avonds moest de wijkzuster, die een kleinen kring van dorpen bediende, komen om
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hem uit en in bed te helpen en het zieke lid met kajapoet-olie te wrijven. Er hing den
ganschen dag een scherpe, kruidige stank in huis.
Het duurde ongeveer zeven weken voor zijn been zoover genezen was, dat hij een
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kleine wandeling kon doen. Hij voelde zich tamelijk opgewekt en stelde er zich een
genoegen van voor te gaan zien hoever het afgraven van de terp gevorderd was en
den vriendelijken opzichter weer te ontmoeten. Maar in de laatste bocht der dorpsstraat
gekomen, merkte hij reeds dat het werk verlaten lag. Van den platten heuvel stond
er nog een smalle moot, de keet stond er ook nog, maar de rails en de karren waren
weg en er lag geen schip meer in het kanaal. Het beteekende voor Anne een groote
teleurstelling. In een droefgeestige stemming keerde hij terug.
In de herberg was men hem vrijwel vergeten. Men maakte hem wel even tot
middelpunt, maar een eigenlijke aanbinding kon het niet zijn. Hij stond apart en deed
geen moeite er iets aan te veranderen.Anne had zich indertijd te Antwerpen aan een stalletje een klein boek in
perkamenten band laten opdringen, een exemplaar van de Seeman van Wigardus à
Winschoten. Op zekeren avond voelde hij lust dit boekje aan den meester te laten
zien en, zoo hij het graag hebben wilde, het hem cadeau te doen.
Het was in het laatst van September, stil en koel weer, helder maar zonder maan.
Anne vond den meester achter zijn huis in het bleekveld liggen, met een brandende
kaars naast zich, waaromheen een schermpje stond. Hij hield met beide handen een
draaibaar sterrenkaartje boven zijn turende oogen.
‘Zeven uur, acht uur, negen uur’, mompelde hij al draaiend, ‘goeienavond, waarde
heer’.
Anne's hoofd stak in het donker; aan het einde van zijn arm, tusschen duim en
vinger, hing het kleine, roomgele boek.
‘Wat hebt u daar voor een antiek geschrift?’ vroeg de meester, terwijl hij zich
oprichtte om op zijn elleboog te leunen. Anne hurkte neer bij de kaarsvlam, sloeg
het boekje in het midden open en reikte het hem toe. Er was een halve minuut lang
geen ander geluid te hooren, dan het zwak geklater van het oude, stijve papier.
‘'t Lijkt een woordenboek van zeemanstermen’, zei de meester, half in zichzelf,
‘zestien honderd tachtig, ik dacht niet, dat ze toen al zooiets hadden’.
‘Als u er op gesteld bent, kunt u 't wel houden’, zei Anne.
‘We zullen eens kijken’, antwoordde de ander, ‘wacht es: voorrede: “Wat is er
geestrijker in onse moedertaal beschreeven (ik spreek naar den letter) als Comoedia
Vetus? en wat is suiverder en doorvrogter werk, als dat van den Drost te Muiden?”,’
hij hief het hoofd op en lachte slim; maar zijn gezicht betrok weer langzaam. Het
speet hem, dat er niemand bij was, die zijn kennis behoorlijk kon waardeeren. Hoe
jammer was het toch, dat hij hier niet wat meer ontwikkelde menschen had gevonden
om mee om te gaan. Drost te Muiden, P.C. Hooft, een straat in Amsterdam draagt
zijn naam. Hij las verder, met een gewichtige, overdreven articuleering, alsof alle
woorden afwijkend waren gespeld, ‘maar waar vandaan anders haare geestigheid?
waar van daan anders haare suiverheid? als dat sy beide soo seer sijn opgepropt en
opgepronkt met Seemans woorden?’ Hier bluschte zijn stem. Dit begreep hij niet
goed. Hij trachtte zich Hoofts werken te herinneren, maar er wilde hem geen enkelen
titel te binnen schieten. Hij klapte het boekje dicht en stak het in den zak. Anne richtte
zich overeind.
‘Nou Ssseeman’, zei de meester met een lange zucht, terwijl hij naar de uitgezakte,
van onderen beschenen knieën van Anne's broekspijpen keek, ‘mijn dank is groot.’
Hij nam met een nadenkend gezicht de sterrenkaart weer op. Beiden zwegen. Anne
wachtte zonder te weten waarop.
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‘U bent nu zeeman geweest’, begon de meester weer met een goedig getemperde
boosaardigheid, ‘zoudt u me nu kunnen vertellen hoe die ster ginds heet’, en hij wees
langs hem heen naar het Zuiden. Anne keerde zich gewillig om; hij wist volstrekt
niet hoe de ster heette.
‘'t Gaat u precies als zoo vele menschen’,
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zei de ander, ‘u hebt veel gezien in de wereld, maar nooit gelet op hetgeen overal
onder ieders bereik is. Bereik, zeg ik, maar dat woord is hier wel allerminst op zijn
plaats; maar dat is tot daaraantoe. 't Is Altair, die ster’. Hij stond intusschen op, nam
de kaars uit het gras en ging langzaam en stram loopende naar de achterdeur.
‘Ik dank u nogmaals zeer, mijnheer Boukes’, zei hij, ‘goedenavond verder’.
Anne groette en verliet langs den zijkant van het huis des meesters tuin. Hij had
zich onwillekeurig voorgesteld een goed deel van den avond bij hem te zullen
doorbrengen. Wat zou hij nu verder met zijn tijd doen! Hij had een tegenzin in de
herberg en den kring van boeren, die zichzelf genoeg was, en ontmoette in 't algemeen
liever niemand meer. Dus drentelde hij doelloos en triest langs den stillen dorpsweg.
Een koude trekking vanuit het veld deed hem omkeeren. Bij het huis van den meester
teruggekomen zag hij weer de lage, oranjeroode vlam in diens tuin, het lange lichaam
half in donker in de donkere kleeren en het wasachtige, gele gezicht in het lakgroene
gras. De meester was dus alleen maar even naar binnen gegaan om van hem af te
komen?
Hij liep door, sloeg het zijpad in en passeerde zijn woning. Geen enkel geluid
drong naar buiten, geen schaduw bewoog zich in den gloed der gordijnen. Zijn been
begon te steken; het loopen viel hem elk oogenblik moeilijker en het zweet brak hem
uit. Het verlangen om te kunnen zitten deed hem overwegen, of hij maar niet naar
huis zou gaan. Maar het stond hem al te zeer tegen nu midden op den avond, terwijl
zij hem in 't geheel niet verwachtte, voor Maaike's oogen te verschijnen. Hij dacht
nu liever niet aan haar. Het denken aan den dood daarentegen verkwikte hem; hij
proefde reeds vooruit van de groote rust. Weer terugkeeren tot de plaag van het leven,
hij wilde het niet meer.
Dien avond laat vond hem de wijkzuster aan den kant van den weg liggen, vlak
bij een naburig dorp. Hij was doornat en had een bloedende wonde aan het been. Ze
ging hulp halen en bracht hem onder bij den dominee. Uit de enkele zinnen, die hij
na herhaalde vragen antwoordde, maakte men op, dat hij druipend en smerig bij zijn
vrouw de kamer was binnengekomen en dat zij er hem weer uitgejaagd had. Hij zag
grauwbleek en verloor na eenigen tijd het bewustzijn. De dokter schreef
koudwatercompressen op het hoofd voor en een warme kruik aan de voeten en gaf
hem iets in. Den geheelen nacht zat de zuster bij hem op. Hij werd spoedig onrustig,
het bloed vloog hem naar het gezicht en telkens was het of zijn hoofd achterover
werd geknakt. Tegen zonsopgang stierf hij.
Des morgens ging de dominee naar Maaike om haar het bericht van Anne's dood
te brengen. Bij zijn terugkomst vertelde hij zijn wedervaren.
‘Ze was een weinigje onrustig’, zeide hij, ‘en ik meende dus al, dat ik indruk op
haar maakte. Maar wat denk je, dat ze zegt? het eenigste haast wat ze gezegd heeft?
“Hij had niet met zijn smerige kleeren in de kamer hoeven komen”, zegt ze. Ik geloof,
dat ze zich alleen maar ergerde aan mijn boetpredikatie, en dat ze onrustig was, omdat
ze dacht: hoe zal ik hem nou es stom verbluft doen staan. En 't is haar goed gelukt.
“Hij had niet met zijn smerige kleeren in de kamer hoeven komen”. Ik lach er nu bij,
maar het is een vreeselijk wijf. Ik ben hartelijk blij voor de goeie man, dat hij van
haar af is. Hij ruste in vrede’.
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De pauw,
door H.J. van der M.
In volle pracht van uitgezwierde veeren,
In trilling van blauw-bronzen waaierstand,
Waarin een gulden karteling den pluchen rand
Der espenteere pluimen luchtig siert:
De pauw van 't wit kasteel.
De trots-doorstraalde oogekraaltjes blinken
Van pure fonkeling om eigen majesteit,
Waarop als stofgoud zonneflitsen zijn gespreid.
Uit glans van groen satijn, stijf uit den kop gespierd:
De kroon als van fluweel.
Rondom hip-trippen er van mindere pluimage,
Roslebbige kalkoen en roodgekamde haan,
En wat nestlievend kleingoed, dat in wijde baan
Uiteenstuift, als de pauw in staatgen draai
Zich omwendt, desbewust.
In koninklijken dos, den waaier ingevouwen
Tot langen sleep van fulpen staatsiekleed,
Waarop een wolk van zondoorglommen stofjes breed
Gestreken komt na fieren pluimenzwaai:
Na praalvertoon, de rust.
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Kroniek.
Boekbespreking.
C.A.J. van Bruggen, Het Verstoorde Mierennest, een fantasie,
Nederlandsche Bibliotheek, Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur, zonder jaartal.
Wat een curieus en aardig boekje! Ziehier nu eens lectuur die volkomen op haar
plaats is in Simons' Nederlandsche Bibliotheek (bijwagen van de W.B.). Helder en
populair geschreven kan dit romannetje voor iedereen begrijpelijk zijn, en - wat mij
er dan ook de welbewuste bedoeling van schijnt - duizenden aan het denken brengen,
aan het wat oplettender beschouwen en overdenken van wereld, menschdom, ikheid,
en van de onderlinge verhoudingen dier grootheden.
Maar pas op, niet roman, ‘een fantasie’ luidt de ondertitel, de kwalificatie door
den schrijver zelf aan zijn werkje toegekend. En waarlijk de idee ervan is fantastisch
genoeg, als zoodanig iets geheel nieuws in onze litteratuur, en daardoor alleen al
bizonder aantrekkelijk. Toch zou er m.i. in 't geheel geen bezwaar tegen zijn, het wel
degelijk een roman te noemen - is dit soms niet bij uitstek een verhaal van
karakterontwikkeling, een vertelling waarin zekere persoonlijkheid, door allerlei
aangrijpende uiterlijke en innerlijke avonturen heen tot in een nieuwe levensfase
wordt gevolgd? - en toch is juist gebrek aan voldoende kracht van fantasie m.i. het
voornaamste wat men den auteur als tekortkoming kan aanrekenen. De idee was
fantastisch genoeg, - helaas, de uitwerking lijkt mij grootendeels wat huiselijk en
nuchter uitgevallen. Doch.... daarover later meer. Laat ik nu allereerst de noodige
inlichtingen verschaffen, zoodat men zich althans een denkbeeld vormen kan van
wat dit boekje eigenlijk bevat, en zoodoende eenige contrôle over mijn beweringen
verkrijgen.
De heer van Bruggen dan is uitgegaan van een onderstelling. ‘Indien de natuur
eens meedeed....?’ zoo luiden de eerste woorden van zijn geschrift. Bij dit ‘meedeed’
hokken even onze gedachten. Waaraan mee-deed? Heeft de schrijver hier, als wij
allen dagelijks, aan den oorlog gedacht? Dit wordt ons ook uit het vervolg niet
duidelijk. Het kan toch niet zijn, dat de auteur zelf met zulk een afkeer aan het
menschdom denkt, dat de wensch in hem opkomt het geheel uit te roeien? Neen toch,
daarvoor is hij niet hartstochtelijk noch geëxalteerd genoeg! ‘Indien de natuur eens
meedeed’.... met Dicke Bertha dus ongetwijfeld!.... Lezen wij verder:
‘Indien zij eens willekeurig, in een dier toevalligheden, waardoor zij doet en
ongedaan maakt - wien verschuldigt zij rekenschap? - de levende menschheid van
de aarde streek, of plofte ter dood, of verdronk, - zooals een baldadige jongen handelt,
die met een scheut petroleum een mierenwereld vernielt?
Bedenkt eens zulk een gril....
Een tweede zondvloed doet de oceanen overloopen, het krielende land wordt een
zee, en geen berg Ararat redt er zich meer uit....
De kracht die het opneemt tegen de middelpunt-zoekende, aantrekkende - weten
wij wat wij zeggen? - die middelpuntvliedende kracht houdt op te bestaan. Naar haar
stralend moederlijf schiet de aarde terug, met zengende liefdevlammen omvangen....
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Of ook: pestilenties sluipen de dalen, de rivieren langs, geen geneesmeester stuit
ze. Kiemen, wier wezen 't vergrootglas niet speurt, overstelpen alle levend organisme.
En de aarde, een doode bol, blijft wentelen in de ruimten, geworpen door
onnaspeurlijke machten, aan onzichtbare lijnen gebonden: een dwaas ding zonder
doel of bestemming -
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maar niet dwazer toch, wel? dan nu zij ditzelfde doet: wentelen, wentelen rond
zichzelf, rond de zon, en met de zon in een even zoo zinloos planetengezin, nog
weder rondom een dieper middelpunt, dat niet minder mogelijkheid heeft van wezen,
al hebben de menschen het nimmer gezien of zouden het zich in gedachten niet
kunnen verbeelden..’
Men begrijpt nu allang waar de schrijver heen wil, nietwaar? Het eenige wat men
uit de laatste zinsneden misschien niet begrijpt, is, hoe iemand als deze auteur, met
blijkbaar zooveel en zoo ontwikkelden filosofischen zin, in dit verband gewagen kan
van ‘dwaas’ en ‘zinloos’. Wat bedoelde de heer van Bruggen hier met die woorden?
Tegenover dwaas staat wijs of verstandig, tegenover zinloos: zinvol of diepzinnig.
Wil hij soms zeggen, dat het wijzer of verstandiger van de aarde en de zon zou zijn,
nu en dan eens iets anders te doen dan ‘wentelen, wentelen’, of dat men van het
dolend planetengezin althans eenige medewerking zou mogen verwachten voor de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen? Ontsnapt het aan zijn scherpzinnigheid, dat
hij hier bezig is geweest met menschelijke, waarlijk al te klein menschelijke begripjes
te richten (hm!) over het heelal? Er zijn van die woorden waarmee een schrijver
voorzichtig moet zijn; eenmaal uitgesproken richten zij zich, als slechte kinderen,
vaak tegen hun eigen vader! Doch laat ons niet al te veel ophef maken van deze
schrijversaberratie - wie onzer blijft een dag zonder dwaasheid? - zien wij liever nog
even, hoe het eerste hoofdstukje - feitelijk een voorwoord op het eigenlijke verhaal
- waarvan ik het begin citeerde, wordt besloten. Dan kennen wij 't geheel, 't
fantastische geval, dat de schrijver zich stelde, en kunnen wij de uitwerking van zijn
idee gaan beschouwen:
‘Maar ons sprookje gaat verder.
Het bestaat juist precies hierin: na de ramp - voor heelals gezamenlijkheid een
onbeteekenende episode - een enkelen, denkenden geest voort te laten leven, en dien
dan het gebeurde als een teisterend onheil te laten voelen, en hem de taak op te leggen,
voortaan de ervaring, het brein, het weten, het gemoed der menschheid te zijn’.
Schrijvers keuze van wereldramp lijkt mij bizonder vernuftig. Hij laat onze aarde
gaan door de met blauwzuur verzade z.g. staart van een comeet. Al wat ademt wordt
opslag vergiftigd. Neen, een enkele ontsnapt: Jonathan Strong, de mijnwerker; hij
ligt steenkolen los te pikken, hij ligt op zijn rug, diep onder den aardrand in een zeer
lage schacht, gevuld met kolenstof en -damp. Weinigen die dit werk straffeloos
kunnen verrichten, hem redt het van den dood. Het vergif dringt in onvoldoende mate
tot hem door, wel blijft hij een tijd lang bewusteloos, maar sterft niet. Even schrander
bedacht lijkt mij de wijze waarop het Amerikaansche meisje, dat Jonathan later
ontmoet (en dat gelukkig na korten tijd bereid blijkt, hem te helpen in 't bestendigen
van het menschdom) aan de algemeene ramp ontsnapt. Zij lag juist gereed om
geopereerd te worden, ademde dus binnen de chloroform-kap! Is het niet fijntjes
verzonnen? Telkens trouwens bij het lezen van dit, daardoor wel vooral zoo
belangwekkende, boekje worden wij getroffen door de schranderheid, de kennis en
het vindingrijk vernuft waarmee de schrijver een oplossing weet te vinden voor
tallooze moeilijkheden. Waarlijk, deze heer van Bruggen kan nog iets anders dan
feuilletons in 't Handelsblad schrijven (over ons diep beklagenswaardig tooneel); ik
hoop den theatercriticus in hem niet te beleedigen door de onderstelling, dat er een
Delftsche professor, ja misschien wel een uitvinder in hem verloren is gegaan. Door
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deze scherpe vernuftigheid ook is het, dat zijn fantastisch romannetje zoo weinig
hollandsch heeft, telkens doet het aan We l l s denken of herinnert het zoowaar aan
dien schitterenden, zoo heerlijk luchtigen fantast J u l e s Ve r n e , met name aan
diens H e c t o r S e r v a d a c . Toch - juist nu ik aan Verne
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denk, valt het mij weer op, zoo zwaar-op-de-hand bedoeling en uitwerking van dit
boekje zijn, en dat het daardoor toch eigenlijk wèl weer echt hollandsch is. Een
luchtige fantasie à la Jules Verne heeft de schrijver volstrekt niet willen geven.
Diepzinnig, meer dan vernuftig, wilde hij zijn, leerzaam en opvoedend, meer dan
stralend of verrukkend. Maar toch, het was zijn doel, een sterke, maar zeer eenvoudige
van geest, een onontwikkelden mijnwerker, die toevallig wat ontvankelijker, wat
fijner van aanleg is dan de meesten, te doen dolen door een plotsling tot stilstaan
gebrachte menschenwereld, hem te midden dier eensklaps geopenbaarde wereld vol
wonderen te doen opmerken, voelen, denken. En het is hierbij, dat ik meen gebrek
aan fantasie bij den heer van Bruggen te mogen constateeren. Laat ons aannemen,
dat in werkelijkheid zijn mijnwerker niét krankzinnig zou zijn geworden - er zijn
menschen die huiveren in een wassenbeeldenmuseum; welnu, Jonathan Strong werd
van alle kanten aangegrijnsd door werkelijke lijken, verstard in elke houding; vlak
bij het huis waar hij maanden lang woont, zit de zoon des vroegeren eigenaars dood
op zijn doode paard! De zeer sterke van geest en zenuwen, die in zoo'n omgeving
niet gek wordt, zal toch onmogelijk kunnen ontsnappen aan de meeste helsche
verschrikkingen, de hevigst aangrijpende ontroeringen, vóór hij ook maar eenigszins
aan zijn toestand is gewend; begint hij te denken, dan zullen zijn gedachten nauwelijks
in volzinnen weer te geven zijn; andere handelingen dan die de reacties zijn op de
meest elementaire behoeften en neigingen laten zich van hem voorloopig ook niet
denken. Jonathan Strong evenwel past zich wonderlijk gauw aan bij zijn nieuwe
wereld. Hij begraaft zijn vrouw en kinderen en het blijkt eigenlijk niet, dat hij later
nog wel eens aan hen denkt. Ik zal niet beweren, dat de auteur hem geen angsten en
ontroeringen toeschrijft (goed van verbeelding lijkt mij b.v. Jonathans hevig schrikken
door 't losbarstend klokkenspel), maar wel dat hij daarmede gebleven is verre beneden
hetgeen de allerbuitengewoonste situatie - om nu maar geen sterker term te gebruiken
- doet onderstellen. Nogmaals, men bedenke hierbij dat het niet in schrijvers bedoeling
lag - noch blijkbaar in zijn aard - zijn lezers te amuseeren met een luchtige (b.v. min
of meer humoristische, satyrieke of louter speelsche) fantasie, maar dat hij zich tot
taak stelde, zich innig in te denken in het geval als werkelijkheid. Van innigheid kan
maar bij enkele pagina's sprake zijn. Al te gauw komen, overigens vaak juiste en
treffende, filosofische opmerkingen te voorschijn zooals: ‘Wat beduidden toch
menschen wanneer zij elkander niet hadden’, en al te nuchter doet het ons aan, reeds
op bl. 102 (een paar weken na de ramp) te lezen: ‘Zoo had dan zijn gemoed zich
volkomen op den nieuwen toestand ingesteld’; iets verder: ‘Hij voelde zich geroepen
noch uitverkoren, hij was de Jonathan Strong van vroeger. Maar, als een plant in
beteren bodem gebracht, werd hij, bloeide hij anders, rijker en voller; een schooner
mensch dan hij geweest was of ooit had kunnen worden’. Men vraagt zich bij deze
koele beweringen zelfs af, hoe zij te rijmen zijn met meer menschelijk-gevoelige als
het zooeven geciteerde, ‘wat beduidden toch menschen.... enz.’. Hoe kan men tegelijk
meenen, dat menschenbloei buiten menschengemeenschap zich niet denken laat én
dat een eenzame te midden eener doode wereld een schooner mensch zou zijn dan
hij anders ooit had kunnen worden? Haast nog nuchterder, en bepaald eenigszins
lachwekkend van onmacht, doen zinnetjes aan als: ‘Hij voelde zich geducht eenzaam’
(bl. 130).
Treffend van juistheid lijkt mij Jonathans denken over het gewicht van zijn persoon
en het allesbeslissende van zijn standpunt. Een der beste bladzijden daarom pagina

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

152, die ik hier nog even citeeren wil. Men mocht eens gaan denken, dat dit boekje
toch bij nadere beschouwing niet zoozeer de moeite waard was....
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Hoofdstukje XXXIX dan begint als volgt. (Jonathan is er op uit met een gevonden
motorbootje): ‘Wonderlijk!’ dacht hij, terwijl hij de drie koperen treedjes naar de
kajuit afstapte en zijn bezigheid voortzette, wonderlijke samenhang tusschen deze
dingen! Is het niet of ik het middelpunt der wereld ben?
‘Altoos keeren mijn gedachten naar mijzelf terug. Geen boom, geen berg, geen
rivier, geen hemel, geen bootje, dit komfoor en dit bobbelend kokende water, niets
is er om zichzelf, op zichzelf; het heeft alles met mij te maken, het is er alles om mij!
Word ik dan gek?
Zoo is het nimmer te voren geweest!*) Zag ik niet wat anderen zagen, alle anderen
even goed als ik?
Gewillig sjouwde ik mijn weg naar de mijn, met tweeën of drieën, soms alleen,
maar altijd juist gelijk anderen deden. Met anderen stond ik in de liftbak, de schok
deed ons wankelen en “hola!” zeiden we allen, allen tegelijk en hielden elkander
vast en lachten.
't Was wijl we allen tegelijk denzelfden schok ondervonden, allen behoefte hadden
aan uiting. Allen vloekten wij over de donkere hel die wij gedoemd waren in te gaan,
wij gaven elkander onzen groet, wij zochten onze gang op, den heelen dag, in het
zwijgend werken, luisterend naar elkanders geklop’.
Het valt natuurlijk moeilijk aan te nemen, dat een onontwikkeld arbeider zich in
déze bewoordingen van zijn denken bewust worden zal, maar zoover hoeft ook onze
eisch van innigheid niet te gaan; alleen een allergrootst kunstenaar zou vermogen de
werkelijke gedachte van een man in deze omstandigheden tot kunst te stileeren; dat
gedachten als de hier aangeduide dikwijls door Jonathans brein moeten gaan, 't lijkt
mij ten uiterste waarschijnlijk. En de beschrijving van zulke gedachten werkt
suggestief, dóet op haar beurt denken hem die er kennis van neemt.
Het innerlijke leven van Jonathan Strong gedurende zijn absolute eenzaamheid moge
dan niet met de noodige verbeeldingskracht en innigheid zijn meegeleefd en
beschreven, de bladzijden eraan gewijd mogen daardoor op den duur iets eentonigs
of vaals verkrijgen, zij blijken toch telkens opnieuw zéér de moeite waard, iets wat
m.i. niet of althans geenszins in de zelfde mate, het geval is met de latere pagina's,
waarin Jonathans samenleven met Meggy, het Amerikaansche meisje, staat
opgeteekend. Ook dit gedeelte heeft zekere charme, meer zelfs dan het voorafgaande,
het is levendiger, luchtiger, het heeft méér van een ‘boeienden’ roman - maar neen,
deze luchtigheid is het toch niét, die wij wenschten, en vooral niet na den ernst van
het voorafgaande; wij gelooven in Meggy, haar optreden, haar taal, nog minder dan
in Jonathan, wij vinden haar wel aardig, maar van een aardigheid waarmede wij ons
voelen dalen tot op een bedenkelijk peil. Dit tweede gedeelte van het boekje is veel
nonchalanter geschreven, het verhaal zakt er soms tot in het kinderachtige, tot in den
frisschen jongensboekenstijl. En wat een banaliteit hier en daar! Op bl. 342 fluistert
Meggy haar man zelfs een zoet geheim in het oor! Mij dunkt, in deze wereld was
minder dan ergens reden tot fluisteren en met Meggy's karakter had krachtig uitjuichen
allicht beter gestrookt. Neen, een psychologische roman moet men in ‘Het Verstoorde
*) Ik betwijfel eigenlijk, of er iemand bestaat, die niet wel eens, midden in de levende
menschenwereld, de gedachte heeft gehad: leef ik misschien alléén en is al het andere schijn?
Maar wel geloof ik, dat deze gedachte in Jonathans geval oneindig sterker en moeilijker te
overwinnen worden zal.
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Mierennest’ toch liever niet zoeken. Maar wel vele opmerkingen en gedachten, die,
voortgebracht als ze werden door de verbeelding eener uiterst buitengewone situatie,
iets zeldzaams en merkwaardigs bezitten, denkbeelden, die de gewone lezer althans
geen kans heeft vaak in zijn lectuur te ontmoeten.
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Het is daarom, dat ik mij over de verschijning van dit boekje hartelijk verheug en er
den vindingrijken schrijver oprecht geluk mee wensch.
H.R.

Eveline van Stuwe (Jacqueline Reyneke van Stuwe), Schaakmat, een
romantisch-geschiedkundig voorspel van den wereldoorlog, Utrecht, A.W.
Bruna & Zoon, zonder jaartal.
Ziehier, zou men zoo oppervlakkig zeggen, wel geheel iets anders, een verhaal n.l.,
dat zich zoo getrouw mogelijk aan de geschiedenis houdt - er komt, geloof ik,
nauwelijks één ‘verdichte’ persoonlijkheid in voor! - een ‘historische schets’ noemden
wij zoo iets in onze jeugd, de werkelijke geschiedenis van Sophie Chotek en haar
(morganatisch) huwelijk met Franz Ferdinand van Oostenrijk, romantisch oververteld.
En toch - een fantasie, ook dit! De schrijfster heeft zich zoo goed mogelijk van de
feiten op de hoogte gebracht, zij heeft alle namen en datums genoteerd, en toen is
zij eenvoudig voor haar schrijftafel gaan zitten en heeft getracht, zich voor te stellen
hoe dat alles moet zijn gebeurd. Zou het daarom ook in werkelijkheid zoo gebeurd
zijn? Natuurlijk niet! Wat wij hier voor ons hebben is niets dan een verhaal,
beschrijvende hoe volgens een lieve, begrijpende, meevoelende vrouw, een
geschiedenis als die van Sophie Chotek kán gebeurd zijn. En dat het ook volgens
ons, lezers, zoo kán zijn geschied, bewijst het talent van mejuffrouw van Stuwe,
bewijst dat zij van haar Sophie Chotek een vrouw, een mensch heeft vermogen te
maken.
In ouderwetsche ‘historische romans’ - enkele, van groote auteurs, als b.v. mevrouw
Bosboom-Toussaint was, uitgezonderd - vertegenwoordigen de ‘figuren’ gewoonlijk
niet meer dan zekere kracht of zekere gedachte. Zij zijn z.g. historische of
menschelijke typen, zij zijn: karakters uit één stuk. Maar veel warms en
echt-menschelijks hebben zij daardoor meestal niet, de karakters uit één stuk zijn nu
eenmaal uiterst zeldzaam in de wereld, en wie dat opgemerkt heeft in de wereld om
zich heen, gelooft er ook niet meer aan in de vergane wereld. Populair evenwel,
geliefd bij het groote publiek, zijn zij nog altijd zeer, die onhalfslachtigen, die gaven
en compleeten; vandaar voornamelijk het succes van melodrama's. De onontwikkelde
wil, in een boek of op het tooneel, weten wat hij heeft aan de personen. Dé valsaris,
d e brave vrouwe, d e dappere soldaat - ziedaar wat hem voldoet. Ik geloof daarom,
dat Jacqueline van Stuwe's S c h a a k m a t , al werd het dan uitgegeven door de firma
Bruna - d.w.z. goedkoop en ordinair -, al staat het met het portret der heldin op den
omslag, verleidelijk aan alle station-stalletjes, al behelst het de altijd pikante
geschiedenis van een werkelijken kroonprins, nog niet eens lang dood, ja al geeft
het ‘een romantisch-geschiedkundig voorspel van den wereldoorlog’ te genieten,
toch niet zeer populair worden zal. Het is er te beschaafd en te gevoelig, het is er te
fijn-psychologisch, het is er eenvoudig te goéd voor. Sophie Chotek is geen karakter
uit één stuk, zij is een echte vrouw. Wat het eigenlijk geweest is in Franz Ferdinand,
dat haar zoo snel en zoo volledig op hem heeft doen verlieven, is het eenige voorname
punt in haar geschiedenis dat ons onduidelijk blijft - maar hoe onduidelijk blijft ons
immers ook vaak de voorliefde, en liefde, van een vrouw in het leven om ons heen;
dat zij dit mysterie niet oploste mag der bescheiden schrijfster stellig niet verweten
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worden! Dát Sophie Chotek liefheeft, sterk en echt vrouwelijk liefheeft, wordt ons
wel zeer duidelijk uit den roman van mejuffrouw van Stuwe. Die het intusschen heeft
aangedurfd te zeggen, dat Sophie aanvankelijk een onbepaald vertrouwen had in
haars mans politieke wijsheid - maar daar later toch aan ging twijfelen. En veel meer
heeft deze schrijfster aangedurfd. Zij geeft ons een Sophie Chotek, die haar kroonprins
alleen uit liefde trouwt, die bereid is met hem weg te gaan, voor goed, naar Amerika,
die tóch
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vol eerzucht en wier hoogste illusie is, keizerin te worden en haar zoon, tegen alle
wettelijke bepalingen en alle familiewenschen in, keizer te maken. Zij raadt Franz
Ferdinand aan, met haar weg te gaan, en voelt tegelijk dat zij dezen raad niet meent.
Waarlijk, zij is geen papieren boekfiguur, maar een echt mensch geworden. Wij
zeggen niet: zóó moet Sophie Chotek geweest zijn, wij vragen: waarom zou zij zóó
niet geweest kunnen zijn?
Franz Ferdinand, de ijzeren soldaat, de militairist en imperialist, de vurige katholiek
van de geschiedenis, komt ons uit de bladzijden van dit boek lang niet zoo levend
tegemoet. Menschelijker en aannemelijker daarentegen weer zijn oom, de keizer, en
enkele van zijn even geschetste, andere familieleden. Even geschetst, vlug en toch
raak genoeg om ons een beeld te geven - het vermogen hiertoe lijkt wel een
familie-eigenschap der Van Stuwes te zijn. Op vele plaatsen bezit dit boek het
luchtig-elegante, - dat toch nooit, in coquetterie, het gevoelscontact verliest, 't welk
een verhaal doet leven - waardoor ook Jeanne Reyneke van Stuwe's romans zoo
uitmunten. Jacqueline is Jeannes mindere, zoowel in levendigheid als in gloed van
uitbeeldings- en vertelkunst, maar een onwaardige zuster der veelzijdige romancière
is zij toch volstrekt niet.
Dit boek geeft geen hoog litterair genot. Maar het verdiende toch iets beters dan
deze stalletjes-uitgaaf. Al was het maar alleen om het zeer waarschijnlijk beeld, ons
hier geboden, van modern hofleven, zoo duf en ‘uit den tijd’, zoo belachelijk van
verstarde vormen, zoo vol kleingeestigheden, die men volkomen onnoozel zou kunnen
noemen - als zij niet dikwijls nog zoo gevaarlijk waren.
H.R.

La Belgique Monumentale, 100 planches en phototypie tirées de:
Sluyterman, Intérieurs Anciens en Belgique et des Documents Classés de
l'Art par van IJsendyck, La Haye, Martinus Nijhoff, 1915.
Met gebruikmaking van haar eigen vroegere uitgave, het werk van Sluyterman, en
van het sinds jaren uitverkochte en zeldzaam geworden ‘Documents Classés’, door
M. van Ysendyck, verschenen te Antwerpen tusschen 1880 en '89, heeft de firma
Nijhoff thans een portefeuille van 100 z.g. heliotypieën in 't licht gegeven, elk
voorstellende een zuid-nederlandsch architecturaal kunstwerk of onderdeel daarvan
en te zamen kostende (ditmaal mag de prijs wel eens vermeld worden) vijftien gulden,
dat is 15 cents per prent, en de portefeuille cadeau! Het is inderdaad prachtig en iets
om bizonder blij mee te zijn. Al geeft ons het beschouwen van menige plaat in deze
collectie een uiterst weemoedig en bitter stemmend genot - daar het afgebeelde
sindsdien onder het geweld der invallende Duitschers is bezweken en vernield - een
genot blijft het daarom toch. Men raakt er nooit aan uitgekeken. Daar is al dadelijk
de prachtige toren der Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen; de rijke sacristie der
Eglise St. Charles Borromée daar ter stede; daar is het stadhuis van Audenaerde met
verscheiden afzonderlijke détails; dan komt Brugge met zijn Stadhuis, zijn Belfort,
het St. Jans-hospitaal, ‘gewone’ huizen (16e eeuwsch) in de Jerusalemstraat, de
Griffie, het Paleis van Justitie; ook Brussel en Kortrijk zijn door hun stadhuizen
vertegenwoordigd; Diest door het fraaie poortje van zijn Begijnenhof; volgen Dinant,
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Dixmuiden; ook Gaesbeeck is niet vergeten; vijf prenten van Gent, waaronder weer
verscheiden heel ‘gewone’ woonhuizen.... Zoo gaat het verder. Welk een rijkdom
en welk een smaak, welk een levenshouding toch ook bezaten die laatmiddeleeuwers
en renaissancisten! Is het ten slotte ook niet weemoedig en bitter stemmend, dat onze
tijden daar zoo uiterst weinig tegenover te stellen hebben? Het schoone oude vernielen,
dát kan de 20e eeuw; helaas voorloopig niet veel meer!
Iederen schoonheidsminnaar zij deze weloverlegde uitgaaf ten zeerste aanbevolen.
H.R.
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Oude Huizen van Rotterdam, 130 penteekeningen, door Johan Briedé.
W.L. en J. Brusse's Uitgeversmaatsch.

Er zijn kunstenaars die in de architectuur der steden het schilderachtige van het
silhouet tegen de lucht, het tintelende van licht en schaduw zien; maar er zijn er ook
die de schoonheid van een oud gebouw, van een poortingang, van een gevelsteen
weten te waardeeren; en deze zijn het die onze beste topografische teekeningen
maken. Ten onrechte heeft men wel willen beweren, dat de topografische teekening,
de exacte weergave van gebouw of stadsgedeelte, ieder kunstbegrip uitsloot; maar
de aquarellen van een Hilverdink, de latere van Witkamp, de voortreffelijke
penteekeningen van Wenckebach zijn er om te doen zien, dat ook deze, om de
juistheid der afbeelding begonnen, teekeningen en aquarellen wel degelijk de toets
der kunstkritiek kunnen doorstaan.
Ik noemde Wenckebach en dacht aan de serie uitstekende teekeningen van oude
gevels, straatjes, poortjes in het Zondagsblad van 't Nieuws v.d. Dag verschenen en
later tot een bundeltje ‘Oud-Amsterdam’ vereenigd.
Wat nu Wenckebach deed voor Amsterdam, dat ondernam Johan Briedé voor de
Maasstad, en het wil mij zelfs toeschijnen, dat het werk, de wijze van uitbeelden, de
opvatting zijns voorgangers hem sterk beinvloed heeft. Er zit in verschillende zijner
teekeningen een zelfde vastheid van lijn, een juistheid van typeering, alleen missen
zij de elegance, den zwier, de aangename voordracht, die Wenckebach bezit. Briedé
heeft nog niet de habiliteit van zijn ouderen collega, wat ook merkbaar is uit de
onsmaakvolle wijze waarop hij naam en aanduiding onder of liever in zijn teekening
zet. Zoo iets k a n met de teekening een geheel uitmaken; let eens op de signaturen
bij Japansche houtsneden; maar Briedé bederft er den totaalindruk door. Toch wil
ik den arbeid van dezen kunstenaar in geenen deele afvallen, daarvoor is het streven
me te sympathiek, voel ik te veel voor stedenschoon, terwijl een dergelijke wijze
van afbeelden mij voor 't beoogde doel ook 't meest geëigend lijkt.
Indien iedere gemeente - wij denken aan Haarlem, aan Enkhuizen, Hoorn, Edam,
Kampen en zooveel andere - eens op soortgelijke manier de inventaris opmaakte van
hare schatten, die niet direct onder het beheer vallen der Rijkscommissie voor
geschiedenis en kunst, dan zouden wij een aardig overzicht krijgen van bouw- en
ornamentgeschiedenis uit vroeger tijden, want
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veel wordt gesloopt en menig typisch gebouwtje opgeofferd, maar ook voor de
historie van ambachtskunst kunnen dergelijke uitgaven van belang zijn.

Het genoegen dat de ambachtsman van vroeger dagen in zijn werk had, weerspiegelde
zich in menige proeve van smeedkunst, van houtsnijkunst, van steenversiering. Toen
achtte de ambachtsman zich geen kunstenaar, maar vond voldoening in het zoo goed,
zoo mooi mogelijk maken van zijn werk. Uit meer dan een oogpunt - wij wezen nog
niet eens op de plaatselijk historische zijde - heeft een dergelijke uitgave reden van
bestaan, maar dan wordt van den teekenaar gevraagd, zijn afbeeldingen zuiver en
juist en toch.... met smaak op 't papier te zetten.
R.W.P. JR.
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A. de Miranda.

A. DE MIRANDA, BELGISCHE VLUCHTELINGEN

In de ruimte beneden in het Stedelijk Museum exposeerde A. de Miranda de vorige
maand een groot schilderij: ‘Belgische Vluchtelingen’ en ander werk.
Deze knappe en niet-smakelooze teekenaar, houtsnijder en schilder heeft een
neiging - die hem te ver drijft - om zich geheel en al aan een bepaalden trant, dien
hij bewondert, aan te passen. Zoo heeft hij indertijd etsen gemaakt, die er zeer
Rembrandtiek uitzagen, en thans is hij, over de Japanners heen tot de Chineezen
gekomen. Zoo zijn er hier fijne en aangename teekeningen, houtsneden en
schilderijtjes, die tot in de kleinste bijzonderheden, niet slechts de opvatting, de
zienswijze, de stofbehandeling, maar de materie zelf der Japansche houtsneden of
Chineesche schilderingen op zijde imiteeren. Zijn achtergronden, met olieverf gedaan,
trachten dan den indruk weer te geven van het mooie oude papier of de zijde.
Desondanks - en hoewel de ‘portretjes’ zelfs geen Europeesche kinderen doch
Chineesche godjes schijnen voor te stellen, is er veel moois in dit werk. De aapjes
zijn geestig gedaan, het geheele ding is meestal inderdaad iets zeer genietbaars.
Dit nu is, wat mij betreft, niet het geval met het groote schilderij, dat geen schilderij
is, maar een Chineesche schildering, waarop men weinig geobserveerds, doch veel
ontleends aantreft, en dat, niettegenstaande de groote bekwaamheid, waarmee de
groote lijn in plooien van gewaden, in haren, gelaatrimpels, wolken en gebaren is
gehouden, een te bizarren indruk maakt. De grens van het sublieme naar het
belachelijke wordt hier en daar overschreden, en dat soms juist daar, waar de schilder
werkelijk tracht een locaal kleurtje in deze uitheemsche sfeer binnen te leiden,
bijvoorbeeld bij de echt Vlaamsche vrouw met het zwarte haar en de dikke handen
en polsen, en het Nederlandsche melkboerenhondje.
De onmiskenbare gaven van de Miranda behoeven nog slechts het stuur van een
persoonlijkheid, die zich zal hebben los te maken van te dwingende invloeden.
C.V.

P. van der Hem in Eisenloeffel's kunsthandel.
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Toen Van der Hem voor het eerst zijn demi-mondaine en nachtleven-scènes
tentoonstelde, stonden wij gebluft door zijn bekwaamheid, en door wat wij als een
bijzonder nuchteren kijk op het onmaat-
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schappelijke en gekunstelde, misschien niet geheel terecht voor doordringendheid
versleten. Het is geen

PORTRET DOOR P. VAN DER HEM.

pruderie die mij nu, na een paar jaar, peccavi doet zeggen: ik erken de belangrijkheid,
de schilderachtigheid en het pikante van onderwerpen als die hij bij voorkeur kiest.
Maar ik zie hem er niet meer uithalen dan de nieuwsgierige doch onontroerde
toeschouwer, ik zie hem kalmpjes voldoen aan de verlangens van een in den grond
tam en burgerlijk publiek, dat een soort van nagemaakte emotie en tweede-handsche
poëzie peurt uit al die door kunstlicht beschenen onbenulligheden.
Ik mis meer en meer het temperament, de exaltatie, zelfs de sterke zinnelijkheid,
die zulke gevallen pas tot een bron van aandoening zouden kunnen maken. Of hij
teekent dan wel schildert, Van der Hem blijft illustratief, geeft verhaaltjes en wel
verhaaltjes die om met de kunst niets te maken hebbende redenen een weinig
kunstzinnig publiek aantrekken. Dit zij gezegd zonder afbreuk te doen aan de
werkelijke kwaliteiten van den artiest, die nog het meest uitkomen waar hij - als in
het schilderij met de vrouw in travesti en haar toilet - vergeet grappig te wezen, of
bar, want de komiekerigheid hier, de ergheid dààr zijn van een soort dat.... te
gemakkelijk door een weinig geciviliseerd publiek wordt verstaan.
Tegelijkertijd exposeerde Eisenloeffel's Kunsthandel eenige
pottenbakkersvoorwerpen van den Mr. St. Lerche, dat mij niet zonder eigen karakter
voorkwam, en houtsneden, Japansch van manier, maar wel persoonlijk van
kleurgevoelen, meer dramatisch gedacht dan Oostersche kunst, althans de nieuwere,
gewoonlijk is. Zij waren gedistingeerd en aantrekkelijk, deze enkele prenten.
C.V.
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Het dier in de beeldende kunst.
‘Tentoonstelling van kunstwerken betrekking hebbende op het dier’ is eigenlijk de
titel van deze April-attractie van Natura Artis Magistra, het genootschap dat gedurende
deze maand zijn collectie tegen entrée openstelde voor het Amsterdamsche publiek.
De uitvoering van het denkbeeld verdient allen lof, maar misschien mag ik wel
nu, achteraf, uitkomen voor mijn meening dat juist de omgeving van de levende
voorbeelden zelf niet bevorderlijk is voor de waardeering van de ‘Kunstwerken
daarop betrekking hebbende’ en vice versa. Het verband tusschen natuur en kunst
moet voornamelijk bestaan in het brein en het oog van den kunstenaar, en den
beschouwer liefst niet worden opgedrongen.
Afgezien daarvan was de retrospectieve afdeeling, die een overzicht gaf van wat
de mensch van den voorhistorischen tijd af aan dierafbeeldingen en toepassing van
de diervormen heeft gegeven, prachtig, en in hooge mate leerzaam, zoowel voor
kunstkennis als voor cultuurkennis in het algemeen.
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Hoe zal ik van dat overzicht weer een overzicht geven: of, om een beeld te gebruiken,
dat althans zoölogisch klinkt: een vogelvlucht van deze vogelvlucht?
De voorname, monumentale Egyptische dierfiguren der Egyptenaren, door
satyrische papyri met geestige krabbels afgewisseld, Assyrische beeldhouwkunst,
Perzisch, Grieksch, Romeinsch werk (hoe opmerkelijk is reeds op zichzelf de
uiteenloopende karakteristiek van het paard) de Gothiek met haar groote oprechtheid
bij zooveel decoratief aanpassingsvermogen, de Renaissance; Dürer en zijn edel
realisme; de oude Hollanders; Rembrandt in de eerste plaats wiens conciese,
stoutmoedige vertolkingen toch wel sterk afsteken bij de uitvoerigheid en nuchterheid
van een Hondecoeter, Chineesche en Japansche kunst in de meest klassieke
verschijningen - van alles was hier te zien.
En daarbij een vrij veelzijdige inzending, apart tentoongesteld, van tijdgenooten.
Als uitersten van wat de hedendaagsche kunstenaars vermogen zou men de naar de
natuur snedig geschetste albumbladen van Allebé (van wien hier ook genre-stukjes,
fijn geschilderd, aanwezig zijn) kunnen noemen en de streng, doch altijd met
eerbiediging van het organische gestyleerde beeldhouwwerken van Mendes da Costa.
Daartusschen veel interessants, naar het naturalistische of het monumentale
toeneigende. Houtsneden en synthetische teekeningen van Jessurun de Mesquita,
Leeuw, J. Teixeira de Mattos, Veldheer, R.W.P. de Vries Jr., Huib Luns. Schilderijen
en teekeningen van Marie Kelting, van Oort, van Essen, Wierink, van der Poll,
Mension Legras, Frankfort. Een paar schilderijen en levendige, mooie batiks van
Dijsselhof, vele teekeningen en litho's van den onuitputtelijken, fijnen van Hoytema.
Met toch wel als tegenstelling tot dit alles, werk uit een vroeger, conventioneeler,
zwaarder tijdvak, van Henriette Ronner en Verlat; de eerste niet zonder charme hier,
en zichzelf wel van een belangwekkenden kant vertoonende, de ander knap, o, zoo
knap, en o, zoo onaandoenlijk. Een expositie, bijna te omvangrijk om af te zien, en
zeker om te beoordeelen.
C.V.

Grafische tentoonstelling te Amsterdam.
De ‘Vereeniging tot bevordering der grafische kunst’, voortreffelijke naam van
Nederlandsche vinding, en daarbij niet eens af te korten zooals N.O.T., I.G.T.A. en
anderen wijl zij onuitsprekelijk zou worden in V.T.B.D.G.K., welnu deze vereeniging
heeft hare jaarlijksche expositie in het Stedelijk Museum geopend.
Bijzonder is deze tentoonstelling niet. d.w.z. zij doet ons geen nieuwe kanten aan
het werk der leden en genoodigden ontdekken. Veldheer blijft Veldheer, alleen gaan
zijn neigingen, die wat stroef waren, den zwierigen kant der Japanners uit, evenals
de buitenlandsche houtsnijders Seaby, Jungnickel, Orlik e.a.; Moulijn die zich gaarne
vermeidde in neveltuinen wordt in en door zijn houtsnijden positiever; Mesquita
geeft ons ook geen nieuwe zijde van zijn talent te zien; v.d. Valk blijft ondanks zijn
fantastisch-griezelíge ethnografische koppen toch de zelfde stoere vaste teekenaar
die hij altijd g e w e e s t is, en zoo zouden wij voort kunnen gaan.
Wat deze tentoonstelling echter opmerkelijk doet zijn, is de aanwezigheid der
toegepaste grafiek en wel vooral die uit de eerste jaren der herlevende houtsnijkunst.
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Wij zien hier de eerste proeven van De Bazel en Lauweriks' mystieke voorstellingen
die destijds gepubliceerd werden in het orgaan ‘Wie denkt Overwint’; daarna kwamen
De Bazel's houtsneden voor Boersma's Bouw- en Sierkunst, voor het hieruit ontstane
Tijdschrift voor Versieringskunst en meer anderen.
Deels hiermede gelijktijdig, deels iets later ontstonden Dijsselhof's houtsneden en
die
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van Nieuwenhuis en Lion Cachet. Het waren kalenders, diploma's, vignetten,
boekversieringen, alle zuiver de kenmerken dragend van de snede van 't mes, de
steek van den guds. En dra volgden de groote plakkaten van Theo Molkenboer, de
boeksiersels van Joh. Smits en vele anderen, en zoo zien wij langzamerhand ten
onzent de moderne houtsnijkunst groeien, zóó zelfs dat zij van aanvankelijk zuiver
toegepaste kunst een vrije uiting werd. Maar heelemaal is zij dit toch nog zelden. De
meeste onzer houtsnijders, zij maken platen die afzonderlijk beschouwd te weinig
tintelend leven in zich hebben en daarom in zichzelf niet compleet genoeg zijn. Wij
twijfelen er echter niet aan of het zal wel komen, er rijzen telkens weer jonge krachten
op, die nieuwe hoop geven. En dan sterkt zóó'n tentoonstelling wel eens met nieuwen
moed, en steunt om voort te bouwen op den pioniers-arbeid der voorgangers.
R.W.P. Jr.

K.P.C. de Bazel's Tentoonstelling van bouwkunstig-, decoratief- en
meubelwerk, te Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

INGANG VAN HET LANDHUIS VAN DEN SCHILDER VAN BLAADEREN ONDER BUSSUM, ARCH. DE BAZEL,

1906-1907.

Mogen de Bazel's vakgenooten met zijn werk voldoende bekend worden
verondersteld, het Bestuur van den Rotterdamschen Kunstkring, dat het initiatief
nam tot het houden van een tentoonstelling van dit werk, en de organisators van de
zelfde tentoonstelling in den Haag en Haarlem meenden, en waarschijnlijk terecht,
dat dit van ‘het groote publiek’ niet gezegd kan worden. Ware het wel zoo, er zouden
veel minder smalers op de moderne bouwkunst gevonden worden, er zou veel minder
gezworen worden bij het bouwen-in-stijl (een ‘beproefde’, historische stijl wel te
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verstaan). Met het begrip ‘moderne bouwkunst’ wordt hier n i e t bedoeld hetgeen
de ultra-modern gezinde architecten daaronder verstaan: de bouwkunst, die een
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weerspiegeling moet zijn van het ‘karakter van dezen tijd’, welke geen karakter heeft,
en die dus een weerspiegeling zou worden van de chaotische verwarring van de
hedendaagsche maatschappij, van het totaal gebrek aan gemeenschappelijk ideaal:
de bouwkunst, die weergeven moet het ‘tijdelijke’ van alle ‘zijn’, die
momenteel-gevoels uiting wordt. Wel bedoeld wordt de bouwkunst, die het
compileeren en copieeren van oude stijlvormen geheel te boven is, en in zóoverre
een weerspiegeling geeft van dezen tijd, dat zij het kenmerk draagt van het ten top
gedreven individualisme, waartoe men in de tegenwoordige maatschappij gekomen
is. Dit individualisme openbaart zich in het werk van de Bazel zoozeer in een eigen
en vast karakter, dat het vele kunstenaars te beheerscht en van onbewogenheid
getuigend voorkomt. De architect van Loghem gaat in een beschouwing in de Nieuwe
Amsterdammer over de onlangs in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehouden
tentoonstelling van ‘Architectura et Amicitia’ zelfs zóover, dat hij over het werk van
de Bazel o.a. schrijft:
‘Hij (d. B.) is de harmonische. Zijn werk is eenzijdig schoon. Het mist het accent
van de leelijkheid, en dit is juist zijn fout’. Van Loghem wil dus blijkbaar het schoone
in een kunstwerk gereleveerd zien door het leelijke in het zelfde werk, een
contrastwerking, waarnaar men stellig in voortbrengselen op ander kunstgebied niet
streven zal, en die licht ontaarden kan in effektbejag.
Mijn vermoeden dat het groote publiek door de Bazel's werk gepakt en bekoord
zal worden, - terwijl het zich smalend zal blijven uitlaten over die uitingen van de
hedendaagsche bouwkunst, die het niet begrijpt, en die het zich doorgaans alléén
maar herinneren wil, als er over ‘moderne bouwkunst’ gesproken wordt -, is gegrond
op het feit dat het karakter van dit werk zich onmiskenbaar aansluit aan dat der
architectuur van het laatst der 18de eeuw, een architectuur, waar groote charme van
uitgaat, en op het feit dat zijn woonhuizen, die de hoofdschotel van zijn oeuvre
vormen, zich zoo uitstekend aansluiten bij, zoozeer harmonieeren met hunne
omgeving. De Bazel's streven naar harmonie, zijn voorliefde voor ‘symmetrisch
evenwicht’, treedt in al zijn werken van 1900 af tot heden toe, steeds op den
voorgrond. Hij laat zich niet verleiden tot uitspattingen van zijn kunstenaarsgeest,
tot zulke originaliteit, die slechts een tijdelijk bevredigend resultaat zou geven - en
gelukkig allerminst tot effekt-z o e k e n -, doch daardoor mist men in zijn werk
klaarblijkelijke pogingen tot karaktervolle vormgeving van ideeën, mist men te veel
de bezieling en het enthousiasme. Zelfs zijn ontwerp voor het Rotterdamsche Raadhuis
draagt daar het kenmerk niet van, al heeft hij daarin ook een monumentaliteit bereikt,
en een in zijn architectuur volkomen beheerscht en gaaf kunstwerk van zéér
persoonlijk karakter geschapen, die niet te hoog gewaardeerd kunnen worden. Dat
het werk van de Bazel uit den tijd, waarin Berlage een artikel over hem schreef in
dit tijdschrift (afl. Febr. 1906), als uit een overgangsperiode te beschouwen is en ‘de
Bazels neiging toch nog anders wil’ - gelijk aan het slot van dit artikel geschreven
staat - is dan ook tot heden toe niet bewaarheid.
Hetgeen in het decoratief- en meubelwerk van de Bazel de attractie vormt is de
vindingrijkheid, waarmee het van bijzonder fijnen smaak getuigend ornament
ontworpen werd, en de, wat kleur en kleursamenstelling betreft, gelukkige
materiaalkeuze. Die vindingrijkheid bij het ontwerpen van ornament wordt bij de
modern-gezinde architecten te weinig aangetroffen (hetgeen hen door het publiek
terecht verweten wordt), en het gemis daarvan te zeer weggemoffeld achter eenvouds-
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en krachts-pose, dan dat de Bazel's aan Oostersche versieringsmotieven herinnerend
ornament niet opvallend zou zijn en weldadig aan zou
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doen. Wat de meubels betreft deze dragen evenzeer als de bouwwerken het kenmerk
van grondige vakkennis - door de Bazel zoozéer noodig geacht als voorwaarde voor
een hernieuwden bloei van bouw- en meubelkunst -, en vertoonen evenzeer het
‘gilde-achtig-gedegene’ (- de kwalificatie, waarmee de architect de Clercq in een
artikel over deze tentoonstellingen in het weekblad de Amsterdammer van 19 Maart
j.l. het werk van de Bazel zoo goed typeert -).
De klare bezonnenheid, die uit al het werk van de Bazel spreekt, het
aandachtig-geacheveerde, het ‘kunnen’, zijn ten slotte de factoren, die ons groot
respekt voor dit werk afdwingen.
Laat ons hopen dat deze tentoonstelling ook nog op andere plaatsen in ons land
gehouden zal worden, vooral in het oosten en noorden, waar het werk van de Bazel
stellig onvoldoende bekend is, aangezien hij daar tot nog toe weinig bouwde, en
moge in het hier voorafgaande een opwekking gevonden worden om de tentoonstelling
dan te gaan zien.
De tentoonstelling omvat:
Grafisch werk: Jubileum postzegels (gravures van Prof. Aarts), hoofden van
tijdschriften, e.d.
Kunstnijverheid: Wieg van H.K.H. Prinses Juliana, en meubels in natura:
verscheidene tafeltjes, stoelen, kastjes, schrijftafel, kamerscherm, enz.
Interieurs: Eetkamer Amsterdam, bibliotheek Arnhem.
Landhuizen: te Bussum, Heemstede, Huizen, Zandvoort, den Bosch, Làren
(N.-H.).
Stadshuizen: Parklaan en Koninginneweg te Amsterdam,
Arb. woningbouw: Bussum.
Monumentaalbouw: Dienstgebouw Nederl. Heide-Mij. Arnhem;
prijsvraag-oplossing Raadhuis Rotterdam.
Stadsuitbreiding: Projekt voor een wereldhoofdstad nabij den Haag.

Den Haag. April 1916.
JOH. G.R.

Johan P.C. Benner bij Van Gogh.
De dierteekenaar Benner, wiens werk sterk aan Duitsche voorbeelden herinnert, heeft
mij, ondanks zijn onontwikkelden en zelfs rauwen kleurzin, getroffen door het
fijn-studieuze van eenige zijner werken, bijvoorbeeld de groep paardjes, en de haas
die vlucht voor den roofvogel. Over het algemeen moet ik het met de kwalificatie
‘droog’ wel eens zijn, doch dit neemt niet weg, dat de teekenaar (die er niet altijd
heel en al ‘uit’ gekomen is) mij vaak het teere en aandachtige schijnt te naderen.
Streeft hij naar een zekere decoratieve groepeering, dan is hij er nog lang niet; de
schilderachtige teekentrant, die alles dadelijk in toon stemt en licht en kleur al
improviseerend geeft, is nog verder van hem af, maar het zou mij niet verwonderen,
als zich toch nog fijne hoedanigheden in zijn werk sterker wisten te doen gelden.
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Het ontbreekt hem, dunkt mij meer aan vrijheid van doen dan aan ingeving. Er is,
lijkt mij, meer in het werk dan ijver, nauwgezetheid en properheid, hoewel het daarvan
soms in bijna netelig makende mate blijk geeft.
C.V.
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L. Zijl, door R.W.P. de Vries jr.

RELIEF AAN DE VOORZIJDE VAN DE BEURS TE AMSTERDAM.

Il faut travailler autant et avec aussi peu de prétentions qu'un paysan si on
veut durer.
VINCENT VAN GOGH.

LAMBERTUS ZIJL.

Nu ik mij neerzet om in kort bestek een indruk te geven van den persoon en van
't werk van den beeldhouwer Zijl, nu dringen zich tal van gewaarwordingen aan mij
op, komen vele herinneringen boven. Want ook Zijl behoorde tot de bent van
Dijsselhof en Nieuwenhuis, van Mendes da Costa, Zwollo en Kamman, die omstreeks
1883 leerlingen waren der Amsterdamsche Kunstnijverheidsschool, en ietwat
revolutionair aangelegd, in den goeden zin des woords, meer van elkander leerden
dan van de toenmalige docenten. Zij waren het die onder de zinspreuk Labor et Ars
een vereeniging hadden opgericht op welker bijeenkomsten velerhande vraagstukken,
kunst en leven betreffende werden besproken. En het is geen wonder dat waar zij
verband zochten met het leven, met de praktijk, zij wel eens in botsing kwamen met
een leeraar die dit bruisende jonge leven niet immer begreep, en hun voortvarendheid
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door academische schoolschheid te veel remde. Trouwens Zijl stond reeds met een
voet in het leven en was toenmaals ook al werkzaam
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in de werkplaatsen van Van den Bossche en Crevels.

KAPITEEL MET BISONKOPPEN (GEBOUW DER ALGEMEENE LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ
DAMRAK, AMSTERDAM).

In 1866 te Kralingen geboren kwam hij in '76 te Amsterdam en van toen af begon,
laat ons zeggen, zijn artistieke loopbaan. Hij kwam n.l. op een zoogenaamde
tusschenschool, waar 'savonds, in de uren dat de meisjes handwerkten, de jongens
teekenles kregen, en hier vond hij in den heer Wierink, den lateren dierenteekenaar
en directeur van de avondschool voor den Werkenden Stand, een man die jongelui
waarin hij aanleg meende te ontdekken, wist te bezielen en aan te moedigen. Het
eigenlijke vakonderwijs begon echter pas toen de jeugdige Zijl naar de, destijds nog
niet lang door Dr. Cuypers in het leven geroepen, Quellinusschool trok, waar onder
leiding van den directeur, den heer Colinet het beeldhouwersvak in al zijn omvang
beoefend werd, waar men niet alleen modeleerde maar ook den beitel in het hout
zette, en in het hardsteen dorst te kappen, waar men de praktijk van het ambacht
leerde kennen.
Met deze praktische kennis toegerust ging onze jonge beeldhouwer de werkplaats
in om zich verder in zijn vak te bekwamen, en hij belandde zooals gezegd bij de
firma Van den Bossche en Crevels, die veel ornamentaal en ook figuraal
beeldhouwwerk voor gebouwen maakte. Voorloopig echter werd er nog een deel
van den leertijd afgenomen om de Kunstnijverheidsschool te bezoeken. Hier had hij
gelegenheid naar het levend model te boetseeren, de geschiedenis der beeldende
kunsten te bestudeeren, en de wetenschap der anatomie in zich op te nemen, kortom,
zooals men dat noemt, de theoretische en aesthetische zijde van het vak te leeren
kennen.
En het was ook daar op de zolderverdieping van 's Rijks-Museum dat hij Dijsselhof
vond en Nieuwenhuis, Mendes da Costa en Zwollo en zich aansloot bij den vrienden-
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kring van L.E.A. waar tot onderlinge ontwikkeling vele vraagstukken, de kunst
betreffende, werden besproken, waar men elkaars werk besprak en peinsde over
nieuwe mogelijkheden.

BACHUS. RELIEF AAN GEBOUW DER LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ ‘DE NEDERLANDEN’ ROKIN
HOEK SOPHIAPLEIN.

Na afloop der schooljaren deed zich ook bij deze jonge kunstbroeders het zoo
dikwijls gerezen ‘wat nu?’ voor, en misschien meer toevallig door den samenloop
der omstandigheden, dan door dezelfde kunstopvattingen, of persoonlijke inzichten
geleid, sloten Mendes da Costa en Zijl een compagnieschap tot het maken van
ontwerpen voor beeldhouwwerken en voortbrengsels der kunstnijverheid.
En dat zij hunne taak in den ruimsten zin des woords opvatten bewijst wel, dat zij
ondanks hunne jonge idealen ook opdrachten aanvaardden waarbij hun persoonlijk
element minder op den voorgrond trad, en naast stijlkennis, de habiliteit van den
maker voor den dag moest komen. Trouwens de tijden van herlevende ambachts- en
nijverheidskunst waren nog zeer embryonaal en hoe men thans ook over nabootsen
van historische stijlen moge oordeelen, een feit blijft het, dat men wel iets in zijn
mars moet hebben om een geheel theeservies in de zwierige coquilles der Lodewijk
XV stijl te ontwerpen en te modeleeren.
Maar ook oorspronkelijk werk ging van de firma uit en met genoegen herinneren
wij ons uit die dagen een serie teekenmodellen, waarbij een sluitsteentje met
papaverbloemen, een opengesprongen vruchtje e.a. van nieuwen geest, van frisch
leven getuigden.
Spoedig, naarmate ieder zich meer zijn eigen richting bewust werd waarschijnlijk,
liepen de wegen van Mendes en Zijl uiteen, Mendes wiens aanleg een ondergrond
heeft van beredeneerde, exacte overweging, die hem tot een zeer goed docent zou
stempelen, en Zijl die in zijn werk zich kenmerkte door

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

412
een spontane genialiteit, zij pasten, zoodra hun geest zich ging ontplooien, minder
bij elkander.
Daar de opdrachten voor groot beeldhouwwerk in ons land niet veelvuldig, laat
ons liever zeggen zeer spaarzaam voorkomen, zoo zocht ook Zijl ten deele zijn weg
in de klein-kunst, en maakte modellen voor zilverwerk voor den Amsterdamschen
juweliers-firma Hoeker. En mede door toedoen van den jeugdigen firmant in deze
zaak, die ook kunst-aspiraties had, bepaalde Zijl's arbeid zich niet tot Lodewijk
XV-candelabres, en Lodewijk XIV serviezen, maar kwam hij tot ontwerpen van
eigen vinding, tot bekers en bokalen, tot schalen en sieraden, later zelfs, bij de
oprichting van ‘de Amstelhoek’, tot aardewerk.
Enkele bronzen beeldjes en een paar gefigureerde schotels vestigden toenmaals
reeds veler aandacht op Zijl's oorspronkelijk talent, doch van deze dingen kreeg het
publiek slechts weinig te zien. Spoedig echter zou hij in de gelegenheid komen zijn
talent te ontplooien. Door den heer Hoeker in relatie gebracht met den bouwmeester
Berlage, was het deze die Zijl verzocht het versierende beeldhouwwerk aan het
gebouw der Algemeene levensverzekering-maatschappij op het Damrak te Amsterdam
te maken en dit was een gebeurtenis in de kunstwereld. Hier zag men weder het
verband komen tusschen beeldhouwkunst en bouwkunst. Zijl had begrepen, en terecht,
dat zijn werk een deel uitmaakte van het geheel, dat zijn kunst het gebouw moest
tooien, de hoofdpunten der architectuur accentueeren, maar toch steeds in samenhang
blijven met Berlage's schepping. En hierin is hij veelal bijzonder geslaagd.

BALKON MET CONSOLES AAN GEBOUW DER ALGEMEENE LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ DAMRAK,
AMSTERDAM. (CLICHÉ BERLAGE-GEDENKBOEK).

‘Dit intieme verband tusschen beeldhouwkunst en architectuur kan thans opgemerkt
worden aan Berlage's laatste werk op het Damrak’ schreef W. Kromhout Cz in 1894
in de ‘Kunstwereld’. ‘Zware, hardsteen bekleede penanten, door bogen onderling
verbonden, dragen den massieven bovenbouw. De voetstukken en kapiteelen dezer
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penanten en tusschenzuil, zijn meesterstukken van compositie en behandeling. Voor
het zuilenkapiteel gebruikte Zijl twee bisonkoppen, overhoeks geplaatst in hunne
eenvoudige lijnen geheel berekend tot het dragen van den enormen bovenlast’.
‘Uit de twee penanten der eerste verdieping boven het balcon, groeien twee
ineengedoken figuren, man en vrouw, symbolen van het leven, twee zeer juist
aangebrachte elementen van versiering, die, met het balcon door een fijne belijning
verbonden, daarmede één geheel maken.
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Uit de muurvlakken der tweede verdieping ontwikkelden zich pilastervormige
uitbouwsels, waarvan de twee rechts in een topgevel overgaan en de twee links het
bord der verzekering-maatschappij dragen. Elk dezer pilasters wordt getorst door
gebeeldhouwde draagsteenen, die tot motieven hebben een haan, uil, valk en duif
respectievelijk symboliseerend de waakzaamheid, wijsheid, scherpziendheid en
zachtheid (vrede).
De topgevel ontwikkelt zich rijkvormig uit genoemde pilasters, geflankeerd rechts
door een spits-vormigen uitbouw, versierd met schitterend glasmosaiek, met
verschillende motieven (phoenix, bij, vlinder), in kleur uitstekend harmonieerend
met het zilvergrijs van den zandsteen.

GIJSBRECHT VAN AMSTEL. HOEK-FIGUUR AAN DE BEURS TE AMSTERDAM.

Geheel op den top van dezen gevelspits, troont de pelikaan, zinnebeeld van
opofferende ouderliefde, gehouwen in hardsteen, zeer mooi zich meelijnend met den
topgevel en volkomen daarmee opgegroeid’.
In deze samenwerking met Berlage toonde Zijl zich als een artiest met een zeer
persoonlijk inzicht en die tevens duidelijk zijn taak als versierend beeldhouwer
begreep. Zijn werk paste zich uitermate goed aan bij Berlage's schepping, terwijl het
daarbij toch zuiver werk van Zijl bleef, dat men zou kunnen onderkennen uit dat van
vele anderen.
Dit eerste werk van Zijl's bouw-beeldhouwkunst werd gevolgd door menig ander,
en niet alleen voor Berlage's architectuur, ook voor gebouwen door andere architecten
als Poggenbeek, Kromhout e.a. ontworpen, Wel een bewijs dat men inzag in Zijl een
kunstenaar te vinden, wiens beeldhouwwerk niet louter a a n het gebouw zat, maar
er é é n g e h e e l mede vormde, en dat is m.i. een der groote verdiensten van dit
versierende beeldwerk, dat ik als een apart onderdeel van Zijl's oeuvre zou willen
beschouwen. Waar hij in zijn kleine statuetjes, in zijn medailles, in zijn bronzen
beeldjes, in zijn vlakke reliefs geheel andere kwaliteiten weer vertoont, zich wel eens
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‘laat gaan’, daar heeft zijn toegepaste beeldhouwkunst een zeer bepaald karakter dat
zich zeker wel het sterkst uitgesproken heeft aan Berlage's beurs. Om de
belangrijkheid hiervan in te zien moeten wij èn de waarde van beeldhouwwerk aan
een gebouw en de eischen hiervan even nagaan. Wij komen dan tot de droeve
ontdekking dat slechts enkele cultuurperioden een volmaakt zuivere
bouw-beeldhouwkunst gehad hebben; want zoowel de tijden der Renaissance als de
bloeiperioden der Grieksche en Romeinsche beschaving, zij kenden wel de
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rijkdom van beeldhouwwerk aan gebouwen, tempels en paleizen, maar het groote
verband, de samenhang tusschen de bouw- en beeldhouwkunst bestond absoluut niet
meer. De beelden waarmede men een gebouw tooide waren geheel los op consoles
als anderszins er vóór gezet en niet gegrepen in de lijn der architectuur, de
tympan-vullingen waren feitelijk groepen van geheel vrijstaande beelden, slechts
hier en daar gesteund. Bouw- en beeldhouwkunst stonden naast elkander en ieder
had eigen eischen.

RELIEF IN DE BEURS TE AMSTERDAM.

De negentiende eeuw heeft als een verslapte Renaissance van de Renaissance den
toestand niet beter gemaakt, en zien wij uit dien tijd toegepast beeldhouwwerk, dan
moeten wij ook dit beschouwen, geheel afgescheiden van het bouwwerk waar het
aan voorkomt, geheel afgescheiden van de plaats dikwijls waar het is aangebracht.
Met Zijl echter en ongetwijfeld door diens samenwerking en samenbesprekingen
met Berlage komen wij aan een nieuwe periode.
Zijl dacht zich zijn werk direct zoo als het ter plaatse zich zou voordoen, overwoog
de verhoudingen ten opzichte van 't geheel, de speling van licht en schaduw, (dien
voornamen factor bij beeldhouwkunst) waardoor een bouwvlak verlevendigd moet
worden, of een steunpunt, of hoek, wat geaccentueerd.
Op het werk aan het gebouw der Levensverzekering-maatschappij, waarbij wij
behalve op de pelicaan en de balcondragers wel nog even op die kapiteelen met
bisonkoppen zouden willen wijzen, volgde dat aan het Gebouw der ‘Nederlanden’
op het Rokin hoek Sophiaplein. Hier was Zijl in de gelegenheid oplossingen te vinden
(en zeer goede; men lette slechts even op de zeug met de biggetjes), voor vakvullingen,
waarbij opmerkelijk is zijn gevoel voor evenwicht in compositie. Zoo ontwierp hij
voor een driehoek boven een deur, waarbij men geneigd zou zijn de middenas te
doen spreken en een symmetrische versiering te maken, de hierbij afgebeelde vulling
met den zittenden bachus te midden van een druivenornamentatie, een vulling die,
zonder de lijn der symmetrie, uitstekend in evenwicht en verhouding is.
Op die ornamentatie van Zijl moeten wij nog even nader terugkomen, vooral omdat
men in den tegenwoordigen en allerlaatsten tijd aan ornament een begrip is gaan
hechten, waardoor een groote verwarring is ontstaan tusschen wat feitelijk ornament
en des ornaments is, ter eenre, en ter andere zijde, datgene waarmede men jeugdige
leerlingen wel eens laat aanvangen en wat niet meer is dan verdeeling, verhouding,
opmerken van vormen en wat daarmede verwant is.
Wie een g e v o e l voor evenwicht, voor verhouding mist, of bij wien dat gevoel
nog ontwikkeld moet worden, voor dien is het goed, dat hij of zij een meetkunstig
of rekenkunstig stelsel als ondergrond gebruikt, maar met het klare besef, dat het
slechts voor hem of haar de h u l p l i j n e n moeten zijn, die men niet aan het publiek
toont. Iedere leerling van een school voor ambachts- en nijverheids- en
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kunstnijverheids- en kunstambachts- en verdere onderwijscombinaties praat u
tegenwoordig over diagrammen en
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gaat daarop dan verder de natuur styleeren. Maar zij styleeren die natuur niet door
te zien wat eigenlijk het meest stijlvolle, het meest karakteristieke in mensch, dier
of plant is, maar tot ze haar ontdaan hebben van alles wat er frisch en mooi aan is en
ze haar geknepen hebben in het pantser der meetkunstige figuur. Hieruit concludeeren
zij met de weinige gepaste bescheidenheid der jeugd eigen, dat datgene wat buiten
die mathematische menschen, dieren, bloemen, bladen en vruchten valt, geen goede
versiering is, en zoo vond men ook dat Zijl, in wiens werk te weinig het geometrisch
stelsel te bespeuren viel, feitelijk geen behoorlijke ‘sier’kunstenaar was. De historie
der ornamentleer bewijst echter, dat deze thans wel heerschende opvatting lang niet
ten allen tijde gehuldigd is, en groote ornamentisten als de Perzen, de Japanners, de
Chineezen, de Hindoes geheel andere inzichten hadden. Tot dusverre is dan ook een
rijkdom van weloverwogen versiering, zooals de Hindoe-bouwwerken ons toonen,
zooals wij op Bali, en in Japara aantreffen, zooals wij in Engelsch-Indië, in Perzië
en Japan zien, nog niet overtroffen.
Bij de beoordeeling vooral van Zijl's kunst vooral van zijn bouw-beeldhouwwerk,
moeten wij dan ook niet beginnen met te trachten het in een of andere rubriek in te
deelen, het te etiquetteeren, maar het liever onbevangen bezien en zooveel mogelijk
ter plaatse waar, en in verband waarmede het gemaakt is. De illustraties hiervan in
dit artikel, die veelal naar gipsafgietsels gemaakt zijn, moet men dus beschouwen
als een soort opwekking om de uitgevoerde ontwerpen aan het bouwwerk zelf te
gaan zien.

RELIEF IN DE BEURS TE AMSTERDAM.

Na het gebouw der ‘Nederlanden’ op 't Rokin volgde dat te 's-Gravenhage, waar
Zijls vernuft weer nieuwe figurale en ornamentale versieringen voor zou uit denken
zooals de groote figuur van den dood o.a.; maar met de beide reliefs, met de
hoekfiguren en eindigingsvormen aan Berlage's Beurs toont Zijl zich in deze uiting
van zijn talent wel op zijn best.
De hoekfiguur, Gijsbrecht van Amstel voorstellende, was een gebeurtenis in de
kunstwereld en deed de bouwmeester J.E. v.d. Pek in de Groene van 25 Juni 1907
een warm pleidooi schrijven over dit zoo ‘zuivere voorbeeld’ van de door hem
genoemde ‘bouw-beeldhouwkunst’. Laat ik, omdat ik het er zoo volmaakt mee eens
ben, en dit beeld, nu 15 jaren geleden gemaakt, mij nog denzelfden onveranderlijken
indruk geeft, u een klein gedeelte van 's heeren v.d. Peks beschouwing mogen
aanhalen.
‘Wat er goeds aan dit beeld is’.
‘Ten eerste is het geen man, geen beeld dat ook maar in de verte doet denken aan
een wezenlijken Gijsbrecht en ge kunt u verzekerd houden dat de eens levende
Gijsbrecht op dit beeld niet gelijkt. Het afstand doen van elke poging om ook maar
tot een waarschijnlijk portret te komen voert het beeld direct, zonder eenige weifeling

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

op den besten weg die een bouwbeeldhouwwerk op moet, d.w.z. op dien weg die
niet door klein gepeuter tot gelijkenis tracht te komen, maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

416
op dien welke leidt naar sculptuur, die zich aansluit bij 't karakter van 't bouwwerk.
Ten tweede is getracht dit beeld te houden binnen den hoek aangegeven door de
snijding van de twee gevelvlakken, en.... die poging is volkomen gelukt. Bij
tweederangs-beeldhouwwerk wordt er altijd naar gestreefd de pop op 'n console
buiten den hoek te zetten. Daardoor wordt de hoekoplossing altijd onzuiver, de
profiellijn altijd verknoeid. Bij de Gijsbrecht is van die, tot traditie geworden, wijze
van oplossen afgeweken en het beeld is gehakt in de steenen die, als ze niet behakt
waren, de zuivere hoeklijn van het gebouw zouden vormen.
Ten derde is de schaduwverdeeling uitstekend geslaagd. Slechts is wat schaduw
aangebracht in de uitholling van den hoek boven den kop, en verder wat onder de
haarlokken bij den hals; de grootste kracht is verzameld op één plaats en wel onder
den wapenrok uit welke krachtige donkere partij de beide in het licht komende
onderbeenen zich ontwikkelen, waarvan de voeten staan op het schuingehakte
grondvlak dat het hoogste licht ontvangt.
De haren, de borstkas, de armen, de speer, het zwaard, het schild, de wapenrok,
zij zijn alle voorbedachtelijk vlak gehouden, en met niet veel meer dan met lijnen
aangegeven, lijnen die geen of bijna geen schaduw geven. Zoodoende is de groote
eenheid verkregen die dit beeld vertoont, 'n eenheid in verlichting, die gehausseerd
wordt door die kleine schaduwtjes bij den kop en die krachtige partij bij de
onderbeenen.
Als van een stuk beeldhouwwerk de vlakverdeeling en de schaduwwerking goed
zijn en het werk in lijnen en vlakken zich geheel aansluit bij, ja, eigenlijk een
voortzetting vormt van, de lijnen en vlakken der gevels, dan is er een stuk werk
ontstaan dat in beginsel niet te verbeteren is en zoo is het met den Gijsbrecht’.

BRONZEN RELIEF IN ‘DE GROTIUS’.

Het spreekt van zelf dat een werk als dit, dat van een nieuw inzicht getuigde niet
onaangevochten zou blijven, en men, 't geheel voorbijziende zich in kleinigheden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

zou gaan verdiepen. Trouwens, ik zou haast zeggen, 't pleit voor Zijl's werk dat het
van dien aard is, dat het de menschen telkens even wakker schudt.
Heeft ‘de Gijsbrecht’ de pennen in beroering gebracht, niet minder was dit het
geval met de beide reliefs, zoowel die boven den hoofdingang als de andere boven
den zijwand aan den Damrakkant. Het relief binnen in de beurs dat de meesten niet
zullen kennen, zou, ware het buiten aan den gevel geplaatst zeker niet minder critiek
geleverd hebben. En ongetwijfeld, Zijl zal dit wellicht zelf ook erkennen, valt er op
deze reliefs wel iets te betuttelen, zou men het eene wat gevulder van compositie
wenschen, het andere wat rustiger, maar de op- en aanmerkingen die men destijds
maakte,
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raakten, als immer, zoo weinig de kern van de zaak. Men verdiepte zich in en....
vermaakte zich over, de voorstelling: de paradijs-toestand waar enkel vrouwen waren,
de slavernij waar drie mannen op weinig logische wijze, allen op dezelfde schouder,
een balk torsten en zag 't geheel over 't hoofd: de werking van dit relief, de licht- en
schaduwverdeeling, die moet zijn als een vroolijke noot in het groote gevelvlak,
evenals een oud gevelsteentje zoo genoeglijk tintelt tusschen de roode baksteen in
een oud bouwwerk. En beschouwen wij de beide reliefs op d e z e wijze dan blijken
zij uitstekend als zoodanig voor hunne taak berekend en onderschrijven wij ten volle
de meening van Prof. Vogelsang in Decoratieve Kunst van November 1897 als hij
zegt: ‘Sie entstammen der Werkstatt eines geborenen Plastikers und zeigen in jedem
Zoll mehr Rasse als das Beste, was seit vielen Jahren an monumentalen Gebäuden
plastischer Schmuck hiesz’.

BRONZEN RELIEF IN ‘DE GROTIUS’.

Daarbij moeten wij niet vergeten dat dit werk van den nauwelijks dertigjarigen
beeldhouwer, gemaakt werd in een tijd, toen de nieuwe inzichten omtrent bouw- en
versieringskunst zich sedert kort begonnen te ontwikkelen en men zijn werk, zijn
opvattingen nog niet kon toetsen aan dat van groote voorgangers. Wanneer wij dan
ook Zijl'slatere werk in deze richting beschouwen: het zoo uiterst sobere en gevoelige
grafsteentje voor den schrijver Adriaan van Oordt, of de gevelsteen met Sint Maarten,
die z'n jas aan een armen bedelaar geeft, in het gebouw van Berlage voor de firma
Meddens te 's-Gravenhage, dan zien wij wel degelijk een ontwikkeling, een
ontplooiing van 't talent. Zijl heeft zich niet gewijzigd naar de smaken of inzichten
van latere tijden, maar blijvende in zijn eigene opvatting zich zelf meer vervolmaakt.
De compositie, het evenwicht in deze beide reliefs, de groote lijn is fijner en juister;
het vlak is mooier gevuld, die diepten en hoogten beter nog verdeeld.
Geheel andere opgaven zou Zijl zich stellen toen hij in latere jaren weer zou
samenwerken met een kunstenaar die meer dan Berlage de weelde, den rijkdom der
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vormen lief had, met Lion Cachet. Bij diens kamerbetimmeringen en
schepeninrichtingen kon Zijl in de eindigingsvormen van een trapbaluster, in paneelen
en fries van kast of wand, in groote bronzen plaquetten en muurbekleedingen zich
vrijer, speelscher zou ik bijna zeggen, laten gaan. De binnenarchitectuur van Cachet
vroeg om tintelende vormen; en spelende beertjes, oolijke olifantjes, pluizende aapjes,
zij gaven Zijl motieven om Cachets meubelen mede te verrijken. En 't is al
vroolijkheid wat er aan is; hier is Zijl die zoo graag de zonnige zijde der dingen beziet
eerst recht op dreef. Deze beeldhouwer is niet in de wieg gelegd
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voor het oplossen van ernstige diepzinnige problemen, van zwaarwichtige
vraagstukken. Hij overweegt wel de dingen, wikt het hoe en waarom, maar gaat dan
aan het werk; en bevalt het ontwerp hem niet dan maakt hij een ander, een tweede,
een derde, en al werkende komt dan van zelf de juiste oplossing. Trouwens Zijl wacht
niet op een ingeving, hij werkt van des morgens vroeg tot des avonds achter elkaar
door, en heeft hij nieuwe motieven noodig dan krabbelt hij vlug in Artis een
schetsboek vol lama's, geiten, olifanten, beeren en wat niet al; krabbels van een stand,
een actie, een houding, een kop, een poot, curieus om te zien voor den gewonen
beschouwer, maar voor den beeldhouwer zelf strak en raak: juist wat hij noodig heeft.
Daarom, hoe interessant ze ook zijn, worden eens beeldhouwers teekeningen,
voorstudies voor zijn werk, zelden door het publiek geapprecieerd.

ZEESLAG, BRONZEN RELIEF IN ‘DE GROTIUS’.

Hoe weinig begreep en waardeerde men op de Rodin-tentoonstelling indertijd,
diens figuurstudiën, waarin hij een enkele actie, een gebaar had vastgelegd.
Een nieuwe gebeurtenis, een nieuwe aanleiding tot pennenstrijd zouden thans
echter weer Zijl's bronzen reliefs worden. Men vond ze niet b r o n s genoeg d.w.z.
te realistisch, er zaten nog te veel de streken van de boetseerklei in die als verstard
waren in de bronzen plaat. Ook hier ging men weer trachten den maatstaf der
rubriceering aan te leggen en vond voor Zijl geen afdeeling waarin hij precies onder
gebracht kon worden.
Zijn groote zeeslag tegenover den hoofdtrap van de Grotius, zijn
zeventiende-eeuwsche figuren waarin men personagiën van de ‘Nachtwacht’ meende
te herkennen - men vond ze te picturaal.
Zijl ging echter stil zijns weegs en op de schutter-figuren en dien prachtigen zeeslag
volgde menig ander relief, waaronder ook dat van ‘de zee’, onlangs op de
Architectura-tentoonstelling als ‘schilderij in klei’ zoo aangevochten.
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‘Zoowel tegen vriend als vijand’, schreef Lion Cachet, ‘moest het verdedigd
worden. Hoe heb ik den maker daarom benijd. Want is dit werk uitdagend? Is het
ontstaan uit een gevoel van verzet? In het geheel niet, het is geboren in de stilte van
de werkplaats. De kunstenaar alleen tegenover de Natuur, en het is gelukt, het wondere
werk slaagde. Het onbegrijpelijke werd tastbaar, omdat
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de maker alle vooroordeelen aflegde tegenover de grootheid der schepping.
Daarom troonde het in de Eerezaal en straalde het werk naar alle zijden zijn
Schoonheid uit.
Het was groot en ruim van het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’, dat zij dit
toeliet. Want dit werk werd niet gemaakt naar de regelen en wetten, die
niet-kunstenaars den beeldhouwers stelden. Het was picturaal, het was niet gestileerd,
zooals een gehoorzaam beeldhouwer thans doen moet, in één woord het was geen
‘Bouwbeeldhouwwerk’, zooals een Denker dit soort werk noemt.

‘DE ZEE’. BRONZEN RELIEF UIT DE ‘MELCHIOR TREUB’.

En daarom was het toch uitdagend, omdat het in zijn oprechtheid de wetten en
regelen verwerpt, waarnaar het moest worden gemaakt. Al die theorieën, zoo diep
doordacht, zoo luid uitgesproken, met zooveel zelfvertrouwen geleerd, worden
voorbij-gegaan alsof ze niet bestonden, vandaar een ‘smartelijke verbazing’ van den
een en de verachting van den andere, die decreteert ‘zooiets behoort niet te worden
geboetseerd, maar kan alleen worden geschilderd’. Inplaats van met open oog het
werk te naderen, brengt men de vooroordeelen voorop en ziet naar al die geschonden
wetten’. Hier komen wij op wat ik reeds eerder zeide, men wil in kunst zoo gaarne
ieders werk in een of ander vakje onderbrengen, en wee degeen wiens werk niet aan
de gestelde eischen beantwoordt. In zijn pleidooi gaat Cachet nog even verder met:
‘ik kan alleen den weg wijzen om de vooroordeelen te overwinnen. Deze toch ontstaan
uit te geringe kennis, en wijken na het bestudeeren van de werken der Oudheid.
Herinner u de bronzen godenbeeldjes op de tentoonstelling van Hindoesche Kunst,
de kleine voorwerpen in cire perdue gegoten, waarbij de eigenschappen van het
kneedbare materiaal in brons zijn vastgelegd. Zie het primitieve werk van de Negers
in Afrika, waar ook de klei of de was als versteend lijkt in brons. Bestudeer de
plaketten in brons, in meubelen en betimmeringen van Benvenuto Cellini, Sperandio
Moderno en leer hieruit, dat het onzen tijd nog niet gegeven is verordeningen te
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maken op kunstwerken, maar leer bovenal dat geen kunstenaar zich daaraan kan
onderwerpen’.
In schilderkunst zijn wij er toch wel langzamerhand aan gewoon geraakt, dat men
op velerlei wegen tot schoonheid komen kan, en zich niet angstvallig aan deze of
gene werkwijze, tonaliteit, of natuur-interpretatie behoeft te houden; waarom is men
dan exclusiever wanneer het een uiting van beeldhouwkunst geldt die niet direct in
het gewone kader past. Laat ons toch kunst g e n i e t e n en niet met ons verstand
b e r e d e n e e r e n en nagaan of wij het eigenlijk wel mooi mogen vinden. Immers,
beschouwen wij op deze laatste manier Zijl's reliefs, zijn vrijstaande beeldjes, zijn
kleine bronzen kinder- en dierfiguurtjes dan.... hebben zij soms geen oog, een veeg
inplaats van een neus, zien wij, dat het lijf uit kleine zetjes is opgebouwd en onze
logica verbiedt ons een kind zonder oog,
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met een geveegden neus, met een kieltje uit boetseerstreekjes gevormd, een olifant,
of beer of steenbok met een gelapte huid, mooi te vinden en toch z i e n wij de
schoonheid. Die olifant i s een olifant, heeft alles wat eens olifants is, de bison i s
een bison, de steenbok heeft op ende op het karakter, den stand, de houding, kortom
i s een steenbok. En die kinderfiguurtjes, vlotte aanzetjes van wat de kunstenaar op
dat oogenblik in zijn kinderen zag, zij typeeren, zij ‘doen’ het, zooals men dat wel
eens noemt. Wij zien het karakteristieke, het geheel, en kijken niet meer naar
kleinigheden, ja het valt ons zelfs niet op, dat er details zouden missen. Zóó als het
is, is het goed; of het nu nog anders kan, nog uitvoeriger, wat gladder, enz., enz., zijn
nieuwe vragen. De kwestie waar het om gaat is en blijft of de kunstenaar ons door
zijn werk het dier heeft laten zien in zijn eigenaardigheid van proportie, van stand,
of hij ons 't kind getoond heeft in houding en gebaar en daarop kan het antwoord
slechts ‘ja zeker’ zijn. Wij zijn er nu eenmaal in beeldhouwkunst niet aan gewend,
dat de kunstenaar zich anders uitspreekt dan gebruikelijk is en geweest is; maar
denken wij nu aan de schilderkunst en hoe men bij hun debuut oordeelde over Mauve,
over de Marissen, over Breitner en welke meening men thans huldigt, dan blijkt
daaruit volkomen dat de publieke opinie zich gewijzigd heeft, dat men ook door die
kunstenaars de natuur anders is gaan zien. Welnu waar een Maris het massale van
een molen en toren schilderde zonder in detailleering van de steenen of raamkozijnen
te vervallen, waarom zou een dergelijk groot-zien van de natuur aan den beeldhouwer
niet geoorloofd zijn, waarom zou er geen impressionisme in de beeldhouwkunst
mogen bestaan.

PAALKOPPEN MET APEN EN BEERTJES.
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PAALKOP MET OLIFANTJES.

Wanneer het beeldje zóó is dat het ons doet zien, ons doet gevoelen, wat de maker
bedoelde, wat hem ontroerde, wat hem dreef tot werken; indien tot ons doordringt
iets van de liefde waarmede hij het maakte, waarmede hij het onder zijn handen zag
groeien, dan brengt het ons nader tot begrijpen, tot waardeeren
En ik ben er van overtuigd, dat menigeen aanvankelijk de hierbij gereproduceerde
beeldjes te schetsmatig, te vluchtig zal vinden, dat hen de streken van 't boetseerhoutje,
de indrukjes van den vinger zullen hinderen, maar even-
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zeer ben ik mij bewust, dat wanneer gij zoo'n beeldje meermalen beziet, het voor u
zet en herhaaldelijk bekijkt, gij er telkens nieuwe kanten van schoonheid aan zult
ontdekken en dat evenmin als de penseelstreken in Mauve's schapen, u de kleivegen
in Zijl's beeldjes meer zullen hinderen, dat gij langzamerhand onder de bekoring
komt van die kinderlijke blijmoedigheid waarmede Zijl de natuur bekeken heeft en....
dat die bekoring u niet meer loslaat en gij die beeldjes hoe langer hoe mooier zult
gaan vinden.

BRONZEN KINDERFIGUURTJES.

Is dit niet hetzelfde met alle groote kunst, moet men niet door veel, en herhaaldelijk
zien, zonder eenige terughouding of vooroordeel een kunstwerk leeren begrijpen.
Het publiek moet nog l e e r e n z i e n , en hiertoe is toch allerminst noodig dat de
kunstenaar met zijn werk afdale tot het niveau der publieke opinie. Ik vermoed wel,
dat er velen zijn die een zoetelijk bisquit poppetje uit de bazar zullen prefereeren
boven een van deze bronsjes van Zijl maar.... à qui la faute? Hun oog reikt niet verder,
hun gevoel gaat niet dieper dan de fotografische opname, zij beseffen niet dat met
veel minder, oneindig veel meer kan worden uit gedrukt, dat een vlotte krabbel meer
kan geven dan een zeer uitvoerige penteekening, dat in een vlotte rake schets, als de
kleine statuetjes, het leven meer benaderd is dan in menig uitvoerig gemodeleerd
beeld. Zijl heeft de natuur bespied en gegrepen, en wat hij er van maakte is ‘af’, dat
wil zeggen het was voor hem voldoende, hij heeft juist gegeven wat hij op dat
oogenblik be doelde.
Dat hij het ook a n d e r s kan als hij meent dat 't noodig is, geacheveerder zoo men
wil, bewijzen verschillende medailles
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die tot in de fijnste finesses een portretje geven zóó subtiel, zóó gevoelig als weinig
modeleurs dit vermogen.

RELIEF VOOR MEUBELBETIMMERING VAN LION CACHET.

Zoo hebben wij Zijl dan gevolgd in de verschillende uitingen van zijn kunst en
gezien hoe hij, met behoud van eigen individualiteit, zijn werk wist aan te passen
aan datgene waarmede het in samenhang moest zijn en hoe hij in vrije beeldhouwkunst
een eigen opvatting wist te toonen, sterken krachtig, niet beïnvloed door den geest
van anderen nòch door de stroomingen des tijds. Wat hij ons verder geven zal, of hij
ons nieuwe verrassingen zal schenken, of zijn werk nog weer eens ‘tegen vriend en
vijand verdedigd zal moeten worden’ ik weet het niet.
Wel wachten wij van hem nog op een groot beeldhouwwerk, een monumentale
oplossing voor een fontijn bijv., voor een vrijstaand beeld; maar die opdrachten zijn
schaarsch in Nederland - òf heeft men het Damplein er wellicht voor vrij gemaakt?

GRAFMONUMENTJE VOOR DEN SCHRIJVER ADRIAAN VAN OORDT.

Ik ben er bij voorbaat echter wel van overtuigd, dat wanneer Zijl tot zoo'n groot
beeldhouwwerk komt, men er ook even weer vreemd tegenover zal staan en direct
zal gaan vergelijken, met de andere beelden die Amsterdam rijk is, met ons
Thorbeckemonument, met Rembrandt of Vondel; maar evenzeer ben ik er van
overtuigd dat als men het dan goed bezien heeft, en getracht in den geest van den
maker door te dringen, men onder de bekoring er van zal zijn gekomen. Het gaat
hiermede als met iedere kunstuiting die zich verheft boven het gemiddelde peil
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der artistieke beschaving van het publiek.
En die artistieke beschaving, zij staat ten onzent nog zoo veel lager dan bij de
Japanners of de bewoners onzer Archipel, helaas! Waar de inlander de schoonheid
van een gebatikten sarong, van een gevlochten matje, van een gesneden krisheft, van
zijn muziek weet te apprecieeren, daar dringt dit slechts zeer langzaam tot den
Europeaan door. Terecht schreef Baron Lahure over een feest, dat hij in Indië
bijwoonde en waar de gamalang zich deed hooren: ‘Au premier moment, une oreille
européenne ne se rend pas un compte bien exact de ce bruit étrange et confus, doch
hij laat er direct op volgen: mais peu à peu l'harmonie se découvre, se comprend; la
mélodie, presque toujours lente, plaintive, se dégage, et l'auditeur reste sous un
charme indéfinissable qu'augmente singulièrement l'impression générale, à laquelle
on ne peut manquer de se laisser entraîner’.
Welnu indien wij Zijls werk aandachtig beschouwen onbevooroordeeld en niet
trachtend het tot een of andere rubriek te brengen, dan twijfel ik er ook niet aan of....
l'harmonie se découvre, se comprend.

ONTWERP VOOR EEN FONTIJNTJE.
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Het theater van Henry van de Velde,
door Max Eisler.

HET THEATER VAN VAN DE VELDE (ALGEMEEN ASPECT).

Wanneer men onder het begrip tooneelkunst alles wil samenvatten, wat daartoe
in den tegenwoordigen tijd behoort, d.w.z. den schouwburg, het variététheater en de
cinéma, dan zal men ook moeten instemmen met de volgende beweringen: er is geen
enkele andere kunst op zulk een groote schaal sociale kunst geworden; er is er geen
die zulke groote massa's acteurs en medewerkers bezighoudt en die belangstelling
ondervindt van zulk verschillend soort menschenmenigten; geen enkele kunst is in
haar verschillende vormen zoozeer over de geheele wereld verspreid, en geen enkele
brengt maar in de verste verte zulke kapitalen in omloop. Er is dan ook geen andere
kunst, die in de laatste twintig jaar zulke ingrijpende veranderingen ondergaan heeft
als juist de tooneelkunst; men denke slechts aan de kunst der insceneering, waaraan
Gordon Craig, aan de hervorming der régie, waaraan Max Reinhardt den eersten
krachtigen stoot gaf, men denke aan de verfijning en uitbreiding der oudere
tooneelvormen door intieme ‘Kammerspiele’, door cabarets, door artistieke
marionetten en schimmenspelen, aan de opvoering van antieke drama's en
massastukken in het circus, enz., enz.
Overal ging de innerlijke ontwikkeling van wat tot het theater behoort met den
voortgang van ons leven hand in hand; geen ander kunstgebied weerspiegelt zoo
direct en zoo intens de beweging van onze kultuur.
En tegenover al deze feiten staat deze waarheid: geen kunst is in ditzelfde tijdperk
zoo hardnekkig blijven stilstaan als juist die van den schouwburgbouw. Wij zijn zoo
goed als niets vooruitgekomen sedert de 80er jaren, toen de eischen die de kunst en
het leven stelde aan huis en tooneel, zoo geheel anders, zooveel minder gevarieerd
en zooveel bescheidener waren. Na ruim een menschenleeftijd ziet het jonge geslacht
zich in ongeveer dezelfde zalen, tegenover bijna gelijke tooneelen als het vorige.
Voor zoo'n schreeuwend contrast moeten er oorzaken en verklaringen te vinden
zijn. Het ligt voor de hand, de bouwkunst voor dezen toestand verantwoordelijk te
maken. Maar niets ware belachelijker. Want juist de bouwkunst heeft als geen andere
der beeldende kunsten in bedoeld tijdperk gelijken
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tred gehouden met het leven, zij heeft voor tallooze nieuwe vraagstukken nieuwe
oplossingen gevonden, zij was modern in den vollen zin van 't woord. En zij heeft
zich een bij uitstek sociale kunst betoond. Men denke b.v. aan den nieuwen
stedenbouw, aan de huizen van grootindustrie en groothandel, aan de veranderde
woningbouw, die 't den minder welgestelden, den kleinen beambten en werklieden
mogelijk maakt menschwaardig te wonen, en die tegenover de groote stad met al
haar bezwaren de tuinstad heeft gebracht met al haar voordeelen. Zooveel goede
oplossingen - zooveel nieuwe dingen, zooveel levensbegrip! 't Lag dus niet aan de
bouwkunst, dat het theater niet vooruitkwam, tenminste niet aan haar capaciteiten;
zij zou overal wel wat op gevonden hebben.

INGANG. VENSTERVULLING DOOR H. OBRIST.

Nu is het natuurlijk mogelijk, dat 't geen eenige tientallen jaren geleden bereikt
was op 't gebied van schouwburgbouw goed was en nog voldoet aan de eischen van
onzen tijd. Men zou daartegen echter kunnen aanvoeren, dat het goede nog altijd
beter gemaakt kan worden en dat voor den eisch der kunst niet wat goed is en nog
net voldoende, maar alleen het volmaakte recht heeft van bestaan. Doch we hebben
ons op dit gebied tevreden gesteld technisch en hygienisch allerlei kleine verbeteringen
aan te brengen; we hebben opgelapt, inplaats van iets nieuws te scheppen. In den
grond van de zaak bleef alles bij 't oude.
De kunst die slechts een geheel kent, de harmonie en eenheid van alle deelen, is
hier nog niet aan het woord gekomen.
Waarom?
Daarop is maar één antwoord mogelijk. Ieder gebouw is een gemeenschappelijk
product van den lastgever en den uitvoerder, van den bouwheer en den bouwmeester.
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Daar de schuld niet bij den laatstgenoemden ligt, moet men ze bij eerstgenoemden
zoeken. De lastgevers voor het bouwen van een schouwburg zijn: de staat, de stad
of particuliere ondernemers. Stad en staat zijn in zulke kwesties gewoonlijk
conservatief, de particuliere ondernemer beschouwt ze uit een zakelijk oogpunt.
Ofschoon deze twee soorten bouwheeren dus gewoonlijk van gevoelen verschillen,
denken zij in dit geval ongeveer gelijk. Ze willen beiden hier iets, wat gaàt, wat
bewezen heeft dat 't bestaan kan, niet het nieuwe, niet de kostbare proefneming van
den vrijen kunstenaar. Alleen uiterlijk stellen zij andere eischen: de eene wil iets
statigs, de andere iets vriendelijks, de een wenscht degelijkheid, de andere den
goedkoopen schijn. Dat zijn de redenen waarom - om nu maar eens twee
karakteristieke voorbeelden uit den allerlaatsten tijd te noemen - bij het jongste
concours in Berlijn de keuze viel op een gebouw in antieken stijl en in den Haag op
het fabrikaat van een gerenommeerde theaterfirma. Niet omdat er bij de in menigte
ingekomen ontwerpen geen nieuwe en volmaakte waren, maar omdat beide publieke
lastgevers het traditioneele in zijn beide gangbare vormen begrijpelijker en veiliger
achtten.

FONTEIN, DOOR H. OBRIST.

Hier ligt de wortel van alle kwaad. Geen kunst van veelomvattende eischen kan
komen tot volle ontwikkeling in overeenstemming met den tijd, wanneer niet staat
en stad wat waardeering en steun betreft het voorbeeld geven. Want die bezitten de
vereischte middelen, hier voert de onbaatzuchtigheid, het belang van het algemeen
den boventoon. Hier worden sociale problemen op een voorbeeldige manier opgelost.
De particuliere ondernemer houdt zich, voor zoover zijn handelsbelang hem dat
veroorlooft, in de eerste plaats aan het voorbeeld, dat staat en stad hem geven. De
oorzaak van het feit, dat onze theaters zoo achterlijk zijn wat bouw betreft, ligt voor
het grootste deel bij deze bestuurs-colleges, wien het aan inzicht en goeden wil
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ontbreekt. En eerst wanneer die veranderen, zullen de architekten in deze kwestie
hun volle kracht kunnen ontplooien.
Onder deze omstandigheden heeft het theater van Henry van de Velde de beteekenis
van een daad. Niet alleen als een opgelost, maar bovenal als een zichtbaar en van
alle kanten verklaard probleem, de vervulling van een tijdbehoefte.
Ieder monumentaal gebouw heeft, om tot zijn volle waarde te komen, een bepaalde
vrije ruimte noodig, in 't eenvoudigste geval b.v. een plein, waarvan de wanden
ondergeschikt zijn aan 't hoofdgebouw, om 't
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effect daarvan te verhoogen. Aan dezen allereersten eisch voldeed de ligging van
Van de Veldes theater n i e t en kòn daaraan ook niet voldoen! Want het stond op
een tentoonstelling, die van den ‘Werkbund’ in Keulen, en was omringd door louter
gelegenheidsgebouwen, die allen evenzeer op den voorgrond wilden komen en
daarom niet veel rekening met elkaar konden houden. Rechts verhief zich de
hoofdzaal, links het tuinhuis. Op het lager gelegen voorplein weer links de fabriek
en de feestzaal, rechts het verder achteruitstaande gebouw van Oostenrijk en ten
slotte er tegenover het tentoonstellings-café. Feestelijke en alledaagsche gebouwen
stonden in deze omgeving kris en kras door elkaar en waren een beletsel voor de
rustige stemming, die een theater noodig heeft. Bovendien verried elk van die
omliggende gebouwen de hand van een artiest: hier waren Peter Behrens, Josef
Hoffmann en Wilhelm Kreis aan 't woord, en het was hoogst eigenaardig te zien hoe
het karakter van Van de Velde in dit gezelschap van persoonlijkheden paste. Maar
de wedstrijd van zooveel sterke kunstenaarsnaturen belette a priori de harmonie van
het geheel.
En toch is het zeker, dat een gerijpt en modern meester zooals Van de Velde ieder
gebouw, - dus ook zijn theater - in een bepaalde omgeving denkt. Daar hij hier niet
de mogelijkheid had het plein vóór zijn theater te construeeren, is het moeilijk te
zeggen, hoe hij over het vrije terrein beschikt zou hebben. De proporties van het
gebouw en zijn lijnentaal laten wel ruimte voor allerlei vermoedens. Aan een
‘schilderachtig’ vrije omgeving heeft hij stellig niet gedacht, veel eerder aan een
architectonisch strenge en gebondene. Wat daarvan zijn mag - in ieder geval kwam
natuurlijk het bouwterrein in zijn geheel kwalijk overeen met de plannen van den
artiest, die hiervoor niet verantwoordelijk gesteld mag worden. Want hij heeft stellig
niet alleen de tallooze disharmoniën zelf gevoeld, maar hij heeft zich ook niet kunnen
onttrekken aan den eersten totaalindruk, die maakte dat zijn huis onder den druk van
de naburige gebouwen en den blooten hemel onevenredig klein geleek, haast als een
bouwmodel op de plank.
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STEENEN FIGUUR, DOOR H. OBRIST.

Alleen voor de naaste omgeving van zijn theater draagt de kunstenaar de
verantwoording en hier kunnen we al duidelijke sporen van zijn heel bijzondere
persoonlijkheid nagaan.
Als plaats voor het theater werd hem de oude Rijndijk aangewezen, die daar langs
loopt, en die het er voor gelegen terrein
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voor overstroomingen behoedt. En nu kan het iederen bouwkunstenaar tot voorbeeld
strekken, te zien hoe de Meester te werk ging in deze in bergachtige streken veel
voorkomende situatie: hij schoor de gegeven oneffenheid niet weg, maar trok er
zooveel mogelijk partij van. Deze handelwijze is juist tegenwoordig van principieele
beteekenis. In het stadium, waarin zich tegenwoordig de bouwkunst bevindt, heeft
gewoonlijk de teekenplank alles te zeggen. Ik bedoel hiermee, dat de aanhanger van
deze methode de natuurlijke gegevens van het bouwterrein niet respecteert, maar
zich zijn huis bijna altijd denkt in de vlakte, die hij als teekenplank voor zich heeft.
Voor de groote stad schijnt dat ook wel het verstandigste; want hier gaan de eischen
van het verkeer vóór, en het massaverkeer heeft vlakke straten noodig. Maar deze
onbetwistbare principes hebben geleid tot zeer vele dwalingen, omdat men ze
gedachteloos overal toepaste. Men stelde n.l. voor de middelsoort en de kleine steden
dezelfde regels op als voor de grootestadskwartieren, waaraan de moderne bouwkunst
haar nieuw karakter oorspronkelijk juist ontleend had; en bovendien, men beschouwde
de groote stad te veel als een éénvormig geheel. Want juist voor het onderhavige
geval, den stadsschouwburg, kan men zich voorstellen, dat er in de overigens
vlakgelegen stad wel een goedgelegen, eenigszins heuvelachtig terrein te vinden en
daarvan een schouwburgplein te maken zou zijn. De eischen van het groote
stadsverkeer gelden hier dan slechts in beperkte mate. Door straten met mooie
heerenhuizen leidt de weg naar boven, naar het theaterplein. Wij komen zoo op het
eiland van het feestelijke leven, dat onze vrije avonden vult, we staan boven het
gewoel van onze dagelijksche omgeving, boven onze zaken, rustig voorbereid om
kunst te genieten.
Maar ook uit architectonisch oogpunt bieden zulke hooggelegen pleinen voordeelen
die een vlak terrein niet geven kan. Dat bewijst dit theater van Van de Velde. De dijk
werd gebruikt als oprijweg, zoodat het gebouw lager, tegen de glooiing van den dijk
opgebouwd moest worden. Uiterlijk kwam dus zoo al de levendige afwisseling die
verschil van niveau meebrengt tot stand, nog in denzelfden zin ondersteund door de
krachtige aaneenschakeling der gebouwdeelen.
Naar het schouwburgfront leidt ons de oprit met zijn lage beton balustrades in de
lijnentaal van dezen artiest, die het strenge tempert zonder het week te maken. Dan
begint langs de voorste vleugels aan beide kanten van den ingang een groep lage
heesters, die over eenige lengte van den weg zijn geplant om dan met een rechten
hoek naar de laagte af te dalen. Zoo wordt het middengedeelte van het gebouw in
een lijst van architektonische beplanting gebracht. Op de open stukken tusschen haag
en huis staan de beide fonteinen van Herrmann Obrist. Die zijn zeer eigenaardig. Uit
een blok zandsteen is een als 't ware levend, naar boven strevend ornament gesneden,
dat door het pyramidale onderstuk in toom gehouden wordt. Het zijn architectonisch
gestyleerde ornamenten, die niets meer willen zeggen en geven dan gebonden rhytme.
Dichter bij het huis staan de betonpalen voor de booglampen; de bedoeling is, dat
deze door hun strengen vorm nog meer de beweging zullen stuiten, die van de levende
haag over de fonteinen en lantarens naar 't huis toe steeds meer afneemt. Zij zijn
zooals alle andere alleen staande ornamenten met juist gevoel in de ruimte geplaatst.
En daarop komt het aan, wil men uiterlijk harmonischen samenhang krijgen. Want
daardoor wordt ieder onderdeel tot bouwsteen van het goed geproportioneerd geheel,
een lid van de totaalarchitectuur, die het theater m e t zijn naaste omgeving omvat.
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Bij den bouw zelf van den schouwburg heeft men de stelling gevolgd: logisch en
doelmatig bouwen beteekent van binnen naar buiten bouwen. Daardoor laat zich hier
ook de buitenkant verklaren. Men be-
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grijpt die het best uit het plan: ingang, zaal voor het publiek en tooneel in het midden,
de vestiaires, de buffetten, de foyers met daarvoorgelegen terrassen, de magazijnen
voor de tooneelrequisiten en de kleedkamers voor de tooneelspelers aan beide kanten.
Dit alles is aan den buitenkant door den vorm, de hoogte, de afmetingen voor iedereen
duidelijk te onderscheiden, het doel van ieder onderdeel springt duidelijk in 't oog.
Het is alleen de vraag in hoeverre die gezonde principes in het onderhavige geval
ook schoonheid in het leven hebben geroepen. Dat de verhoudingen der deelen
onderling goed overwogen, het minder belangrijke en het beheerschende met elkaar
in een zuiver verband zijn gebracht, valt niet te loochenen. Maar een te veel aan
afzonderlijke deelen, die in hoogte telkens verschillen, geven het gebouw iets onrustigs
en verwarrends, de levendige afwisseling in de details is niet in overeenstemming
met de rust van het geheel, en zoo is de gesloten eenheid niet zuiver bereikt. Blijkbaar
was de meester bij deze eerste poging meer vervuld van de problemen omtrent het
inwendige gebouw, en aan deze begrijpelijke eenzijdigheid is de wat nuchtere en
onrustige indruk van het uitwendige te wijten. Alleen de kleuren, het grijs van de
betonmuren, het wit en dofgoud der lijsten en vullingen in de ramen, vereenigen zich
tot een breeden, eenvoudigen en harmonischen indruk in tegenstelling met de te
groote variatie der vormen.

FOYER MET BESCHILDERINGEN DOOR L. HOFFMAN.

Zoodra men echter langs de zes treden van de stoep het binnenste van het gebouw
heeft betreden, wordt men getroffen door het volmaakt geslaagde van 't geheel. Men
staat in de voorste hal, heeft de ingebouwde
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kassa voor zich, aan beide kanten daarvan den toegang naar de bovenste ruimte voor
het publiek, achter zich de vestiaires voor de hoogstgelegen zitplaatsen van het theater,
rechts en links de bars. Van dezen tamelijk hoogen gang uit daalt men langs een trap
van 14 treden af in de foyers, die zich aan beide kanten van de zaal bevinden en heeft
hier rechts en links de vestiaires voor de lager gelegen rijen zitplaatsen, die
verscheidene toegangen hebben; verder zijn hier de terrassen, die naar den tuin leiden.
Dat alles is door den steenen vloer, door de gladde pleisterkalk aan den muur, door
het ont breken van stofhoeken en stofnesten helder, duurzaam en doelmatig; het hout
van de buffetten en vestiaires, de ornamentvullingen der deuren uit een bronsachtig
gegoten glas, de decoratieve friesbeschilderingen van Hoffmann, de stofbespanning
van de zolderlampen, geven aan het geheel kleur en sierlijkheid van lijnen. Den
geheelen dag is er gezorgd voor een stroom licht en lucht en 's avonds voor warm
en gelijkmatig licht.
De zaal voor de toeschouwers loopt tot aan het midden in zwak gebogen lijnen
amphitheatersgewijze af, overeenkomstig met de glooiing van den dijk, waar het
huis tegenopgebouwd is. Daarna begint het parket met rechte rijen zitplaatsen. Bij
een breedte van 165 M. kan de zaal ongeveer 600 personen bevatten. Het bruine hout
van de wanden, het plafond met de breede, in het hout gesneden ornamenten en het
scherm in matten tint vormen de lijst, die de veelkleurigheid der toeschouwermenigte
tempert; het licht door fijne stoffen gezeefd, lokt als 't ware uit alle kleuren een
warmen, gedempten toon. De zaal blijft intiem en behoudt nog genoeg van de
gezelligheid in een zitkamer, maar dan een kamer in feestelijke stemming.

FRIESBESCHILDERING DOOR L. HOFFMAN.

De belangrijkste veranderingen echter zijn aangebracht op het tooneel. Het idee
had de kunstenaar al twaalf jaar vroeger, toen Louise Dumont hem verzocht een plan
te maken voor een zomertheater, dat zij in Weimar wilde laten bouwen.
Nieuw is in de eerste plaats, dat het voornaamste tooneel, in den vorm van een
halven cirkel, vertikaal verdeeld is in drie deelen. Daardoor wordt het mogelijk, in
één bedrijf - men denke b.v. aan Shakespeare - het tooneel zonder onderbreking te
laten veranderen, door een gordijn dicht en een ander open te trekken. Het breede
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middentooneel staat evenwijdig, de beide zijtooneelen vormen een kleinen hoek met
de rijen der toeschouwers.

HET TOONEEL IN HET VAN DE VELDE-THEATER, MET INDEELING IN DRIEËN.

Door de beweegbare zuilen, die de drie tooneelen van elkaar scheiden, kan er bij
deze inrichting nog een andere belangrijke nieuwigheid bereikt worden. Men stelle
zich voor den geest een massaopvoering - bijvoorbeeld de forumscène in ‘Julius
Caesar’. Dan worden de zuilen verwijderd, de overdekte orkestruimte als Proszenium
getrokken bij het daarachtergelegen tooneel - er ontstaat één ruimte, die niet alleen
op zichzelf al een machtigen indruk maakt, maar bovendien met haar volle breedte
uitkomt in de zaal, de scheiding tusschen tooneel en zaal opheft en met de eenheid
der ruimte ook de innerlijke eenheid tusschen tooneelspelers en toehoorders moet
teweegbrengen.
Van de Velde zelf heeft in de woorden, die hij bij het plan van zijn theater gevoegd
heeft, deze uiterlijke en innerlijke gemeenschap als het eigenlijke diepere doel van
zijn pogingen aangeduid, de illusie van het theater, zegt hij, moet wijken voor die
der werkelijkheid. Hij ging daarmee terug tot het karakteristieke van het antieke
theater, zonder daarom den uiterlijken vorm daarvan na te bootsen. Nu was echter
het drama der Oudheid in zijn bloei in de eerste plaats een vorm van de nationale
godsdienstuitoefening; de voorvallen op het tooneel konden niet dicht genoeg bij
den toeschouwer gebracht worden, zoowel in den letterlijken als figuurlijken zin. De
eischen die het drama van tegenwoordig - om maar alleen van deze kunstsoort te
spreken - aan het moderne tooneel stelt, zijn van geheel anderen aard. Wij durven er
daarom geen beslist oordeel over uit te spreken, of de principes van den klassieken
theaterbouw op den modernen, zelfs maar in den door Van de Velde gevonden vorm,
van toepassing kunnen zijn.
Een groote aanwinst echter is ongetwijfeld de beweegbaarheid van Van de Velde's
tooneel. Het voldoet daardoor aan de meest uiteenloopende eischen der tegenwoordige
insceneeringskunst, zoowel wat de intiemere als wat de massatooneelen betreft. Het
kan heel klein en zooals we reeds zagen ook heel groot gemaakt worden. Vooral
daarin is het modern.
Ook zijn de magazijnen aan weerskanten van den in een halven cirkel gebouwden
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stevigen muur en de kleedkamers daarachter uiterst doelmatig en voorbeeldig
aangebracht.
In ieder geval blijft het theater van Van de Velde een daad. Een daad, die weer
beweging gebracht heeft in den stilstand, die een programma gegeven heeft, dat
voortaan nader overdacht en verder uitgebouwd zal en moet worden. Een voorwerp
van kunst, dat door de gedachtelooze traditie van het Italiaansche theater en wat
daarmee samenhing, voor goed tot een oplossing gebracht scheen, is dank zij Van
de Velde's praestatie weer een probleem geworden.
Dat zal een jonger geslacht van kunstenaars bij voortduring bezighouden en ten
slotte leiden tot de vereischte harmonie tusschen onze tooneelkunst en haar behuizing.
't Meest geschikt om deze eerste poging tot een volmaakt resultaat te ontwikkelen,
schijnt ons in de eerste plaats Van de Velde zelf. Het komt er nu maar op aan, dat
een stad hem behalve de opdracht om te bouwen ook een vast omlijnde taak stelt,
en dat dit geval zich herhaaldelijk voordoet. Op den weg der practische werkzaamheid
zal, wat hij wil bereiken, eerder tot den idealen vorm rijpen als hier op de
tentoonstelling, waar hij in één ding alles, in het voorbeeld het overal geldende wou
geven. En de hulp van gelijkgezinde artiesten zal hem helpen dit probleem, nu aan
de orde van den dag, met minder bezwaren op te lossen. Men stelle hen daartoe in
staat. Hun bekwaamheid is uit het aanwezige voorbeeld ten volle gebleken.
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Jacques Callot,
door Aty Brunt.

TENTATION DE ST. ANTOINE.

Graphische kunst - het kan niet genoeg worden herhaald - is een onafhankelijke,
zelfstandige uiting van beeldende kunst en niet, zooals nog maar al te dikwijls wordt
aangenomen, een aantrekkelijk en sierlijk spel waarmede de schilders zich ter
afwisseling met hun ‘groot werk’ vermaken. Zeker kan ieder schilder op zijn tijd een
min of meer gelukkige ets of lithografie maken, maar dit stempelt hem nog niet tot
een graphisch kunstenaar. Het etsen en graveeren, meer nog dan het later gevonden
lithographische procédé, eischt behalve de beheersching der techniek, een bijzondere
neiging, een bijzondere geestelijke structuur. Het is ook wel teekenend dat de meeste
groote graphische kunstenaars zich bijna uitsluitend bepaalden tot etsen en graveeren.
Wij zagen het bij Piranesi, Méryon, Seymour Haden en Bresdin. Rembrandt behoort
tot de zeldzaam grooten, die behalve groot, ook alzijdig zijn.
Callot was een uitsluitend graphisch kunstenaar; van hem zijn behalve de
teekeningen, die als voorstudies voor zijn graphisch werk te beschouwen zijn, geen
andere kunstwerken dan etsen en gravures bekend.
Een enkele maal heeft een kunstgeleerde gemeend eens een schilderij van hem te
ontdekken, maar gewoonlijk bleek het later door een ander gemaakt te zijn.
Wanneer wij Callot's werk bestudeerd hebben komt het ons ook zeer
onwaarschijnlijk voor, dat hij geschilderd zou hebben; in de eerste plaats lag het
schilderwerk geheel buiten zijn geestessfeer, in de tweede plaats moet hij wel heel
hard gewerkt hebben om
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in zijn betrekkelijk korte leven - hij stierf toen hij 41 jaar oud was - dat aantal van
900 etsen en gravures te maken. Er bleef hem dus geen tijd tot schilderen, dat toch
den geheelen mensch eischt.

UIT I BALLI.

Over de jeugd van Callot zijn niet vele bijzonderheden mede te deelen. Zelfs weet
men niet eens met zekerheid te zeggen wanneer hij precies geboren werd.
Aangenomen wordt dat hij omstreeks 1592 te Nancy het levenslicht zag. Hij was het
kind van zeer welgestelde ouders, die in hoog adellijke kringen verkeerden. En het
is ook daaraan toe te schrijven dat hij zelf later zoo gemakkelijk de protectie en de
waardeering van het hof kreeg.
Er wordt verteld dat Callot op 12-jarigen leeftijd - er was toen reeds het besluit
genomen dat hij voor de kunst opgeleid zou worden - uit het huis zijner ouders
wegliep, om met een troep Zigeuners naar Italië te trekken, het land waar toen alle
schilders heengingen en waar hij zeker aanlokkelijke verhalen over had gehoord. Hij
kwam in Rome aan, maar werd door een vriend zijns vaders herkend en naar huis
terug gebracht. Eenige jaren daarna probeerde hij het weer, met hetzelfde gevolg.
Gaarne verklaart men zijn latere voorkeur om zigeuners en andere zwervelingen en
bedelaars te teekenen door de genegenheid die hij in zijn jeugd temidden van hen,
zwervende langs wegen en velden, voor hen heeft opgevat. Of de verhalen hiervan
op eenige waarheid berusten? Tot heden heeft men er nog geen enkel degelijk bewijs
voor gevonden.
Zeker is het, dat in 1609 zijn verlangen bevredigd werd en hij naar Rome mocht
gaan. Hier leerde hij bij Thomassin. Zijn werk bestond voornamelijk uit het maken
van gravures naar schilderijen van Sadeler, een schilder die toen zeer in de mode
was. Uit een artistiek oogpunt heeft Callot aan deze leiding weinig gehad, hij leerde
er echter grondig de techniek van het graveeren en ook van het etsen kennen. In 1612
verliet hij Rome, men zegt na een galant avontuur met de jonge en schoone vrouw
van zijn leermeester (Arsène Houssaye beschrijft deze romantische geschiedenis
uitvoerig in zijn boek over Callot) en begaf zich naar Florence. Hij werkte hier bij
Parigi, een kunstenaar, die veel tot de ontwikkeling van Callot's talent bij gedragen
heeft. Hij zette hem er toe aan oorspronkelijk werk te maken en het reproduceeren
te laten varen. Na eenige jaren werd hem de gelegenheid geboden eens te toonen,
wat hij op dit punt vermocht. In October 1616 werden er ter eere van de komst van
den hertog van Urbino groote feesten gegeven. Aan eenige artisten werd opgedragen
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deze feesten te vereeuwigen. Onder hen was Callot, die door het graveeren van
portretten van vorstelijke personen reeds eenige bekendheid aan het hof had gekregen.
Hij etste een drietal platen getiteld ‘Guerra d'Amore’.
Callot had zich zelven gevonden, nu was hij zich bewust geworden waar zijn
groote kracht lag.
Wij zien op een dezer etsen de eigenaardige
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optocht die in het groote ovaal, waarlangs de gasten gezeten zijn, een symmetrisch
figuur vormt. Ruiters te paard, zegewagens, met lansen gewapende schutters, alles
beweegt zich in met zorg bestudeerde wendingen. Op het eerste plan is het levendige
drukke bewegen van het volk, dat zich weinig voor de voorstelling interesseert en
zich onder elkaar schijnt te amuseeren. Onder hen zijn geestige figuren en dansende
komedianten, die wij later in zijn Caprices en I Balli terugvinden. Op den achtergrond
verheffen zich de huizen. Voor alle huizen zijn toeschouwers, zelfs op de daken ziet
men kleine figuurtjes.

UIT LES CAPRICES.

Welk een ruimte, welk een perspectief is er in deze ets. Een groot compositietalent
had deze kunstenaar om dit feest, dat grillig en kleurig aan hem voorbijtrok tot zulk
een weloverwogen en rustig geheel te maken. Want rust is er in deze ets ondanks het
gaan en komen, het bewègen van al deze duizenden menschen. En deze rust ontstaat
voornamelijk door de wijze-van-zien; het geheel schijnt van uit de hoogte
aanschouwd; in het midden is het lichte ovaal, waarin het ornament van het spel zich
afteekent, en daarom gegroepeerd zijn de menschenmassa's. Wij kunnen rekenen dat
met het maken van deze etsen Callot's leertijd geëindigd was. Het werk van voor
dien tijd had geen enkele kenmerkende eigenschap, verschilde weinig van dat van
andere handige vaklieden en middelmatige talenten en had een zekere angstvalligheid,
was weinig vrij. Het was alsof de graveur zich moest dwingen den geest van dengene
wiens werk hij volgde nauwkeurig te volgen, hij durfde zich niet te laten gaan. Met
het maken van de drie etsen van de ‘Guerra d'Amore’ reikte zijn talent opeens tot
ongekende hoogten en er werden perspectieven geopend waarvan alleen hij zèlve
misschien gedroomd had.
Nu hij eenmaal den weg gevonden had, volgden zijne werken elkaar zeer snel op.
Een jaar na de Guerra d'Amore zag ‘Les Caprices’ het licht, een soort schetsboek
met 15 etsen dat later uitgebreid werd en in de Varie Figure een vervolg vond. Het
zijn meestal personen uit het Florentijnsche leven, die hij etste, vechtende ridders,
boeren en bedelaars, ook waren er wel landschapjes bij met op den voorgrond grootere
figuren. Eigenaardig is het dat Callot hier dikwijls twee maal dezelfde gestalte op
één plaatje etste, de eene in enkele sobere lijnen, de andere meer gedetailleerd.
Daardoor kregen deze prentjes iets dat hen op teekenvoorbeelden doet gelijken. Fijn
en geestig zijn deze eenvoudige figuren, vol levendigheid en gevoel voor humor. In
ditzelfde jaar verschenen ook les Sept Pêchés capitaux (zes prentjes van naakte
vrouwenfiguren en één van een man, omringd door dieren en duivelachtige monsters
als symbolen hunner zonden) en kreeg hij de opdracht om eenige etsen te maken van
de Opera Circe, die gegeven werd ter eere van het huwelijk van den hertog van
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Mantua en Catharina de Medicis. In dit zangspel kwam een scène voor die in de hel
speelt en dit tooneel inspireerde Callot waarschijnlijk tot zijn ets ‘La Tentation de
St. Antoine’, een der weinige werken van Callot, die een zuiver fantastisch karakter
dragen. Het is aan deze ets zeer duidelijk te
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zien, dat zijn maker aan een tooneelspel gedacht heeft. De voorstelling herinnert zeer
sterk aan de scène eener opera. Het bergachtige landschap is geheel als decor opgevat.
Op het eerste plan zijn de figuren in de schaduw gehouden en doen zij ons aan als
de donkere silhouetten die bij de chineesche schim voorbijtrekken.
Boven aan de ets is een draak die de duiveltjes uitspuwt. Het eigenlijk gebeuren
is geheel op den achtergrond geraakt. Onze aandacht wordt het meest in beslag
genomen door de optochten van kleine duiveltjes en vreemde monsters die op den
grond rondtrekken. Overal, in de rivier, op de bergen, in de rotsspleten ziet men van
die groteske wezentjes.
Het schijnt dat Callot later niet voldaan bleek te zijn over deze uitbeelding van
den beproefden heilige. In 1635 maakte hij een tweede Tentation, die eenvoudiger
en helderder van compositie was. Een groote draak neemt hier het geheele
bovengedeelte van de ets in beslag. Het geheel is heviger bewogen, de fantasie is
rijker en levendiger. Dit was het laatste belangrijke werk dat hij kon voltooien.
Florence was de stad, die Callot zijn roem bracht. In deze stad doortrokken van
de Italiaansche weelde dier dagen, vond hij de sympathie van het hof zoowel als van
het volk. Hier bracht hij gelukkige jaren door en als een ode aan deze stad kunnen
wij zijn ets van de ‘Foire de l'Impruneta’ beschouwen. Ieder jaar werd er in Florence
een groote markt gehouden, voor de kerk Impruneta. We zien hier het drukke bewegen
der menschen. Er worden zaken gedaan, er wordt gespeeld en gedanst, er worden
vreugdevuren ontstoken; als een droevige noot is het lijk van een man bengelende
aan de galg.
De geheele ets is gevuld met afbeeldingen van menschen, dieren en kraampjes;
de kerk in het midden, boompjes rechts, wat huizen links dienen als achtergrond,
terwijl de breede takken van een boom en een oud huis, beiden op het eerste plan,
de ets als in een lijst vatten.
Hoeveel honderden figuren zullen er niet op deze ets staan, en het is juist iets
merkwaardigs van Callot dat het allen menschen zijn, hoe ver zij ook afstaan, hoe
klein de figuurtjes ook zijn, wij kunnen ze door een loupe bekijken en wij zullen
geen houten poppen zien, het zijn levende wezens, die hun waar aanprijzen, die
drinken en vroolijk zijn, die in volle daadwerkelijkheid ‘leven’.
Het karakter der Italiaansche stad, de atmosfeer der streelende herfstwarmte, de
dunne pluimende najaarswolken in de lucht, het zacht heuvelende landschap in de
verte, het is alles volmaakt.
Het is Callot's voorkeur, in kleine ruimten een onnoemelijk aantal menschen uit
te beelden, zonder dat zijn prenten ooit aan overlading of onrustigheid lijden. Er is
geen voor noch nà hem geweest, die op zulk een evenwichtige wijze een volksmenigte
wist te verbeelden. Voor een deel is dit toe te schrijven aan zijn perspectivische
kennis, maar ook was de overwogen compositie zijner etsen iets wat veel tot de rust
in zijn werk bijdroeg.
Gedurende zijn verblijf in Florence verschenen nog een viertal landschappen van
hem, die eigenlijk buiten zijn andere werk staan. Het zijn eenvoudige buitengezichten,
klaar en helder; wat dicht bebladerde boomen, van zonlicht trillende weilanden met
een bouwvallig hutje en hier en daar wat bezige boeren. Deze prenten van Callot zijn
zeer zeker verwant aan Rembrandt. Zij bezitten dezelfde charme van het wijde lévende
landschap, dezelfde overwogen nuanceering van licht en schaduw als de sobere
buitenetsjes van onzen grooten Hollandschen meester.
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Het was in 1621 na het sterven van Cosimo II, die een groot kunstliefhebber en
een bewonderaar van Callot was, dat hij weer in zijn geboortestad Nancy terugkwam;
hij verliet dus Florence, de stad die hij zoo lief had, om er nooit weer terug te keeren.
Wel bleef steeds het verlangen in hem Italië
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terug te zien en nog kort voor zijn dood vatte hij het vaste plan op in Florence te gaan
wonen, maar zijn ziekte verergerde en hij stierf zonder dat zijn liefste wensch werd
vervuld.
In Nancy aangekomen doorleefde hij in zijn geest opnieuw den gelukkigen tijd
van Florence. Hij maakte een nieuwe Impruneta, die minder was dan de eerste, hij
vervolgde zijn Caprices, nu voornamelijk Italiaansche bedelaars gevende, zooals
men ze ook nu daar nog bij de kerken en op de hoeken van straten ontmoet,
gebrekkigen met één been, dwergen, gedrochten met kleine beentjes en waterhoofden.
De grillige spelingen der natuur trokken Callot aan, hij gaf ze weer, in al hun bizarheid
en hunne groteske misvormdheid. Wij gevoelen dat deze figuren van Callot zijn
gezien, en wat meer zegt, gezien met overgave. Niets menschelijks uit het leven
zijner dagen is hem vreemd, hij staat vol liefde midden in zijn tijd.

LANDSCHAP.

Hij maakte de serie dansers (I Balli), de zoo typische Italiaansche comedianten
die, dan haast naakt, dan in schitterende kleeding gedost, vol grillige gebaren dansen
als slanke duivels of als deftige edellieden. Op den achtergrond ziet men Italiaansche
gebouwen en het volk dat dezelfde dansers in een andere houding aanschouwt. De
twee figuren op het eerste plan zijn als 't ware een detailleering van hetgeen in het
verschiet gebeurt.
In de eerste jaren in Nancy begon hij ook het Heiligenboek - dat pas na zijn dood
verscheen - een serie van kleine haast naieve prentjes, allen in een ovaal gevat. Het
zijn 490 etsen op 124 platen. Het is een bewijs voor de veelzijdigheid van Callot's
talent dat hij, die een ets maakte als de Foire de l'Impruneta, ook deze sobere, met
kinderlijke eenvoud geteekende heiligen schiep.
Hij begon zich nu ook meer op godsdienstige onderwerpen toe te leggen. Reeds
vroeger had hij nu en dan een illustratie van een Bijbelsch verhaal gegeven; uit
Florence dateert de kindermoord te Bethlehem, de Judith serie en de kleine
Kruisdraging. Thans gingen echter deze onderwerpen een belangrijker plaats temidden
van zijn werk innemen. Hij etste o.a. twee series: de groote en de kleine Passie.
Natuurlijk spreekt ook uit dit werk van Callot die heftige doorleefdheid, die groote
eerlijkheid, maar het is niet zoo origineel als bijvoorbeeld de Caprices, zijn Foire de
l'Impruneta en zijn Belegering van Breda. In zijne religieuze onderwerpen treffen
wij Italiaansche en ook Hollandsche invloeden aan.
De vier bij elkaar hoorende etsen van de Zigeunertroep verbeelden in de twee
eerste prenten een optocht van deze zwer-
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velingen, schilderachtige personen, mannen met door veeren omwapperde hoeden,
vrouwen met in ruime plooien vallende mantels, kleine, half naakte kindertjes voor
zich op het paard houdende. Hier zien wij de vrienden van Callot's kindsheid terug,
in hun zorgeloos en romantisch zwerversleven. Wij zien hen rustende voor de
schamele herberg, en temidden van de voornamen hun werk doen, waarzeggende en
hen vermakende met hunne geestigheden. En zoo als gewoonlijk, de, lang in
teederheid en genegenheid gekoesterde herinnering is mooier dan de werkelijkheid.
Callot heeft hen geïdealiseerd en in zijn etsen omschrijft hij sierlijk al het schoone
dat hem in zijn géést van hen gebleven is.

ZIGEUNERS.

In 1627 begeeft Callot zich naar Nederland. Hij was daar heen gestuurd door
Isabella van Toscane met de opdracht een ets te maken van het beleg van Breda,
waar de Spanjaarden onder bevel van Spinola overwonnen hadden. Eerst bleef hij
eenigen tijd in Brussel, waar hij al wachtende om naar Breda te gaan stadsgezichten
maakte. Sommigen beweren dat Callot ‘Le Siège de Breda’ niet tijdens het beleg
gemaakt heeft, maar het is bijna onmogelijk te veronderstellen dat deze zoo in alle
finesses weergegeven slag fantazie zou zijn, te meer daar hier van een historisch
moment sprake is, dat vooral omdat het volgens opdracht gemaakt werd, niet verdicht
mocht worden.
Zonder twijfel behoort deze ets tot de meest bewonderenswaardige stalen van
Callot's oeuvre.
In vogelvlucht ligt de stad voor ons, omringd door wallen en forten, die bedreigd
worden door aanrukkende legers. Overal zijn troepenbewegingen; wat verder van
de eigenlijke belegeringsgrens zien we de soldaten bezig in de kampen, een kleine
wereld op zich zelf. Dit gedeelte doet eenigszins aan de Foire de l'Impruneta denken.
Vlak op den voorgrond zijn de bevelhebbers en voorname ridders te paard, die vanaf
hun hooger gelegen plaats de krijgsverrichtingen leiden en gadeslaan. Ondanks de
kleinheid van alles wordt een volkomen begrijpelijk en buitengewoon overzichtelijk
beeld van deze belegering gegeven.
Het bezoek aan Nederland is zeker van invloed op Callot's kunst geweest. Hij
leerde hier vele schilders kennen, o.a. ook
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Van Dijck, die een portret van hem schilderde, dat later door Lucas Vorsterman
gegraveerd werd. Ook zag hij hier voor het eerst het clair-obscur, dat hem de gedachte
gaf in die richting te gaan werken. Daardoor ontstonden toen hij weer in Nancy
teruggekeerd was, de twee etsen Bénedicité en Le Brélan. De eerste stelt de heilige
familie voor, terwijl Josef het kindje Jezus uit een grooten beker laat drinken, de
tweede een slemppartij van een luchthartig gezelschap. In beide etsen is een groot
verschil tusschen licht en donker, een kaars op tafel doet haar wel wat sterk licht in
het donkere vertrek stroomen, waardoor te felle schaduwen, te sprekende contrasten
tusschen wit en zwart ontstaan. De prenten krijgen hierdoor iets hards.

VUE DE PARIS.

Door de afzonderlijke plaats die deze etsen temidden van Callot's oeuvre innemen
zijn zij belangrijk. Op zich zelf beschouwd kunnen zij niet zoozeer bewonderd
worden.
Na het verschijnen van Le Siège de Bréda, etsen die in Nancy voltooid werden,
kreeg Callot nog een tweetal dergelijke opdrachten van Lodewijk XIII, n.l. de slagen
bij la Rochelle en bij het eiland Ré te vereeuwigen. Hiervoor reisde hij naar Parijs.
In de slag bij Ré werd Callot de gelegenheid gegeven een strijd uit te beelden, die
ter zee gevoerd werd. Hij geeft de sierlijke groote oorlogsschepen vol nauwkeurigheid
en liefde weer. Slank van bouw met de hooge masten, die onderling door fijne touwtjes
verbonden zijn - zoo lijkt het tenminste uit de verte - heeft Callot ze gezien en
weergegeven. Als wonderbare dingen dobberden zij op de met effen golfjes
bewegende zee.
Aan de kust is het drukke gedoe van menschen, die kleine bootjes laden en lossen.
Op den voorgrond etste hij evenals bij Le Siège de Breda, voorname personen, hij
teekende hier de portretten van Lodewijk XIII en Gaston van Orleans. Zeer
waarschijnlijk is deze ets gemaakt nadat de eigenlijke strijd afgeloopen was.
Waar Callot bij Le Siège de l'Ile de Ré weer iets nieuws vond voor zijn bezige
geest, bleek de slag bij Rochelle ongeveer gelijk aan die van Breda. Vandaar dat
deze ets het levendige en spontane van de eerste verbeelding die Callot van een
veldslag gaf, mist.
Het was jammer dat Callot tijdens zijn verblijf in Parijs de handen gebonden waren
door opdrachten, zeker had hij anders meer dan de twee stadsgezichten gemaakt een gezicht op het Louvre langs de Seine en een
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van de Pont Neuf - die ons thans slechts verhalen van zijn verblijf in deze stad. Deze
twee etsen, vol van de klare overwogen rust, en de liefde voor architectuur, met hun
strakheid van lijn en hunne fijne nuanceering van licht en schaduw, zijn voor mij de
voorgangers van het werk van Méryon die ons op zoo onnavolgbare wijze door zijn
sobere, zuivere en vooral klare etskunst de van leven verzadigde schoonheid van
Parijs als een nieuw licht heeft geopenbaard.

LES GRANDES MISÈRES DE LA GUERRE.

Slechts twee jaar duurde zijn oponthoud in Parijs, in 1630 keerde hij in Nancy
terug. De politieke toestanden in zijn Lotharingsch vaderland waren er in die jaren
niet rooskleuriger op geworden, steeds ernstiger werden de verwikkelingen met
Frankrijk. Het huwelijk van Gaston van Orleans met Margaretha zuster van Karel
IV verergerde den toestand nog en in 1633 werd Nancy door de Franschen bezet.
Zoo beleefde Callot alle ellenden en gruwelen van de belegerde stad. Nancy werd
overgegeven en Lodewijk XIII trok als overwinnaar de stad binnen. Een nobele trek
van Callot's karakter zien wij daarin, dat hij weigerde aan het verlangen van Lodewijk
XIII, voor wien hij nog kort te voren belangrijke opdrachten uitvoerde, om de inname
van Nancy te etsen, gehoor te geven: ‘Sire, je suis Lorrain et je crois ne devoir rien
faire contre l'honneur de mon Prince et mon pays’, waren de eenvoudige woorden
die van zijn groote vaderlandsliefde getuigden.
De vreeselijke toestanden die hij tijdens de bezetting van Nancy en waarschijnlijk
ook bij die van Breda gezien had, waren de aanleiding tot zijn ‘Grandes et petites
Misères de la Guerre’. Hoewel in deze series de meest droeve gebeurtenissen
neergeschreven worden, groeit het geheel toch niet tot het vreeselijk gebeuren van
den oorlog.
Goya met zijn zooveel hartstochtelijker Spaansche natuur heeft ons de
verschrikkingen der oorlog in al hunne hevigheid mede doen lijden. Het zijn
gruwelijke vizioenen voor ons geworden, van moord en ellende. Callot is objectiever,
hij heeft hetgeen hij gezien heeft zuiver weergegeven, bijna zonder fantasie. Vandaar
dat wij zijn oorlogsprenten rustig kunnen beschouwen zonder bevangen te worden
door de angstige suggestie die Goya's kunst op ons uitoefent. Een zelfde indruk maakt
ook de ets ‘Les Supplices’. Op een betrekkelijk kleine prent teekent hij voor ons alle
martelingen uit dien tijd. Evenals zijn andere werken in dezen trant is deze ets van
een ongeëvenaarde fijnheid. De menschen worden gemarteld op alle mogelijke
manieren, ze hangen aan de galg, worden geslagen, gekruisigd en liggen op den
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pijnbank. Om de ongelukkigen heen hebben zich vele toeschouwers verzameld.
Vooral de laatste jaren van zijn leven hield Callot zich veel met religieuze
onderwerpen bezig. In 1635 verscheen zijn tweede Tentation de St. Antoine. Zijn
laatste ets, de plaat van ‘La petite Treille’, die ons een Watteau-achtige voorstelling
van elegante figuurtjes, dansende voor een herberg geeft, liet hij nog ongebeten na.
Een maaglijden maakte een eind aan zijn leven. Hij werd begraven in het Cloître des
Cordelliers. Het graf werd in de volgende eeuw vernietigd.

LES GRANDES MISÈRES DE LA GUERRE.

Men heeft Callot ten onrechte een fantast genoemd; behalve in zijn Tentations gaf
hij steeds de nauwkeurige weergave van wat hij gezien had. Met zijn scherpen blik
wist hij het wezenlijke van de situatie snel te overzien en met juistheid te ordenen.
E.P.A. Hoffmann moge door zijn eigen romantischen kijk op het leven Callot aan
zich verwant gevoeld hebben, waarvan hij getuigt in zijn vertellingen:
‘Phantasiestücke in Callot's Manier’, in wezen waren deze schrijver en deze etser
van een volkomen verschillende geaardheid.
Callot was een Franschman in al zijn werk. Zijn etsen zijn fijn, zwierig en vol
verrassende wendingen. Zij hebben de natuurlijke klaarheid, den Franschen geest
zoo zeer eigen, zij zijn vol positieven zin voor de werkelijkheid en vol liefde voor
het leven. Callot's lijn is als de taal van zijn land, edel van beweging, helder en klaar.
Tusschen zijn werk en dat van Breughel, waar men hem wel eens mee wil
vergelijken is voornamelijk een groot verschil in geaardheid. Callot's arbeid is koeler
en meer intellectueel, terwijl die van Breughel als van een echte Vlaming, zinnelijker
is, met altijd dien Vlaamsch-Germaanschen mystieken kant.
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Het verzichtbaren der muziek in de schilderkunst,
door G.H. Marius.

REMBRANDT. DAVID DE HARP BESPELEND VOOR SAUL.

Dezer dagen kwam een jong meisje, dat vooral natuurlijk muzikaal, toch genoeg
belangstelling in de schilderkunst toont om in het Mauritshuis het liefst bij de Van
der Weyden en de Holbeins te verwijlen, - mij opgetogen vertellen hoe zij te
Amsterdam de Saul en David van Jozef Israëls gezien en genoten had van het
prachtige berglandschap.
Nadat wij een poos over dit werk gepraat hadden, vroeg ik haar of zij van deze
Saul en David meer genoten had dan van de opvatting van Rembrandt. Och neen,
dat weet ik zoo niet, was het trage antwoord, in die van Rembrandt is meer muziek:
terwijl hij speelt luistert David naar de harp.
Dit antwoord dacht mij een even ongezochte als schoone hulde aan dit heerlijke
werk, een hulde welke het wezen zelf van het schilderstuk raakt. Het gaat hier toch
niet om het prachtige landschap al
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richt bij Israëls de bezielde blik van David daarheen, niet om de prachtige mantel
van den ongelukkigen koning bij Rembrandt, hoe waardevol en hoe vol werking
deze bijkomstigheden ook wezen mogen, maar om het edele, muzikale spel van
David, dat zoo groote macht bezat op het verharde gemoed van den zich zelf
kwellenden Saul.
Tegelijk trof mij dit antwoord als leerzaam voor velen van ons, wier oogen
opgevoed in de stemmingskunst der groote fransche landschapschilders en der
Haagsche meesters, - in een schilderij bijna uitsluitend zochten en bewonderden de
schoonheid van de tot toon herleide kleur, het nobele evenwicht tusschen de massa's
licht en donker, de qualiteit van het licht, de werking daarvan op het landschap; en
dan vooral de factuur, de houding, het sentiment, de stemming en de voordracht,
zonder veel acht te geven op het onderwerp en dit althans als volmaakte bijzaak
beschouwend.
De fijne scepticus die Montaigne was onderscheidde trouwens al in de 16de eeuw
de schrijvers, die door hun wijze van zeggen boeiden en hen, die hiertoe hun toevlucht
tot de vertelling nemen moesten:
‘....Et n'ayant pas de leur assez dequoy nous arrester, ils veulent que le conte nous
amuse. Il en va de mon autheur tout au contraire: les perfections et beautéz de sa
façon de dire nous font perdre le gout de son subject....’
Intusschen deelden de Haagsche meesters zelve deze opvatting niet geheel, al
placht Jacob Maris in gesprek met een confrater te zeggen, dat het gegeven van een
schilderij, het onderwerp dus, het preciseeren daarvan, voor het publiek waren, doch
dat zij kleur, toon, factuur, stemming alleen voor elkaar deden. Hoe dit wezen moge,
het doorvoeren van het motief bleef tot het laatste toe hun zorg.
In ieder geval ging Rembrandt, waar hij een gegeven onderwerp wilde
veraanschouwelijken, steeds uit van het concrete. En zooals hij in zijn anatomische
lessen zijn oogpunt zoodanig nam dat hij de sectie van den professor goed kon volgen;
zooals hij volgens een oogheelkundige te Berlijn in den Tobias van den hertog van
Arenberg, de staaroperatie zoo nauwkeurig bestudeerd moet hebben, dat men op dit
schilderij zien kan dat deze operatie heden nog op dezelfde wijze gedaan wordt, al
is het heft van het instrumentje niet meer van gegraveerd zilver, - zoo moet Rembrandt
toen hij David het oor deed neigen naar zijn instrument, ook opgemerkt hebben dat
een muzikaal speler, terwijl hij speelt, luistert naar zijn instrument, zooals men dit
bij een cellist kan waarnemen als hij zijn oor over zijn violoncel buigt. Een geste
welke Rembrandt nog verscherpte door David te gelijk schroomvallig ter zijde te
laten kijken om te zien - hij kende het doel van zijn harpspel - of hij contact had met
Saul. Rembrandt wilde aantoonen, dat het niet de eerste de beste muziek was, die
een traan aan het sombere oog van den herdersvorst kon doen opwellen, doch dat
David de gave der muziek bezat.
Hoe mooi de kleurschittering in de gedachte van het geheel opgenomen is, voor
Rembrandt was dit voor alles middel om het vervallene, het zwaarmoedige van den
vorst te sterker te doen uitkomen, alles middel tot de expressie van het moment, dat
hij overeind wilde zetten:
‘En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zoo nam David de harp, en
hij speelde met zijn hand: dat was voor Saul eene verademing, en het werd beter met
hem, en de booze geest week van hem’. 1 Samuel, 17 vers 23.
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Want, indien, zooals men zegt, sombere, in zich zelf gekeerde naturen bijzonder
gevoelig voor muziek zijn, kan men toch niet aannemen, dat alle muziek de uitwerking
zal hebben om de gemartelde zenuwen ontspanning te geven. Het zou geen wonder
wezen zoo er gedeelten waren in de muziek van Berlioz, Wagner, Strausz, die zulk
een lijder eer onrustig zouden maken, doch hoe moet zulk een achterdochtige, zich
zelf
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kwellende natuur blijde herleven als na de cadenzen, de violist de melodie van het
vioolconcert van Beethoven in al haar verrukkelijken eenvoud begint te spelen!
De muziek neemt in de Hollandsche schilderkunst der 17de eeuw en trouwens
reeds bij de Vlaamsche Primitieven - was het als reflectie van het huiselijk leven? een groote plaats in. Men voelt haar in de dansvoeten van een rondtrekkenden vedelaar
als hij voor de deur van een huisje van Ostade zijn oude danswijsjes leurt; men ziet
haar glijden over het verdwaasde gelaat van den nar van Frans Hals in het
Rijksmuseum, al tasten de handen forscher in de snaren bij diens luitspelenden nar
uit de verzameling Robert de Rothschild te Parijs. Doch de extase welke de muziek
schenken kan aan hen die haar met liefde beoefenen, zagen wij nimmer sterker,
schooner en natuurlijker verzichtbaard dan in Het Concert van Giorgione. Zooals de
spelende monnik, de handen op de toetsen, zijn aangezicht vol verrukking keert om
met zijn oogen instemming te vragen aan den achter hem staanden geestelijke, die,
zijn instrument naar beneden houdend hem de andere hand op den schouder legt en
diep, zooals menschen die elkaar een moment geheel begrijpen, in de oogen ziet,
daar veraanschouwelijkt hij de innerlijkste ontroeringen die de muziek kan geven.
Men weet nauwelijks of de laatste door den spelenden monnik de hand op den
schouder te leggen, dezen tot het bewustzijn van de schoonheid dezer passage
geroepen heeft of dat de emotie van den eerste uitging, zóó een in hun genieten zijn
beide. Wat hoe langer men dit werk ziet tot ons komt, het is niet slechts de extase
welke de muziek aan haar adepten geven kan, het is ook het menschelijke in het
verlangen naar instemming, in het zoeken om uiting te geven aan het gevoel.

GIORGIONE. HET CONCERT.

Een schilder die dit zoo weergeeft moet muziek gekend, moet muziek lief gehad
hebben. Door Vasari weten wij dat Giorgione een perfect luitspeler en zanger was
en hierdoor dikwijls werd uitgenoodigd op groote muziekpartijen.
De geste van den monnik die zijn hoofd wendt tot den achter hem staanden speler
is niet nieuw, niet ongewoon. Men kan nog hetzelfde waarnemen bij liefhebbers van
muziek, die voor hun eigen genoegen ensemble-muziek maken. Het verwonderlijke
is dat Giorgione dit zou men meenen ongrijpbare met zooveel zekerheid en schoonheid
wist vast te houden.
In de bloeiperiode der Haagsche School hebben de schilders slechts bij uitzondering
getracht de muziek in hun werk te verzichtbaren. De tijd was een andere geworden:
over het algemeen was de muziek uit de woonkamer naar de concertzalen
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overgebracht. Het is de symphonische muziek, het samenstemmen van verschillende
instrumenten tot één geheel, die in de schilderkunst bijgedragen zal hebben tot het
verlangen naar een mooien, diepen toon, naar harmonie, naar stemming. Even weinig
als in de absolute muziek is het onderwerp van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

445
belang. De klankschoonheid, wordt ook in kleur gezocht, het mooie neerzetten der
toets, het uitstorten van het sentiment, de voordracht, zij beheerschen ook de
schilderkunst.

J.H. TOOROP. ORGELKLANKEN.

De Fransche landschapschilders van 1830 ondergingen den invloed der muziek
eerder van de opera die daar inheemscher is. Vergelijkt Baudelaire de kleurschikking
van Delacroix niet bij de muziek van Weber, bij diens Freischütz? Was het niet
Monticelli voor wien de tenor in de opera de beteekenis had van het licht in een
schilderij?
Toorop heeft in zijn Orgelklanken positief getracht de orgelklanken te verzichtbaren
zooals zij zich in ijle lijnen om de orgelspeelster wikkelen, tot heel het orgel vervuld
is er mee. Een opvatting, die sterk op de verbeelding werkt en, minder eenvoudig
dan de oude meesters, op nieuwe wijze doel treft.
In de 17de eeuw wordt er dikwijls muziek gemaakt in zeer triviale omgevingen.
Men weet natuurlijk nooit in hoever de muziek invloed heeft op het milieu. Doch
heeft de edele muziek de macht een verhard gemoed week te maken, dan moet de
triviale muziek dikwijls ook een leelijken invloed hebben.
Hiervan zijn in de moderne schilderkunst wel voorbeelden. Het sterkste zeker het
Danshuis op den Zeedijk van Isaäc Israëls, waar de brute tuimel der dansenden,
brutale, gemeene deunen doet veronderstellen. De schilder maakte van dit gegeven
verschillende werken. Doch in zoo'n danshuis doen zich natuurlijk nog andere
invloeden gelden, zoodat men 't geheel niet op rekening van de muziek kan stellen.
Evenzoo is het met de brutale teekeningen van Tango-dansers.
Een zuiver voorbeeld van den invloed van straatmuziek is het Draaiorgel van Van
Looy, scène in de jodenbuurt te Amsterdam.
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Sonnetten,
van Willem de Mérode.
Wat geeft uw late toegenegenheid!
Niets is zoo bitter dan wat medelijden.
Ik moet de dagen van uw haat benijden
Boven de liefde van dees late tijd.
Nu noemt uw stem mij bevend: welbemind!
En sidderend is 't streelen uwer handen,
Maar ik voel als vernedering en schande,
Dat gij mij nu uit medelijden mint.
Wat zal ik dan nog in uw oogen staren!
Ik ben verzaad van liefdes wonder wee.
Mijn arme hart verlangt de doove vree
Van eenzaamheid en storelooze jaren.
En niets kan mij uw liefde nu nog geven
Dan bitterheid om een verloren leven.
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Mij is de schat van duizend kinderharten,
Mij is de jonge toegenegenheid
Van oogen, elken morgen nieuw verblijd,
Hun luide vreugde, die elk leed durft tarten.
Elk lachje dat er in hun oogen rijst,
Schenken zij gul en gaarne weg en blij.
Ik min hen allen, allen minnen mij.
Daar is niet een, die mij geen gunst bewijst.
Ik ben bemind van schoone jonge knapen,
Mij minnen teedre meisjes rilde en rank.
En aller liefde is als hun zielen blank.
Naar mij verlangend, gaan zij blozend slapen.
O, wie zou niet mijn heerlijk lot benijen?
Maar waar is 't hart om mij aan uit teschreien?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

448
Begeeren geeft geen troost, en het ontfangen
Bereidt ons hart slechts dieper droefenis.
Wij hebben meer dan ons behoeven is,
En toch verziekt ons harte van verlangen.
Het telt en cijfert aan den hoogen som
Van winsten en verlies langs werelds wegen.
Vreugden en smarten, al wat 't heeft verkregen
Zet het in heimelijke liefde om.
Wat wil dan die erbarmelijke pijn:
Dat hongeren bij liefdes overvloed,
Dat karig nemen van zijn eigen goed,
Saâm vorstlijk-rijk en bedel-arm te zijn?
Ai mij, ons hart zou al zijn liefde willen
In ééne stonde aan éen hart verspillen.
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Kunt gij zelfs in slaaps welig dal
Het leven niet vergeten?
Als ik naar u verlangen zal,
Zult gij het weten?
Zal aan den hemel van uw droom
Een ijle wolk verrijzen,
Die uitvloeit tot een dichte doom
Vochtig en grijze?
Als ook uw hart verlangend beeft
Zal worden weggeschoven
Het donker dek van boven,
En heel de wereld licht herleeft.
En door uw droom zal dwalen
Mijns harten nachtegale.
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Ook deze liefde zal wel sterven,
Gelijk op aarde alles sterft.
Tusschen verliezen en verwerven
Is slechts verlangen, dat verderft:
(Dan heeft ons alle hoop begeven,
Bezinnen wij ons op den dood;
Dàn bot en bloeit het ijle leven,
En stijgt geluk uit veege nood).
O bitterheid van dit verwachten!
Den vloed na liefdes lage tij;
Het bange luistren op de zachte
Ruischingen: kwam het naderbij?
En de ellende van dit beven
Is de verrukking van ons leven.
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Non dolet.
O neem en drink den doodelijken drank!
Hij zal uw zoete mond niet bitter maken.
Eén helle schrik.... uw armelijke haken
Gaat over in een leven licht en blank.
Nóg zijn uw oogen van ontberen krank,
Nóg moet uw arme hart zijn heil verzaken.
O neem en drink den doodelijken drank,
Gij zult van hemelsche verrukking blaken.
Door uwe leden rilt een weifeling,
En in uw handen is een vreezig beven,
Zal nu de beker naar de lippen gaan?
Eén snelle teug.... en alles is gedaan.
Even in de oogen doods vertwijfeling,
En dan de glansen van het eeuwig leven.
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Beatus ille.
Nu heeft hij aan doods koele peel
Zijn blonde hoofd zoo moe gevlijd.
En daar is geen die om hem schreit,
Noch om zijn vroeg verloren deel.
Over de zoet geloken scheel
Zons gulden goedertierenheid.
Over de handen benedeid
Haar ragfijn zilveren gespeel.
En onze toegenegenheid
Is stil gelijk zijn rusten is.
Wij wenschen zijn verzwegenheid,
Die vrij van alle lusten is.
En ieder hebben wij benijd,
Die een van doods gekusten is.
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Martje Vroom
door J.M. Goedhart-Becker.
X.
Moe stierf en gansch plotseling.
Ze was wat stil geweest de laatste dagen en wat suf; verder viel er niets aan haar
te merken. Als gewoonlijk was ze dien avond naar boven geklommen, zwaar, moeilijk
de trap op en, in haar kamer aangeland, op den stoel bij het bed gezakt en gestorven.
Herretje, die achter haar aankwam, had het hellend lichaam overeind gehouden
en angstig om Mart gegild. Ze stonden toen met hun drieën om de doode moe en
geen van drieën dacht, dat dit het einde was. Ze staarden, bewegingloos van schrik,
in de gebroken oogen, en toen in doodsangst naar elkaar.
Mart was het, die het eerst tot bezinning kwam.
‘Op bed leggen’, zei ze schor. ‘En dan een dokter. Gauw’.
Herrie knikte.
‘De dokter’, zei ze tot Engeltje. ‘Loop gauw’.
Ze duwde het meisje de kamer uit tot boven aan de trap.
Engel greep naar een hoed aan den kapstok, zag, dat het het mutsje was van Mart,
zette het toch maar op. Ze vloog de straat op, ontredderd en van zinnen, dicht langs
de huizen en zonder te weten naar wie. Toen drong het tot haar door: een dokter. Ze
rende langs de huizen, las radeloos de naamborden af en vond er een, spoedig. De
dokter was thuis.
Boven bij moe kleedden de zusters moeilijk en bevreesd het zware lichaam uit.
Ze begrepen het amper, toen de dokter zei, dat het afgeloopen was, en ze wisten niet,
wat ze moesten doen. Een zuster zou er komen voor het afleggen; de dokter zorgde
daarvoor. Ze bleven den geheelen nacht beneden bij elkaar zitten kleumen en waren
te verslagen om tot huilen te geraken, behalve Engel, die met gezwollen oogen
onbedaarlijk snikte en later met haar hoofd in haar armen aan tafel in slaap viel.
Herretje besefte, dat ze handelen moest. Ze schreef een sukkelig briefje aan oom
in het Hang, aan Willem en aan Stien, aan nog een broer van moe, die in den Helder
woonde en dien ze nauwelijks kende en tenslotte ook aan Maters en aan Louise Pons.
Ze begreep het toen: van den volgenden dag af zou ellendig de drukte beginnen, tot
na de begrafenis. En zij was nu het hoofd.
In de morgenschemering ging ze zachtjes naar boven, naar moe. Mart sloop achter
haar aan. Ze zagen, vreemd, moe's kleeren liggen op den stoel, vertrouwelijk pas
uitgetrokken en gebold door het dragen. Ze durfden er niet aan te raken. Herrie zette
zich neer op den stoel aan het voeteneind; ze keek naar moe; ze zuchtte.
Mart bleef naast haar staan; zij ook keek onafgebroken moe aan. Ze zagen beiden
slechts de goedheid van haar dik gezicht. In hun oogen welden warme tranen, die ze
stil langs hun gezichten lieten druppelen. Eindelijk zei Martje schor:
‘Moe’.
En toen zakte ze op haar knieën voor het bed neer en snikte met haar gezicht in
de dekens. Herrie sloeg haar handen voor haar gezicht; ook zij snikte, met moeite
en langzaam.
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Oome Gerrit kwam in den loop van den morgen, en Willem, en Stien. Hij begon al
onder het trappenklimmen zijn spijt hijgerig uit te jammeren.
‘Wat 'n slag - wat 'n slag, hè - god-god, meid, ik ben d'r kapot van....’
Herrie wachtte boven aan de trap; ze liet zich geduldig door oom een zoen geven.
‘God, god - dood. Zoo ineens. 't Is niet te beseffen, hè. Hoe kwam het?’
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Hij liet zich hoofdschuddend het gebeurde voorzeggen, vroeg nog naar
bijzonderheden, keek verslagen voor zich uit.
‘'k Kan d'r nog niet bij’, zei-die.
Toen vroeg hij om moe te zien en stond geruimen tijd breed en zwaar voor de
doode.
Toen hij beneden kwam, zat Stien in de voorkamer. Hij gaf haar een hand, bromde
zoowat. Wijdbeens ging hij zitten op een stoel met z'n handen op zijn knieën en zijn
hoofd mismoedig voorovergebogen. De kinderen deed hij denken aan moe, zoo. Ze
begonnen stil te huilen en oome Gerrit, knikkend, huilde een paar tranen mee. Stien
was met haar figuur verlegen.
Eindelijk stond oom op. Hij trok zijn zakdoek uit z'n zak en bette zijn oogen.
‘Jaja’, zei hij, ‘het was een goed wijf, me zuster. Ze had misschien d'r gebreke’,
zei hij met het oog op Stien, - ‘maar jullie moeder.... was tòch een beste vrouw.....
Jaja.... het is een misse boel.... een misse boel het leve....’
Hij dacht aan eigen zorgen.
‘Ken ik nog wat voor je doen?’ vroeg hij weifelend, - ‘voor de begrafenis zorgen,
of....?’
‘Willem zal me wel helpen’, zei Herrie, ‘dank u wel’.
Oom knikte tevreden, zei dat tante vanmiddag kwam en ging toen.
Stien wilde liever niet naar boven. Sinds de ruzie had ze moe niet meer gezien; ze
voelde zich bevreesd voor haar doodsbed.
‘'k Ken d'r niet tege’, zei ze.
Zoo bleef ze beneden, vroeg naar de plannen van de zusters en dronk eenigszins
vergenoegd een kopje koffie leeg.
Ze hadden nog geen plannen gemaakt; ze wachtten op Willem. Toen vroeg Stien
of ze in de rouw zouden gaan. Ze spraken erover. Herrie vond van niet.
Eindelijk kwam Baanders. Toen eerst huilde Herrie veilig uit en ook Mart en Engel
werden rustiger.
Hij troostte goedhartig en eenvoudig en Martje begreep nu beter, dat Herrie van
hem houden kon. Met Herrie samen ging hij de doode moe bezien. Zonder onthutsing,
maar stijf en verlegen trad hij binnen, als toen hij om Herrie's hand kwam. Het
vreemde, gele licht door de neergelaten rolgordijnen verhoogde de stilte; ze liepen
op hun teenen tot voor moe's bed; ze vermeden iedere onnoodige beweging. Herrie
trok het laken terug en Willem keek eerbiedig naar het groote witte gelaat, dat de
dood een strengheid had gegeven, die het in het leven nooit bezeten had.
‘'t Is, of ze verandert’, zei Herrie smartelijk.
Hij knikte, Willem. Ze was hem geheel vreemd zoo, de dikke goede mevrouw
Vroom. Hij kon zich haar niet anders denken dan in 'r zwarte japon en met haar
bruine oogjes trouwhartig open achter de brilleglazen. Ze had niets eerbiedwekkends
toen, was àl gemoedelijkheid. Nu, pralend op haar doodsbed, in het hooge
tweepersoons-ledekant, kreeg haar breede hoofd iets majestatisch. Hij voelde zich
klein ervan worden. Herrie dekte behoedzaam het gelaat weer af. Eerst toen ze buiten
de kamer stonden, dorst Willem iets te zeggen.
‘Ja’, zei hij, ‘vreemd, de dood. 't Is een geheimenis’.
Toen haalde hij diep adem en was de ban verbroken.
‘Ik mocht 'r graag lijden’, zei hij.
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Hiervoor was Herrie hem dankbaar, want innerlijk gevoelde ze zich meer dan ooit
beschaamd voor moe's drankzucht.
Beneden nam Baanders dadelijk de zorg op zich voor de zakelijke aangelegenheden.
Hij stelde de advertenties op voor het Nieuwsblad en voor de Rotterdammer en dacht
er lang over na, hoe hij de mededeeling het keurigst op de rouwkaarten zou laten
drukken. Hij maakte vijf verschillende kladjes en ze kozen er gezamenlijk een van
uit. Er kwam een man van een begrafenisvereeniging en Willem regelde en besprak
alles met hem en de meisjes gaven in vol vertrouwen blindelings hun goed-
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keuring. Een keurige begrafenis moest het zijn, zeiden ze alleen maar.
Zoo volgde alras de begrafenisdag.
Armoedig stonden ze 's morgens in haar zwarte japonnetjes te huilen met d'r drieën
en het juffrouwachtig vlechtstompje van Engel leek zeer kinderlijk en haar blozend
gezichtje kwam jong uit het zwart. Herrie, die haar zoo zag staan, sloeg haar arm om
het jongste zusje en haar tranen rolden sneller. Zij en Martje zagen bleek en afgemat
eruit; opvallend rossig was Herretje's krulhaar tegen de zwarte japon. Martje stond
het zwart het minste; een alledaagsch winkeljuffie leek ze. Maar zooals ze daar met
'r drieën in de achterkamer stonden voor de geblinddoekte balkondeuren, onthuis en
werkeloos en ieder huilende, geleken ze drie verlaten kloosterkinderen.
Vóór, stond midden in de kamer de kist, waar moe in lag. Als ze er kwamen, één
van drieën, begrepen ze 't amper, dat dit hun eigen moe was, die star en onverbiddelijk
geleek en die slechts knusheid en toegeeflijkheid gekend had. Engel durfde haast
nietkijken.
Telkens als er bloemen kwamen, brachten ze die gedrieën de kamer binnen en
telkens, angstig, keken ze, hoe de doode volhardde in de ijzige rust, en dan huilden
ze zielig en gingen achter elkaar met gebogen hoofden de kamer uit. De kransen, de
palmtakken, legden ze in een kring om de baar; ze schikten ze tot praal met kinderlijke
toewijding en als om de doode te verteederen, die ongevoelig voor hun moeite bleef
en hen verloochende. De beide gele rolgordijnen hingen glad, recht neer; de spiegel
van de bonheur en die boven den schoorsteenmantel waren met witte lakens overdekt.
De stoelen wachtten. Op het stille bovenhuis lag de doodekamer in den ban der
tijdelooze eeuwigheid.
Toen de gasten kwamen ging de grootsche plechtigheid te niet. Voor de zusjes
echter was dit een uitkomst. Het leven van buitenaf bracht het tot hen.
Baanders was de eerste. In zijn zwarte handschoenen en kleedjas en met den
hoogen hoed op z'n plakkerige haren geleek hij op een bidder. Hij sprak gedempt;
zijn armen bewoog hij houterig.
Of alles in orde was, vroeg hij, waarop Herrie bevestigend knikte. Toen liep hij
even naar vóór, - kwam daarna bij de meisjes om de tafel zitten.
‘Mooie kransen’, zei hij. ‘Keurig mooie kransen, hè?’
Dat vonden ze ook en hij vroeg precies van wie ze allemaal waren. Ze begonnen
eerst landerig op te sommen, ze aan te duiden en te beschrijven; ze vulden elkaar
aan, maakten een opmerking, bespraken de waarde een weinig en zoo kwam er iet
of wat gezelligheid.
‘Van jou en van ons is de mooiste’, zei Engel.
‘'t Royaalste’, vond Mart.
‘Dat moet toch ook’, zei Herrie.
‘Natuurlijk’.
‘Dan die van tante Lewies en van Piet’.
‘Of van oome Gerrit’.
‘Uit de Helder niks?’ vroeg Willem.
‘Nee’, zei Herretje, ‘een briefje met condoleantie en dat oome Dirk op 't kerkhof
zich an zou sluiten bij de stoet, want dat het met de treinen maar krap-an ging.’
‘We hebben maar gerekend’, zei Martje, ‘dat ie daarna nog hier komt’.
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‘Hij had toch ook wel bloemen kennen sturen’, zei Engel, ‘'t was toch een eige
broer’.
‘Ja, och....’
‘Hebbie 't takkie van Stien gezien?’ vroeg Martje.
‘Nee....’
‘Nou!’
‘Ja, niet rejaal’, zei Herretje, ‘dat mot ik ook zeggen. Al was ze nou een stiefkind.
Toen pa trouwde, heeft moe ze toch op den koop toe genomen’.
‘Ze kon niet goed overweg....’
‘Nou ja, maar na de dood....’
‘'t Is zoo’, zei Willem, ‘dan is alles uit-
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gewischt. 't Moest tenminste zoo wezen. Over 't graf heen mot je je veetes niet
strekken.’
Toen werd er gebeld en 't was Stien.
‘As je van de duvel spreek’, zei Martje zachtjes.
Stien kwam binnen. Ze was in 't zwart met een hoed met veeren en ze had een
indiscrete kleur. Ze bracht voorjaarslucht de kamer mee in. Ze trachtte
neerslachtigheid te leggen in haar trekken en in haar stem. Bedenkelijk schudde ze
haar hoofd en zei wat klagerig:
‘Och God, wat 'n nare dag. Wat zalle jullie blij zijn, as 't maar voorbij is’.
‘Wil 'k je goed anneme?’ vroeg Herretje.
‘Ja, as je wil. Ken 'k zelf niet?’
Ze wurmde zich uit 'r mantel, deed 'r hoed af.
‘Blijf ie hier?’ vroeg ze.
‘Vóór’, zei Willem, ‘staat de kist’.
‘Jezus’, schrok Stien, ‘wat eng’.
Toen begon ze bijna te fluisteren.
‘Her, as ik met wat helpen kan, dan van harte graag, hè. Alleen, 'k ga niet na
binnen.’
‘'k Ken geen dooien zien’, legde ze Baanders uit.
‘Dank je, Stien, voor je palmtakje’, zei Herrie.
‘Is-tie nogal netjes? 'k Heb 'm zelf niet gezien’.
‘O ja’, zeien ze flauwtjes.
‘Ben d'r véél kransen?’
‘Ja’, zei Engel, ‘wàt 'n mooie, hè Herrie?’
Stien keek 'r met een plotseling medelijden aan. Ze trok haar tegen zich aan.
‘Och god’, zei ze, ‘schaap. Nou al een wees, hè, en zoo zielig in 't zwart’.
Het deed Engel met een schok haar verlatenheid opnieuw beseffen. Ze maakte
zich los van Stien, viel bij Herretje op 'r knieën neer en huilde met 'r gezichtje tegen
haar aan. Herrie streelde troostend over het blonde haar; met een hoofdschudden
weerde ze verdere uitwijdingen van Stien af. Die trok meewarig haar schouders in
de hoogte en zette een tuitmondje.
‘Wie heb je japonne gemaakt’, vroeg ze toen.
Kort daarna kwamen juffrouw Baanders en de vrouw van oome Gerrit uit het
Hang. Tante Marie was huilerig, maar Willems moeder ging kordaat tot Herrie, nam
haar hand tusschen beide de hare en sprak met de rust des geloofs godvruchtige
woorden. Allen werden er stil van in dit uur. Toen schrok de kleine juffrouw Baanders
zelf van de uitwerking harer driestheid; ze knipte verlegen met haar oogjes, streek
haar rok glad en zei met bijna verontschuldigenden glimlach:
‘Och ja, ik ken d'r zoo inkomme. Toen Baanders stierf, was het ook zoo'n slag.
Ze keek vragend op naar Willem en die knikte.
't Werd stil in de kamer, waarin ze allen om de tafel zaten. Er werd een enkel
woord gefluisterd en af en toe viel er een snik. Ze zaten er met gebogen hoofden en
deemoedige gezichten; ze keken smartelijk of wel eerbiedig.
Het leed had er de plechtigheid weer een wijle hersteld.
Maar kort slechts duurde deze ongestoordheid. Herrie ging de kamer uit om voor
koffie te zorgen en uit de keuken kwamen de geluiden der bezigheid. Even later
drong een vleug van koffiegeur de kamer binnen, die ze elk voor zich gretig opsnoven.
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Hunne lust voor 't leven rees erdoor en er begon een gesprekje te loopen buiten moe
en de begrafenis om, waar ze allen schuchter deel aan namen. Toen de koffie kwam
en elk een kopje voor zich had staan, staken ze de hoofden wat meer te zamen over
de tafel heen en ze spraken iets luider. Tegen half twaalf kwam oome Gerrit en daarna
spoedig Maters en Hans Pons met tante Lewies. Daar de lange Pieter Tuin door ziekte
was verhinderd, waren ze toen voltallig.
Oome Gerrit bleef lang alleen bij moe in de voorkamer. Bij tusschenpoozen zuchtte
hij: ja, ja, en keek onafgebroken zijn zuster
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in 't gelaat. 't Geleek zoo, alsof haar dood hem gelegenheid bood zijn eigen zorgen
uit te zuchten. De doodekamer gaf hem rust en zwaarder viel hem de gang terug naar
de achterkamer, waar hem het leven meedoogenloozer leek dan ginds de troostrijke
dood.
Ook Hans en Piet zeiden ja, toen Herrie vroeg of ze moe nog wilden zien en tante
Lewies, die luid-op huilde, knikte en zei:
‘Strakkies’.
Ze beteekende den jongens om maar vast te gaan.
Op hun teenen liepen de twee achter elkaar door het gangetje; ze betraden de
voorkamer met gebogen hoofden en stonden een oogenblikje wezenloos en houterig
te kijken naar de baar. Ze spraken geen woord, en zoo als ze gekomen waren, gingen
ze voorzichtig weder terug. In de kamer bij hun koffie herademden ze stilletjes en
keken tersluiks of de anderen op hen letten.
Maar tante Lewies stond op en ging naar moe. In de gang snoot ze geruchtig haar
neus en toen ze bij moe stond, huilde ze onbevreesd met volle snikken voort. Ze
boog zich trouwhartig over het verstarde gelaat tot dicht erbij. Toen zei ze schor:
‘Dag Engel’.
Er viel een traan op moe's gezicht en zorgvuldig bette tante Lewies die met haar
zakdoek weg. Toen keek ze rond, zag de bloemen en lette daar even op en keerde
daarna terug bij de anderen, waar ze onvervaard van moe begon te praten in warme
en oprechte woorden, die de kinderen goed deden en hun gezichtjes verguld lieten
glanzen. Er was in tante Louise geen oogenblik de verbijstering der anderen, geen
bangelijkheid, die haar deed fluisteren en geen gedachte aan eigen gedrag. Ze bezat
de eenvoud en de rijpheid, die den dood niet ducht. Hierin verstond haar oome Gerrit,
die onder haar spreken langzaam aan de eigen zorg vergat en mee ging leven in
herinnering aan de vroegere vriendschap.
Zoo zaten ze als twee vertrouwde kameraden en herdachten de derde, die was
heengegaan en verhaalden elkander gebeurtenissen van jaren her en vulden elkanders
woorden aan, en de anderen keken hen aan met luisterende gezichten en ondergingen
de bekoring van verleden zonnigheid.
Ze schrokken van de bel en wisten opeens, allen, plotseling, dat nu het oogenblik er
was, het ééne, 't afgrijselijke oogenblik, dat moe zou worden weggedragen.
Geen durfde meer te spreken; Herrie, overeind en doodsbleek, luisterde en Engel
klemde zich vast aan haar japon. Oome Gerrit liet het hoofd zakken op de breede
borst en tante Louise, met de elleboog op tafel, bedekte haar oogen met de hand; ze
zuchtte zwaar. Angstig en verlegen gluurden de andere gasten naar de zusjes.
Ze hoorden precies, hoe de deur openknalde en hoe onder aan de trap, een
mannenstem iets riep naar boven. Het meisje voor den halven dag kwam huilend
binnen; ze kon geen woorden uitbrengen en wrong een punt van haar boezelaar
krampachtig tegen haar mond en oogen. Allen staarden ze haar aan, tot oome Gerrit
z'n keel schraapte en: goed, zei en Baanders oprees om de menschen te woord te
staan. Spoedig kwam hij terug, trok Herretje opzij en stotterde iets van afscheid
nemen en dan hier blijven, tot alles weg was.
Werktuigelijk gingen ze nog eenmaal nu, de zusjes, in een droevig stoetje het
gangetje door om naar moe hun laatsten groet te brengen en torsten elk onmachtig
het verlangen naar een weergroet. Ze stonden hand in hand voor de baar, Herrie in
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het midden; ze keken, en bibberend gleden de tranen langs hun wangen, en hun lippen
trilden. Toen keerden ze, gebogen hoofds, met moedelooze schreden terug van deze
laatste vruchtelooze bedevaart.
Willem sloot de deur der achterkamer om zooveel mogelijk het geluid van het
gebeuren te verheimelijken en tante Lewies leidde hen af met hakkelig gepraat, maar
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toch hoorden ze 't geschuifel van de mannenvoeten, eerst de trap opkomend,
gemakkelijk en vlug, en later traag en bemoeilijkt en toen dalend, langzaam, tree
voor tree. Toen snikten ze hardop, Herretje en Mart en Engel, en alle de aanwezigen
huilden ze mee.
Kort daarop kwam Willem en wenkte de heeren tot gaan. Oome Gerrit snoot zijn
neus en trad op de meisjes toe, die hij knikkend en sprakeloos, één voor één de hand
reikte. De tranen sprongen hem weer fel de oogen uit en in de gang snoot hij opnieuw
en wachtte op de drie anderen, die evenals hij hun handen reikten aan de dochters
des huizes. Hans Pons keek daarbij aarzelend op blonde Engeltje neer en toen ze
haar behuild gezichtje ophief, kuste hij haar vlug. Tante Lewies zag het; moederlijk
knikte ze Engeltje toe.
Maters nam Martje's hand tusschen zijn beide, drukte die innig en zei zachtjes:
‘Hou je goed, Mart.... Mart’, zei hij nog eens. Meer durfde hij niet. En Martje, die
niets zeggen kon, knikte.
Het laatst ging Willem. Herretje kuste hij en hij sprak een paar vertroostende
woorden, maar ook voor Mart en Engeltje behield hij aandacht en steunde hen met
zijn broederlijke genegenheid, en de meisjes keken hem even in vol vertrouwen aan.
Toen hoorden ze, hoe ook zij de trap afgingen en hoe de voordeur zacht in 't slot
getrokken werd.
Ze begrepen niet, dat ze moe nu nooit meer zouden zien; ze waren versuft en
geeuwerig, en na de groote ontroering kwam de inzinking, de landerigheid. Zelfs
tante Louise kwam er niet onderuit. Stien werd er bijna humeurig van; ze overwoog,
of dit verdriet, dat de meisjes aan den dag legden, niet overdreven was. Zóóveel ging
er aan moe toch niet verloren. Aan moe, die dronk! De eerste schrik om 't onverwachte
en de verbijstering van het alleen staan, dat begreep ze, maar of er sprake kon zijn
van een verlies, een gemis.... Ze hield 'r mond, maar ze dacht het hare, en ze at een
pepermuntje. Toen juffrouw Baanders naar haar keek, zei ze:
‘Ik voel het daalijk in me keel, as ik huil. Ik ken eigelijk niet tegen emoties.
‘O’, zei de juffrouw koel.
In haar oogjes las Stien een stil veroordeel. Ze wendde zich daarom opzichtig van
haar af, waardoor juffrouw Baanders zich een nietig verschijninkje gevoelde.
Bij tusschenpoozen huilden de meisjes nog eens even, maar ze waren te moe; ze
zaten verslagen neer en huiverend volgden ze de tocht naar het kerkhof, dachten aan
de open kuil, het doffe geluid van de aarde, die zou vallen op de kist. Dood-zijn docht
hun zoo angstwekkend. Ze gaven wel antwoord als er tot hen werd gesproken, maar
het kon hun verstarde aandacht niet tot zich buigen. Dan dwarrelde het gesprekje
weer van hen weg en talmde tusschen tante Lewies en tante Marie en juffrouw
Baanders, die niet veel aanrakingspunten hadden. Geen van drieën mochten ze Stien,
die af en toe iets meezei. Juffrouw Baanders en tante Marie konden haar bij instinct
niet zetten en tante Lewies niet, omdat ze met moe overhoop lei. Zij, tante Lewies,
wist ook wel, dat Engel te diep in het glaasje keek; een ieder had z'n fouten; ze hield
het op Engel, niet op Stien.
Eens, toen Stien er tegen haar wat over losgelaten had, had ze haar op haar nummer
gezet:
‘Zij is an de drank en jij ben an de pippermunt verslaafd. Is dat nou zoo'n verschil?’
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Dit had nijdigheid veroorzaakt en sindsdien schonken ze mekaar zoo weinig
mogelijk aandacht. Daarom kletste ze nu maar zoowat mee met die twee ouwe zeuren
en hield er Stien zooveel mogelijk buiten. En onderwijl gingen er trouwe gedachten
naar Engel, die ze begroeven, die dood en weg was. Voor haar was het een gemis,
zoo goed als voor de meisjes. Ze begreep de verlatenheid der kinderen en ze nam
zich voor om hun, zoover ze 't kon, de moeder te vergoeden.
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‘Kind’, zei ze tegen Herretje, ‘'t zou veel beter zijn as we niet zoo stil bleven zitten.
Bezigheid leidt af.’
Herrie keek op de klok en tante Lewies knikte.
‘Je wou toch zeker een en ander aanrichten voor as ze terugkommen? Dan mag
ie zachies-an beginnen. Nou zou ik zeggen, as Mart en Engel jou es hielpen en wij
anderen gingen eens naar vóór om daar de boel weer een beetje op z'n plaas te
brengen.’
‘Niet?’ vroeg ze rond.
Herretje keek dankbaar; juffrouw Baanders en tante Marie knikten, maar Stien zei
fel:
‘Mijn krijg ie voor al het goud van de wereld niet in de voorkamer.’
‘Nou’, zei tante Lewies, ‘'k zou haas wat zeggen.’
‘'t Werk op me zenuwen’.
‘'t Zou bij geval je geweten kennen zijn. Maar blijf jij dan maar hier, je mot niks
tegen je zin doen, mensch’.
Zoo schoven ze dan met 'r drieën de kamer uit, de twee magere vrouwtjes voorop,
lijvig en goedsmoeds erachter tante Lewieze.
In de bereddering der huiselijke dingen vonden ze allen opbeuring en herleving
hunner gedachtengangetjes.
Ze waren toch nog veel te vroeg gereed met alles en ze moesten geruimen tijd wachten
op de terugkomst der heeren, maar ze zaten rond de gedekte tafel nu, dronken weer
een kopje koffie en omdat ze flauw waren, aten ze een saucijzenbroodje vooruit. De
kinderen lieten zich er eerst voor aanmoedigen, schaamden zich voor hun trek. Er
was niet meer de uitgedeinde landerigheid van daareven en ook de meisjes kwamen
tot meepraten. Zoo verliep de tijd sneller.
Met de heeren kwam er meer drukte het huis binnen. Ze spraken gedempt, maar
hun zwaardere stemmen overgonsden die der vrouwen, die daardoor luider gingen
spreken. Ze voegden zich dadelijk om de tafel bijeen, die de mannen begeerig
overkeken, en oome Gerrit kon van zijn hart geen moordkuil maken. Hij greep zonder
veel complimenten een broodje, nam er een smakelijken hap van. Zijn vrouw geneerde
zich en gaf hem een por.
‘'k Ben zoo beroerd flauw’, zei hij met z'n volle mond.
‘Laat 'm’, zei tante Lewies, ‘'k ken d'r inkommen’.
Ze luisterden toen naar Willem, die verslag deed. Tersluiks en bedeesd bedeelden
zich Piet en Hans Pons ook van een broodje, dat ze zoo ongemerkt mogelijk lieten
verdwijnen.
Willem zei, dat het een keurige begrafenis was; 't ging uitstekend geregeld; ze
waren zonder storing aangekomen op de begraafplaats; alles zag er prima uit,
koetsiers, de kleeden van de paarden en de bidders zelf, netjes, en de kransen kwamen
prachtig uit. En oome Dirk was op 't kerkhof.
‘Wou-die niet meekomen?’ vroeg Herrie.
‘Hij dee de groeten aan jullie’, zei oome Gerrit, ‘en liet je nog wel condoleeren.
Hij moes weer terug naar De Helder en nou had ie geen tijd meer. Hij is in de stad
'n broodje gaan eten’.
‘En het graf?’ zei Mart, ‘ziet het graf d'r.... netjes uit’?
IJverig bevestigde Willem.
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‘Netjes. Werkelijk. 't Is alles opperbest in orde. Niewaar?’
Hans en Piet vielen bij, zwaarwichtig, weloverwogen:
‘Er was alle zorg an besteed, dat kon je zien’.
‘Al was het geen groote stoet, 't was toch plechtig’.
‘Juist héél plechtig’, zei Piet.
Daarop zuchtten ze, zetten zich recht voor hun bordjes en lieten de schalen
rondgaan. En Herrie schonk koffie in.
‘Is-t-er ook iemand, die liever port wil?’ vroeg ze.
‘Nou-ou’, zei oome Gerrit, maar tante Marie duwde hem weer en beduidde op
Stien.
Hij keek en haalde kort zijn schouders op.
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‘Ik wil wel een slokkie port van je hebben’.
‘Ik ook wel’, zei Baanders, expres. En toen hij bleeke Herretje zag, drong hij erop
aan, dat de meisjes ook een glas moesten drinken. Het eind was, dat ze één voor één
ertoe besloten. Juffrouw Baanders, bezorgd voor méér dan een half glaasje, hield bij
het schenken 'r vinger onder de hals van de flesch. Ook Stien nam ‘een druppie’,
voor de heropleving, zei ze, en omdat ze zoo lamlendig werd van de narigheid.
Oome Gerrit at en dronk, in gedachten verzonken. Na een tijd leunde hij achteruit,
met zijn handen naast z'n bord en zijn kin op z'n borst, en keek met zwaarmoedigen
blik naar Louise Pons.
‘Ja-ja’, zei hij toen, ‘nou leit ze daar, Lewies’.
Tante Louise schoot de keel vol. Met oogen vol tranen knikte ze. Zonder schaamte
haalde ze haar zakdoek te voorschijn, veegde langs haar oogen, slikte moeilijk de
prop weg.
En oome Gerrit keek van haar naar de nichtjes.
‘'t Gaat me nader dan ik je zeggen kan’, zei hij. ‘'t Is net, of ik nou eigelijk pas
voel, dat ik veel van d'r heb gehouen. Dat zal jullie misschien ook zoo gaan. Je moeder
was iemand, die zich op niets verhief - hij keek naar Stien - en die zich misschien
ook op niets spesjaals verheffen kòn, maar iemand, zie je, met toch een gaaf en eerlijk
hart in d'r lijf en zulleke menschen, met gebreken en al, die mis je het meest van
allemaal’.
‘Ik voor mij tenminste, ik zal ze missen’, besloot hij.
‘Ik geloof, dat we wel zeggen kunnen, wij allemaal,’ meende Baanders. Hij greep
Herretje's hand.
‘Moe’, snikte Martje opeens eruit, ‘was een bèste moeder’.
En Herretje en Engel, uithuilend nog eens, knikten sterk en overtuigd.
Tante Lewies stond op. Tusschen groote snikken door, gaf ze elk der drie een
hartelijken zoen.
Baanders, Hans en Piet zaten met saamgebeten tanden hun ontroering neer te
vechten; juffrouw Baanders en tante Marie huilden kleinzielig en bedrukt, en oome
Gerrit liet dikke tranen langs zijn wangen druppen. Stien drukte een klein zakdoekje
tegen haar oogen.
‘Och ja’, zei tante Louise, ‘'t is de weg, die we allemaal gaan’.
‘Uit stof zijn we verrezen en tot stof zullen we wederkeeren, niewaar?’ zei juffrouw
Baanders bescheiden tot tante Marie. Die knikte.
‘Vertel es van Dirk’, zei Louise Pons.
‘Wat zal ik je zeggen....’
‘Hij bracht toch nog een bloemtak mee, om op het graf te leggen’, zei Willem tot
de meisjes.
‘O’, zeiden ze met erkentelijkheid.
Het deed hun genoegen voor moe.
‘Och’, ging oome Gerrit door, ‘we zijn 'm zoo uit het oog verloren. Ik had 'm, laat
es kijken, in geen negen jaar gezien. 't Wordt bijkans een vreemde’.
‘Zonderling toch, dat ie niet es meer liet hooren’.
‘Ja, God, als 'k het goed overdenk, kan ik het 'm niet zoo kwalijk nemen. 't Gaat
zoo, hè, as je je eige gezin heb om voor te ploeteren, dat neemt je genoeg in beslag’.
‘Hoeveel kinderen heeft ie?’ vroeg Herretje.
‘Een, twee-drie-víjf. Enfin, het gaat 'm goed, zooals ie zegt’.
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‘Ze hebben een kruienierszaak ommers?’
‘Sinds een jaar of zes, ja. 't Schijnt wel te lukken’.
‘De Helder, da's niet naas de deur, hè?’
‘Ben u d'r ooit geweest?’
‘Ikke? Nee. As 'k 'm zag, dan was het hier’.
‘Hoe ziet ie d'r uit?’ vroeg Engel.
‘Niet gezet, en lang. Bleek’.
‘Dus niks van u, of van moe’.
‘Heel wat anders’, zei Maters. En Hans:
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‘U lijkent zeker op één van uw ouwers en hij op de andere’.
‘Hij heeft het meeste weg van me vader. Engel en ik trokken meer op moeder, vin
je niet?’
‘Precies’, vond Louise.
‘Ik herinner 'm me nog maar amper’, zei tante Marie, ‘heeft ie geen bakkebaarden?’
‘Ja, juist’, zei Maters.
‘Ja’, zei oome Gerrit, ‘het is, hoe zal ik het zeggen, zoo'n beetje een uitgemergelde
figuur, zoo'n echte krentemeneer’.
‘'t Is zonde’, zei Stien.
‘Met alle respect, hoor. 'k Wou, dat ík ze mos verkoopen’, zei hij zuchtend.
Hans Pons knikte af en toe naar Engeltje, die naast zijn moeder zat aan 't andere
eind der tafel en Maters zat naar Martje te verlangen, maar het meisje staarde
verstrooid en keek zelden naar zijn kant. Ze zat tusschen Engel en Herretje in; zielig
leek ze hem, de meest verlatene. Baanders zat naast Herrie; dan kwam hij zelf met
Hans Pons, samen aan 't benedeneinde, recht tegenover mevrouw Pons, die, alleen,
het hoofdeind innam, en langs de tweede lange zij der tafel zat oome Gerrit met aan
den éénen kant Stien en aan den anderen zijn vrouw, die juffrouw Baanders naast
zich had.
In een hoek der kamer stond, alleen en leeg, de stoel van moe.
Na het eten rookten de heeren een sigaar; op de bordjes lagen afgestreken lucifers
en plukjes asch. Oome Gerrit sleep aan een rood lucifersstokje een wittig puntje en
peuterde daar zijn kiezen mee leeg. 't Werd zachtjes-aan de tijd om op te breken. Ze
zaten scheef en onverschillig rond de tafel met achteruit of dwars geschoven stoelen.
Het eerst stond oome Gerrit op. Hij haalde zijn broek in de hoogte en trok zijn vest
af. Hij geeuwde. Herretje begon de leege bordjes bij elkaar te zamelen; Engel bracht
ze gedwee naar de keuken. Het dienstmeisje kwam binnen om mee op te ruimen en
allen stonden ze op, lieten de stoelen in een wanordelijken kring achter. Opgepropt
bleven ze in de kleine achterkamer, tot oome Gerrit ongedwongen naar de voorkamer
liep, waar nu de tafel in het midden stond en de spiegels blonken. Tevreden,
vriendelijk, was het weer de kamer van weleer. Mevrouw Pons voegde zich bij hem;
ze gingen ieder breeduit zitten in een leunstoel bij de ramen. Gaandeweg draalden
ook tante Marie en oude juffrouw Baanders naar binnen. Toen Baanders en even
later, schoorvoetend, Stien.
‘'t Wordt tijd’, zei oom tegen zijn vrouw. ‘Wat doe jij, Lewies?’
‘Ik blijf nog een beetje. 't Huis loop anders zoo leeg’.
Oom maakte een beweging om naar buiten te kijken.
‘Triestig, die neergelaten gordijnen’, zei Louise.
‘O!’ vond tante Marie. ‘Ik stak maar vroeg de lamp op, as ik Herretje was’.
‘Da's in zoo'n rijtuig ook zoo beroerd, hè’.
‘Ja. Somber’, zei Willem.
Hans Pons kwam bij hen gedrenteld; tante Marie ging naar boven om zich gereed
te maken voor vertrek. Engeltje ging mee om haar te helpen. Herretje was in de
keuken en zoo bleven Piet en Mart in de achterkamer alleen.
Martje vouwde het tafellaken in de plooien met langzame, werktuigelijke
zorgvuldigheid. Maters stond met zijn handen in de zakken. Ze spraken niet. Maar
toen Martje naar de klok keek, zag hij in den spiegel haar oogen vol dikke bobbelende
tranen en dit ontroerde hem heftig. Hij liep op haar toe en greep haar hand, waar ze
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haar zakdoekje in hield, zoodat nu de druppels langs haar gezicht afgleden en er één
warm op zijn hand kwam te parelen.
‘Mart’, zei hij stikkerig, ‘och Martje, kom toch bij me. Je weet toch, hoe ik van je
hou’.
Hij trok haar tegen zijn borst, sloeg zijn arm om haar middel heen, en ze lei moe
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haar hoofd op zijn schouder en begon te huilen.
‘Wil je, Mart?’
Ze knikte.
‘Wil je me?’
‘Ja’, zei ze stilletjes. ‘Goed dan’.
Hij kuste haar, blij, onstuimig even, maar dadelijk temperde hij zijn vreugde en
streelde haar nu maar zachtjes. Af en toe kuste hij licht haar krulletjes. Een oogenblikje
liet ze hem begaan, toen duwde ze hem zacht van zich weg, veegde haar oogen af
met het natte zakdoekpropje.
‘Stil’, zei ze. ‘Daar heb-ie ze’.
Van de boventrap kwam tante Marie. Martje lei het kleed over de tafel, schikte de
stoelen. Toen keek ze naar Piet en dwong zich tot een glimlach.
‘Je mot me maar nemen, zooas ik ben, Piet’.
‘'t Zal best lukken’, zei hij.
Méér dan gelukkig was hij met 'r, al wist ie dan ook, dat ze hem niet zoo van
ganscher harte aannam. Plots werd hij bang, dat ze zich bedenken zou.
‘As je d'r maar niet van terugkomt’, zei hij kleintjes.
‘Nee’, schudde Martje, ‘ik heb me lang genoeg bedacht. Vroeger of later was het
er toch van gekomen’.
‘'t Was moe's wensch’, zei ze stumperig.
‘'t Is’, zei hij, ‘een heilige dag om vandaag een bond te sluiten: As 't ware over het
graf van je moeder. D'r zal zegen op rusten’.
Deze woorden grepen in Martjes ziel. Voor het eerst bewonderde ze iets in Piet
Maters.
Oome Gerrit en tante Marie namen afscheid en gelijk met hen ging Stien, die er naar
snakte om weg te komen. De woorden tusschen de stiefzusters waren koeltjes. Stiens
oogen, in 't vooruitzicht weer buiten te zijn in 't tintelende leven, herkregen reeds
een lachende glans; bij het spreken kwamen kuiltjes in haar wangen; ze was
vriendelijk tegen tante Marie en oome Gerrit; zij alleen al vulde het gangetje met
haar lollige mooiheid van volbloeide vrouw. Een sterfhuis beleedigde ze, zooals ze
juffrouw Baanders krenkte.
Oom klopte de meisjes op den rug, hakkelde een onhandig zinnetje eruit en gaf
Engeltje een zoen en een tikje met z'n twee vingers tegen haar wang, en tante Marie
zei hen saai en plechtmatig goedendag en wenschte het beste.
Op de trap bedacht oom nog wat. Hij riep:
‘En zeg Her, Herretje. Als je me voor iets noodig heb, ik sta tot je dienst hoor. Dat
spreek’.
Herrie knikte. Ze had goddank Willem. Aan oome Gerrit zou ze geen groote steun
hebben als het er op aankwam. Maar ze bedankte vriendelijk en zou er om denken.
Toen gingen ze.
Zoo begonnen langzaam-aan de gasten af te zakken.
Na verloop van een half uurtje vertrok juffrouw Baanders en kort daarop Piet, die
gaarne nog gebleven was, maar er zich met de familie nog niet vertrouwd genoeg
voor voelde. Hij zou zijn rechten krijgen, spoedig nu. Martje's hand drukte hij innig,
maar hij durfde niet vragen of ze hem uit wou laten; en Martje, die er wel aan dacht,
wist niet of dat wel paste voor vandaag, en daarom liet ze 't achterwege.
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Het langst bleven tante Louise en Hans Pons. Ze dronken thee in de voorkamer.
Martje bediende hen daarmee. Aan de tafel zat Willem en schreef; tante Lewies, voor
het rechtsche raam, breide aan een lapje geel katoen; voor het linksche, op de plaats
van moe, zat Herretje, die haar hoofd tegen de stoelrug leunde en haar handen langs
de armsteuntjes hield. Ze hield haar oogen gesloten.
Tusschen de beide ramen in had Hans naast de zijne een laag stoeltje voor Engeltje
getrokken en daar zaten ze nu dicht naast elkaar, Engel moe en tevreden leunend
tegen zijn arm, die hij over den bovenkant van haar
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stoeltje liet liggen. Hij fluisterde bij tijden een sussend woord, waar het meisje,
ondanks haar verdriet, romantisch gelukkig om was. En Martje, die hen zag, dacht
aan Guus en wenschte, dat hij nooit in haar leven had bestaan.
Een enkele maal zag tante Lewies van haar werk op; onderzoekend keek ze van
de een naar de ander en wereldwijs hervatte ze haar breien en dacht aan Engel, daar
buiten.
Tot kort voor het eten bleven ze, en zoo blij als Stien geweest was om weg te gaan,
zoozeer zag moe's vriendin er tegen op. Nu nog had in dit huis deez' dag aan Engel
toebehoord. Van morgen af werd dit anders en als ze terugkwam, Louise Pons, zou
het zijn als in het huis van een vreemde. Want al was ze met Engel's kinderen nog
zoo vertrouwd, ze hadden haar en zij had hen niet noodig en de vertrouwelijkheid,
die in deze kamer zoo vaak geweven was tusschen haar en Engel Vroom, zou ze hier
nooit hervinden.
Dit alles voorvoelde ze vaag en daarom viel haar het heengaan zwaar. Ze zette
langzaam voor den spiegel haar hoedje recht op 't hoofd; ze liet zich helpen met haar
mantel en vóór ze goedendag zei, keek ze nog eenmaal de van ouds bekende kamer
rond en ze zuchtte. Toen begon ze met haar gewone hartelijke drukte de kinderen te
overtuigen, hoe ze altijd met raad en daad voor hen gereed zou staan.
‘Ik meen maar’, zei ze, ‘Herretje, d'r zijn wel es gevallen, dat je graag de meening
van een ouwere vrouw zou hooren en je weet, moe en ik waren nogal es veel van
dezelfde opinie.
‘En verder hoef ik je wel niet te zeggen, dat jullie me altijd welkom ben. Hoe meer
hoe liever.
‘Ja’, zuchtte ze, ‘'t zal me vreemd zijn, as ik wéér hier kom’.
Toen vermande ze zich, zei omslachtig goedendag en ging.
Dat Hans bij het weggaan Engeltje wéér een zoen gaf, vonden ze allemaal
vanzelfsprekend.
's Avonds bespraken ze met Willem hun toekomstplannen. Vooreerst zouden ze zoo
blijven wonen met 'r drieën, dat hadden ze bepaald. Maar dan, dan zouden ze wel es
lust hebben om te trouwen, Willem en Herretje, en Engel kon bij hen inkomen. Ze
zeiden het niet regelrecht, maar Mart begreep het, en daarom vertelde ze, dat ze
Maters aangenomen had.
‘Herrie’, zei ze, ‘'t is misschien maar beter, dat ik het ineens zeg. 't Is erdoor met
Piet’.
Het verblufte Herretje nog meer dan dat het haar verheugde.
‘Guns’, zei ze, ‘sinds wanneer is dat zoo ineens?’
‘Vanmiddag’, zei Martje zacht.
Verlegen zei Herrie:
‘O’
en zat er bedrukt over na te denken.
Martjes lippen trilden.
‘'t Was moe's wensch ook’, zei ze. ‘Is het niet?’
‘Ze had het graag gezien, ja’.
‘Wat denk je dan nog?’
Herretje haalde haar schouders op.
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‘Je ben zoo wonderlijk in die dingen. Achteraf bedenk ik me, of we d'r goed aan
dejen’.
‘Waaraan?’
‘Och, met je te rajen om Piet.... niet af te slaan’.
‘O’, zei Martje. En even later:
‘Ik wil het zelf nu wel. Heusch’.
‘Ze zou d'r geluk uit den weg gaan, as ze 't niet dee’, vond Willem. ‘Piet is een
beste jongen. Vroolijk en oppassend. Net, wat iemand as Mart zal vragen van een
man. Mart is zelf vroolijk van aard....’
‘Ik néém 'm ook’, zei Martje kort.
‘Maar toch niet, hè Mart, met tegenzin?’ vroeg Herrie. ‘Dat zou ik voor geen geld
op me geweten willen hebben’.
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‘Nee, nee’, zei Martje. Ze barstte in huilen uit.
Herretje, die naast haar zat, sloeg een arm om haar heen. Zuchtend zei ze:
‘Guns Mart, as ik je maar wat beter begreep’.
‘'t Is alles goed’, zei Martje, ‘maar ik ben zoo op van de zenuwen. Dat is het’.
Ze droogde vermoeid haar tranen weer af.
‘As moe dat had kennen beleven, Mart’, zei Herrie. ‘Ze hoopte het zoo voor je’.
Ze knikten. Ze wisten het allen.
‘Dan kennen onze plannen waarschijnlijk wel doorgaan’, zei Willem en hij lei
teeder zijn hand op die van Herretje.
‘Mag ik dan bij jou blijven, Herrie?’ vroeg Engel, beverig.
‘Natuurlijk, kind, wat dacht je dan’.
Herrie moest haar ontroering wegslikken.
‘Lang zullen we ze niet op ons dak hebben, wel kind?’
Ze trok haar gezichtje naar zich toe en gaf 'r een zoen, het jongste zusje, dat bloosde
en een verlegen lachje had.
De avond trok langzaam voorbij. Ze hielden een gesprekje op sleeptouw, meest
over hun verdere leven nu, maar ze waren één voor één doodop. Ze verlangden naar
bed. Vroeg ging Willem weg.
‘Gaan jullie nou ineens naar boven’, ried hij. ‘Nou niet langer met je drieën hier
blijven zitten.’
Ze beloofden het en Herrie liet hem uit.
Toen kwam de eerste nacht, dat ze met 'r drieën alleen waren. Ze sloten en ruimden
op en Herrie nam een blaker. Ze gingen tegelijk naar boven, drie zielige verlatenen,
die dicht bij elkander bleven. En boven op de gang zoenden ze Mart, die alleen op
haar kamertje ging en Herrie zei:
‘Ik mot je eigelijk nog feliciteeren, Mart’.
Ze knikte alleen maar, Martje.
‘'k Feliciteer je wel, Mart’, zei ook Engeltje.
Toen begon de nacht en elk dacht voor het slapen gaan aan moe daarbuiten, en ze
huilden.
Zoo eindigde nu Martje's verlovingsdag.

XI.
Den volgenden avond kwam Piet Maters terug. Martje had er tegen op gezien, maar
het viel haar mee. Hij had er zich zoo aan gewend, den laatsten tijd, om zijn
stemmingen naar de hare te plooien en hij voelde, dat hij dit, ook nu zij zijn meisje
was, niet laten moest. Hij was daarom zeer bezadigd en Baanders zei, toen hij weg
was, tegen Herretje:
‘Die jongen valt me hoe langer hoe meer mee. Hij is lang niet meer zoo'n
opgewonden standje; ze maakt heel wat anders uit 'm, Martje’.
En dat deed hun plezier.
Dus werd nu, na verloop van tijd, Martje Vroom publiek verloofd met Piet Maters
en ze liepen gearmd over straat.
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Martje raakte er aan gewend. Ze herleefde zelfs. Geheel de oude, zorgelooze, van
vroeger werd ze niet meer; maar wel herkreeg ze haar vroolijkheid. Iets bleef er
echter tusschen haar en Piet, dat een scheidsmuur tusschen hen optrok. Dat was de
geschiedenis met Guus. Hoe meer Martje erover nadacht, hoe meer ze tot de
overtuiging kwam, dat ze het Piet vertellen moest. Ze durfde niet. En hij, Piet, wist,
dat er in haar leven iets bestond, dat hij niet kende en niet weten mocht en hij begreep,
dat dit een liefde was. Hij wilde niet vragen, en dat durfde hij ook niet; hij hoopte,
dat ze hem genoeg zou gaan vertrouwen. Maar toen er week aan week verstreek en
Martje zwijgen bleef, begon hem de gedachte er aan hoe langer hoe meer te folteren.
Hij vond zijn eigen houding belachelijk, ontbloot van alle flinkheid; hij gevoelde
zijn rechten veronachtzaamd; zijn buitensluiting werd hem onverdragelijk.
Op een avond las Martje in de krant het bericht van ondertrouw van Van Heeteren.
Weinig zei het haar en toch, dagen lang, bleef ze ervan onder den indruk. Stiller werd
ze weer onder den angstigen druk van haar eigen schroom en elke gelegenheid om
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erover te beginnen, liet ze voorbijgaan. Ze zag, hoe Piet eronder leed en hoe hij zijn
best deed om een opgewekte stemming voor haar te blijven veinzen; ze bemerkte
met groeiende beklemming, dat hem dit van dag tot dag moeilijker viel en ze vreesde
te zeer een uiteenzetting om hem naar de reden van zijn verandering te vragen en
toch wist ze, dat hij dit wenschen moest.
Het noodlot bracht haar uitkomst.
't Was op een avond en zij en Piet wachtten op een tram. Ze waren door de
avondkoelte monter en vergenoegd. Ze droeg een breede zomerhoed, Martje, en over
een wit japonnetje had ze een kort, dun manteltje aan. Jong, veerkrachtig wipte ze
de tram binnen.
Ze gingen in een hoekje zitten, Martje een weinig scheef, en dadelijk begon ze
rap te praten tegen Piet, die heerig nonchalant voorover zat met z'n wandelstokje
tusschen de wijd uitgestoken beenen en zijn hoed een weinig achteruit. Maar plots
stokte haar stem en ze keek verschrikt naar de overzij, waar tusschen een rijtje
passagiers, Van Heeteren zat. Volkomen onverschillig zat hij. Toch wist ze zeker,
dat hij haar gezien had en ze gevoelde een machtelooze vijandschap tegen hem in
haar opkomen. Piet keek haar licht verwonderd aan, volgde haar blik, keek toen ook
naar Van Heeteren, opmerkzaam en argwanend. Martje begon door te praten, rapper,
zenuwachtiger, en allengs trotsch en met een zekere uitdagendheid. Ze wilde zich
niet door hem laten intimideeren en boven al wilde ze hem doen gevoelen, dat ze
eroverheen was. Dat er een ander was gekomen in zijn plaats. Lijden deed ze eronder,
dat ze hem hiermee niet vermocht te kwetsen. En Van Heeteren, die haar doen
nauwkeurig bemerkte en er haar van vroeger uit herkende, zijn kleine, felle Martie,
had zijn lachje, dat hij met de hand van zijn mond en baard veegde. De oude bekoring
herinnerde hij zich en hij keek haar, als Piet niet op hem lette, aan met de felheid in
zijn blik, die ze kende en die haar oogen in de zijne trok. En dan liet hij ze verteederen,
tot hij zeker van haar verwarring was, waarop hij zijn lachje had van voldane ijdelheid,
dat half medelijden, half goedkeuring inhield. Zijn oude macht was niet vergaan.
Martje en Maters stapten bij den Eendrachtsweg af en Van Heeteren reed door.
Piet ging vóór bij het uitstijgen en in haar rug voelde Martje, dat Guus hen nakeek,
onverholen nu, en ze keerde zich in de deuropening om, ze moèst, en ze keek hem
aan met de smart en de verslagenheid van dien laatsten dag, waarvoor hij zijn oogen
af moest wenden en iets voelde in zijn binnenste, dat op verlangen en berouw geleek.
Stilletjes ging ze naast Maters voort. De oude wonden werden nog ééns
opengereten; met snelle hartstocht herdacht ze voor een laatste maal haar eerste, haar
schoone liefde. Het streelen van zijn handen, zijn kijken, de weelde van zijn kamers,
het rijden op de gummibanden.... Het verleden trok voorbij, het wenkte haar. Hoe
trok het aan, tòch nog, en ze dacht het dood! Ze wenschte het dood.
Ze zuchtte.
Opeens begon Piet, naast haar, met een schorre stem te praten.
‘Mart, wie was dat?’
Ze schrok.
‘Die vent. - In de tram. - Waar je zoo ineens naar keek. Ik zag het’.
‘Ja’, zei Martje.
Ze begreep, dat ze het nu vertellen moest. Ze zocht naar een begin. Onderwijl
dacht ze:
Piet is goed. Echt goed is hij. Een goeie jongen.
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Ze hield zich voor, dat ze van hem houden moest.
Maar Piet brak los:
‘Zeg nou alles. Zeg me nou in godsnaam alles. 't Kan me niet schelen wat het is.
Maar 'k hou het niet meer uit.
‘Ik heb nou al zoo lang me mond gehouen. Nou wil ik 't weten. Wat heb je gehad,
waar je zoo beroerd om geweest ben? Was hij het?’
‘Ja’, zei ze zacht.
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‘Dus.... Dus zóó een’, zei hij verslagen.
Ze zweeg, beschaamd.
‘Bove je stand’, zei hij nog.
Toen liepen ze geruimen tijd stil naast elkander voort. Ze sloegen stille wegen in.
In Maters streden verschillende gewaarwordingen. De ernst van deze liefde werd
hem duidelijk; hij giste de schande en hij haatte den rijkaard, den voornamen heer.
Woede en spijt en leed woelden zijn hart dooreen en hij voelde hoe machteloos hij
tegen het verleden was. Maar zegevieren deed zijn verlangen, zijn verlangen naar
Mart. Dicht sloeg hij zijn arm om haar heen, met een snik zei hij hortend:
‘Vertel het me nou es. 'k Ken d'r nou wel tegen. Begin maar bij het begin en
verzwijg nou maar niks.’
Ze kon niet goed aanvangen. Ze wilde nu wel, maar ze was verlegen voor den
aanhef.
Hij begreep het verkeerd.
‘Durf ie niet?’ vroeg hij. ‘'k Ben toch niet boos’.
‘Nee, - och nee’, zei ze. ‘Dat is het niet. Ik weet niet, hoe ik het zeggen zal’.
Ze zag er niet meer tegen op. Integendeel, het dacht haar een verluchting.
‘Hoe begon het?’ hielp haar Piet.
‘Op het ijs’, zei ze vlot, ‘of nee, verlejen winter, toen het vroor’.
Gaandeweg vertelde ze hem toen, onregelmatig, maar eenvoudig, de geschiedenis
harer liefde. En hij, Piet, liet haar begaan. Hij vroeg een enk'le maal iets ter
verduidelijking, en meermalen zuchtte hij diep en smartelijk. Innerlijk leed hij fel,
want hoe meer ze sprak, weemoedig bekoord, van de omgeving, waarin ze eens
gelukkig was geweest, zooveel te beter begreep hij, hoezeer hij af moest steken bij
den man, van wien ze had gehouden. Kleiner, burgerlijker werd hij, ook in eigen
oogen, en hij had geen hoop, dat ze ook hem eens lief zou kunnen hebben. Zóó. Als
hèm. Slechts angst bleef in hem over, dat ze hem verlaten mocht.
En die zei hij met de klank van zijn stem, toen ze ophield en ten einde was, en hij
niets beters wist dan haar naam te noemen:
‘Mart, och Martje. Martje’.
Onnoemelijk verdrietig klonk het Martje toe, en ze leek zichzelve eindeloos
verdwaald. Ze begon er van te huilen.
Piet suste haar. Hij was zoo beschroomd en dat liet ze zich welgevallen. Ze dacht
aan moe en Herrie, hoe ze 't die nooit had durven vertellen. Ze had verwacht, dat
Piet het veel meer slecht van haar gevonden zou hebben en dat hij uitgevaren was
over Guus. Dat had ze dan niet kunnen verdragen. Maar het leek wel, alsof hij er
haar hooger op aanzag en eerbied voelde voor het leed, dat ze verzwegen
rondgedragen had en dat deed haar de schande ook minder erg bezien en tenslotte
voelde ze slechts meelij met zichzelf. Met haar vrouwelijk instinct doorzag ze, dat
ze onmisbaar voor hem was. Daar trok ze onbewust partij van en liet zich door hem
troosten en van dat oogenblik af begreep ze, dat ze met hem doen kon, wat ze wilde.
Het maakte, dat zij zich veilig voelde.
Maar toen ze weer vertellen ging, vergeten voorvalletjes, en nu niet bedeesd en
schaamtevol, maar met de zekerheid eener coquette vrouw, kon hij het niet verdragen
en hartstochtelijk keerde hij haar hoofd naar zich toe en zoende ruw haar mond. Ze
schrok ervan en weerde hem af.
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Maar hij wilde, dat ze 't weten zou, dat nu die andere tijd voorbij was, en hij
bezwoer haar, in zijn helsche jaloezie, dat zij bij hèm moest blijven, van hèm zou
zijn.
Ze beloofde het, schuchter. Ze werd bang voor zijn ruwheid. Haar enkele belofte
was hem niet genoeg. Zijn hevige angst moest worden afgewenteld.
Dreigend vroeg hij:
‘Je hou nog van 'm Mart, doe je niet?’
‘Nee’, zei ze.
‘Heusch niet? Bezweer je 't me?’
‘'k Bezweer het je. Het is nou dood voor me’.
‘En ik?’ vroeg hij. ‘Ken je nou van mijn
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houen? Een beetje? Och god, Mart’, barstte hij bang uit, ‘ik vraag niet veel, maar ik
ken je niet missen. Je ben nou eenmaal alles voor me in me leven en zonder jou zou
ik me eige een ongeluk kennen andoen’.
‘Ik heb toch ommers ja gezegd’.
‘Maar waarom!’ zei-die. En hoopvol:
‘Of heusch, omdat je me toch, een beetje, mag?’
‘Netuurlijk’, zei ze. ‘Dach ie, dat 'k zonder genegenheid 'n huwelijk zou ingaan?’
Dit leek hem al zeer troostrijk. Onderdanig vroeg hij:
‘En zeg het nog es Mart, om hem geef ie niks meer, hè? Niks’.
‘Niks’, verzekerde ze.
Toen werd hij allengs meer tevreden.
‘We motten maar gauw zien te trouwen’, zei hij. ‘Misschien krijg ik binnenkort
wel opslag’.
Ze had er niets tegen. Ze had nu afgerekend met dat, wat achter haar lag.
‘God Piet’, zei ze, ‘'t is me zoo'n pak van me hart, dat je 't weet’.
‘Waarom heb ie 't al niet eerder....’
‘'k Weet niet’, brak ze hem onwillig af, ‘ik kon er niet toe kommen. 'k Dorst niet’.
Daar sprak ze nu niet graag meer over.
‘'k Heb toch geen rust, Mart, voordat je goed en wel me vrouw ben’, zei hij toch
nog even.
Toen begonnen ze te spreken over trouwplannen, en ze werden beiden eenvoudiger
en vroolijker dan ze in langen tijd geweest waren.
Dit is het einde van de geschiedenis der liefde van Martje Vroom.

Launo Francesco fu Pietro,
door C.A.B. van Herwerden.
‘Hier, op die stijve helling met groente en koren! 't Lijkt wel een Hollandsch dijkje.
Hier?.... Nooit’.
‘In Ormea zeiden ze toch, al maar langs de straatweg, aan je rechterhand’.
‘Moeten zich vergist hebben. Neen, kijk, als je die grillige rotsen aan de overkant
ziet, 't moet daar zijn’.
‘Schijn bedriegt in dit land van de schoone schijn, waar jij.... ja, ja, pas op maar....’
Zij, die op plagenden toon daar mee op vroeger gesprek of feit scheen te doelen,
was een groote blonde vrouw tusschen dertig en veertig jaar met licht gewipten neus
boven spottende lippen, die men direct, zooal niet voor een Hollandsche, dan toch
voor een noordelijke zou houden. Ze liep met flinken, haast mannelijken stap naast
de meer loome van een tenger donker vrouwtje met fijn geteekend profiel, matte
gelaatskleur, die het hoofd iets naar voren, de omfloerste oogen droomerig liet dwalen
naar de rivierzijde, waar ze nadere aanduiding verwachtte voor het doel van haar
tocht, een bij Baedeker als beroemd vermelde grot. Daar noch rechts noch links
eenige aanduiding te vinden was, bleven ze voortloopen op den landweg die van
Ormea, bergstadje in de Ligurische Alpen, westelijk voert. De weg was stoffig, de
zon, hoewel het lang vóór den middag was, brandend heet. De neiging terug te keeren,
welde bij beiden voorbijgaand op. Maar de blonde zou nooit een eenmaal
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voorgenomen plan opgeven, en de donkere lokte haar fantasiebeeld van ‘il grotto’
te zeer.
Dan, plotseling, bij een draai van den weg toen het landschap nog ‘Hollandscher’
was geworden, zooals de donkere met minachting opmerkte, zagen ze aan de zijde,
waar volgens deze ‘onmogelijk een grot zijn kon’, naast een vierkant wit gepleisterd
arbeidershuisje met één geblind raam, een groot aanplakbord, zooals ter reclame
voor een hotel wordt gebruikt, of op een bouwterrein staat ter vermelding van het
aantal te bebouwen hectaren grond. Daarop in vette, aandacht trekkende letters:
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Grotte sotterrane
Stalattite
Stalagmite
Gallerie e spelonche
misteriose
Sentieri, fiumi, laghi diversi
waaronder weinig kleiner een naam:
Launo Francesco fu Pietro
De donkere las voor met pathos, in 't bizonder den voor Hollandsche ooren zoo
romantisch klinkenden naam, dien ze nog eens herhaalde met een opgetogen: ‘Wat
een klank in zoo'n naam!’
De blonde, een ondeugende tinteling in de oogen, zei, als voor zich heen: ‘Laoeno,
wat zou 't zijn? maar de rest op z'n plat Hollandsch: ‘Frans Pietersen’. Dan luider:
‘Maar, wat nu?’
Ze keken naar boven, om zich heen, rond het huisje, maar ontdekten niets dat op
den ingang van een grot geleek, en geen mensch die haar kon terechtwijzen. Zoo
zetten ze zich op een trap, die naast het reclamebord in den heuvel gehakt was, om
te rusten.
Terwijl nu de donkere voor zich zelf met groot genot de mooi klinkende woorden
en naam herhaalde, en haar fantasie de op het bord geschreven beloften omzette in
vage, maar aanlokkelijke beelden, waarbij herinneringen uit Perk's grotsonnetten
meehielpen, ontdekte de blonde in de verte huizen, besloot dat daar een dorp moest
zijn, waar ze inlichtingen konden krijgen.
Toen ze een kwartier later aan den ingang van de dorpstraat stonden, zagen ze
voor de huizen aan de rechterzijde een groep vrouwen om een koopman verzameld,
aan de linker eenige mannen in gesprek en kinderen die rondliepen.
‘Natuurlijk luiert weer 't heele dorp’, zei de blonde, ‘'t is of de menschen hier nooit
iets te doen hebben’.
Ze stapten op de groep vrouwen af, en vroegen naar ‘Il Grotto’ en Launa Francesco
fu Pietro.
‘Ah, Francèsco!’ zei, zich even omkeerend, één der vrouwen, met een
bewonderenden uithaal, zooals men in kleine stad of dorp bij 't noemen van een
erkende beroemdheid doet. ‘Francèsco!’ en ze knikte, begrijpend, maar ging door
met het uitzoeken van kant uit de voorraad, welke de koopman voor haar uitspreidde.
‘Waar is Francesco dan’, herhaalde de blonde ongeduldig.
‘Bij de grot, bij 't bord aan den weg’, antwoordde één der andere vrouwen.
Toen ze nu verzekerden, dat ze er geweest waren, dat hij daar niet te vinden was,
riep deze naar de mannen aan de overzijde:
‘Ze willen Francesco!’ waarna één van hen de straat overstak, die weer met dezelfde
bewonderende klankrekking den naam, Francesco, herhaalde. Toen beval hij een
spelend jongetje:
‘Ga mee met die dames en zoek Francesco’.
Zoo keerden ze met den jongen langs denzelfden weg terug.
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Niet als zijn collega's uit meer bezochte streken was hij het fantasie-rijke bluffertje,
die de vreemdelingen welke hij geleidt onthaalt op verhalen van eigen dapperheid
of knapheid en de voortreffelijkheid van zijn streek boven alle andere. Die eigenschap,
zoo hij ze bezat, was in hem nog latent. Verlegen zwijgend ging hij, zwijgend op
alle vragen der dames, die zooals dames gewoonlijk, zich verbeeldden zoo'n jongetje
daardoor vriendelijkheid te bewijzen. Het hoofd met de kool-zwarte verwilderde
krullebol gebogen, keek hij slechts soms tersluiks als hij zich niet bekeken waande,
de vreemde vrouwen met zijn groote donkere oogen verbaasd aan. Maar, bij 't
reclamebord genaderd, holde hij van haar weg de velden in tusschen de struiken, nu
hier, dan ginds, telkens even stilstaand.
Van de trap, dezelfde zitplaats van daareven zagen ze boven het gele koren den
zwarten kroeskop en de saamgebogen handjes als een trompet voor den mond, en ze
hoorden galmen: ‘Frantsjè, Frantsjè’.
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Maar antwoord kwam er niet, en geen mensch werd zichtbaar.
Spoedig daarop stond hij dan ook weer voor haar, verlegen met handen en
schouders gebarend over zijn vergeefschen tocht. Toen ze hem een fooi in de hand
stopten, lichtte het in den donkeren grond der even opkijkende oogen; stijf kneep hij
't vuile knuistje dicht en rende weg.
Nog was hij niet uit het gezicht, toen van de andere zijde een victoria aankwam,
waarin twee heeren en een jong heertje, die bij het reclamebord stilhield. De koetsier
vroeg naar Francesco, maar vernemend, dat hij daar niet was, reed hij versneld door.
Nauwlijks 10 minuten later waren ze terug. ‘De grot is open, Francesco komt dadelijk’,
redevoerde de koetsier in de lucht, dat de vreemde dames 't konden opvangen en
sprong van de bok. Uit het rijtuig stapten de heeren: een kort welgedaan gebuikt
heertje in zomer-badplaats-toilet, ecru zijden kort jasje, gespannen dito broek, wit
gebloemd vest, met zwaar gouden horlogeketting, wit strooien hoed, en in de eene
gehandschoende hand een glimmend gelen stok met dik gouden knop.
‘Fabrikant’, fluisterde de blonde de donkere toe.
Daarachter een slanke magere in licht grijs nieuw-modisch getailleerd kostuum,
omgeslagen broekspijpen, en onder 't grijze dopje sluike zwarte haren langs 't
ingevallen gele gezicht met scherp gekromden neus; tusschen de reet der oogleden,
glurende groene oogjes.
‘En die?’ fluisterde de donkere.
‘Advocaat?’ twijfelde de blonde, en stootte meteen de vriendin aan, haar op het
jongeheertje dat dezen volgde, als een zelfde uitgaaf in klein formaat attent te maken.
Het welgedane heertje van wien blijkbaar het plan was uitgegaan, naar de animo te
oordeelen waarmee hij de anderen druk gebarend naar boven noodde, stapte met zoo
vlugge stappen als de dikke beentjes hem veroorloofden, achter den koetsier, die
twee treden tegelijk oversloeg. Daarop volgden langzaam vader en zoontje, waarachter
zich de beide Hollandsche dames voegden.
Boven gekomen stootte de koetsier de vermolmde deur van wat een schuur geleek,
open, en liet achtereenvolgens de heeren en dames binnen met een zóó eerbiedige
houding alsof hij voor vorstelijke personen de poort van hun paleis openhield. Dan,
met een wijdschen afscheidzin: ‘De bezitter Launo Francesco fu Pietro zal weldra
verschijnen, om u zijn grot te toonen’, liet hij de deur achter hen toekleppen, en ze
bevonden zich in een ruimte, die den indruk maakte van een vuil donker hol. Daar
stonden nu de vijf bezoekers, de drie heeren en de twee dames op eenigen afstand
van elkaar en zochten met de oogen weg in het duister. Hoe groot, hoe diep het was,
of 't een voorhal was, of al iets met de eigenlijke grot te maken had, daarvan konden
ze zich geen begrip maken; een lichtreet om de deur, waardoor ze binnen waren
gekomen en een flauw schijnsel door een vuil groen ruitje brachten de eenige
verlichting. En in die nevelig verlichte ruimte zagen ze groote kisten en zagen elkaar.
De aandacht van den heer, die mogelijk een advocaat kon zijn, was 't meest op de
jongste der dames, die van den welgedanen fabrikant op de kisten gevestigd; de
blonde Hollandsche dacht aan het zotte van de situatie, de donkere tuurde naar 't
ondoordringbaar duister.
Plotseling keerden aller oogen naar de deuropening. Daar vertoonde zich tegen
den zonne-lichten achtergrond een vreemde figuur, gebukt eerst, daar hij veel grooter
dan het deurvak, alleen in zulk een houding kon binnenkomen, dan in volle lengte.
Een reus scheen het, die zijn groote flambard even ten groet afzwaaide van den
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verweerden, door lange haren omkransden kop, om hem weer even zwierig op te
zetten; een baard hing hem bijna tot het midden; over den eenen schouder had hij
een haveloozen mantel geworpen, die een openstaand vest waar een hemd uitbolde,
ten deele bedekte. Uit de korte broek stak behalve een gewoon been
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met hooge rijlaars, een houten, dat aan de knie was vastgegespt.
De gedachten der bezoekers, hoewel verschillend, kwamen samen in de aarzelend
uitgesproken vraag van den fabrikant:
‘En de bezitter van de grot, Launo Francesco fu Pietro, komt u namens hem?’
Rustig, met besef van waardigheid volgde het antwoord: ‘Dat ben ik, Launo
Francesco, Het is mijn grot’; dan nog eens met nadruk: ‘Ik zelf ben de bezitter van
de grot, ik zal u geleiden’.
‘Ik ben blij, dat die heeren er bij zijn’, fluisterde de blonde dame de donkere toe.
Deze antwoordde niet, zei alleen binnensmonds: ‘Prachtige kerel’.
De welgedane heer richtte ondertusschen verschillende vragen tot Francesco:
vanwaar die kisten, wat er in was, waarom ze daar stonden. Maar deze antwoordde
slechts: ‘Nu niet, later, later, als we terug zijn’, en hij stapte naar één der kisten, sloeg
den deksel op, haalde er een toorts uit en een pak kaarsen, en wekte daardoor het
vermoeden dat ook in de andere kisten toortsen en kaarsen waren.
Toen hij de kaarsen uitdeelde, drongen hem terzijde twee havelooze jongetjes, die
met hem waren binnengekomen, maar door geen der bezoekers opgemerkt. Ze
smeekten beiden met woorden, met gebaren vooral om ‘ook een kaars.... een halve....
een héél klein stukje’. En toen Francesco de dames en heeren had voorzien, zocht
hij in een hoek van de kist naar overgebleven kaarsstompjes, en gaf ze de jongens
in de begeerig gestrekte handjes.
‘Ons jongetje’, zei de blonde dame, den kleinste aanwijzend, die juist zijn arm
met 't gewonnen kaarsje triomfantelijk boven den krullekop strekte. Ze knikte hem
toe, maar hij gaf al zijn aandacht aan Francesco en diens nu brandende toorts, waarmee
deze één voor één de kaarsen een vlammetje gaf, en, mond en oogen wijd open naar
't groote roode licht, hield hij ook zijn stompje en dat van z'n vriendje bij.
Tusschen de groep kleine menschjes elk met hun kaarsje stond nu Launo Francesco
fu Pietro met zijn rood vlammende toorts als een bovenmenschelijke fakkeldrager,
een Prometheus, die de menschjes met hun zwak schijnende kaarsvlammetjes leiden
en voorlichten zou. Zoo ook scheen hij zich zelven te voelen. Zijn zware klankvolle
stem klonk macht-bewust, toen hij ter inleiding van den tocht vertelde, hoe hij, zijn
veld ploegend, in een kuil was gezakt met één van zijn paarden, en zoo de grot, zijn
grot gevonden had.
‘En toen je been verloren?’ vroeg de fabrikant.
‘Ba neen, soldaat onder Garribaldi’.
De bewonderende blikken van den fabrikant en den jongen heer verklaarden nu
de Hollandsche dames den roem, dien hij bij zijn dorpsgenooten scheen te bezitten.
‘En hoe werd het uw grot?’ vroeg de advocaat, wien zijn vroegere krijgshaftigheid
minder scheen te kunnen schelen.
‘Maar, bij God, ik heb hem ontdekt, hij was onder mijn land, is 't dan niet mijn
grot?’ En, om verdere opmerkingen te voorkomen ging hij in één adem door: ‘Ik zal
u leiden in mijn grot, vooruit dus! Vooruit!’ Als een commando klonk het. En, tot
den advocaat: ‘U voor, en u’, dit tot den fabrikant, ‘er achter, met 't jongeheertje
tusschen je in. Dan kom ik en de beide Engelsche dames achter mij’.
‘Hollandsche’, verbeterde de blonde. Maar Francesco luisterde niet, zei alleen:
‘Nu voorzichtig, 't is een moeilijke tocht’.
Zoo ging de optocht in beweging, terwijl de beide vagebondjes nu voor, dan achter,
als duiveltjes sprongen.
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Een fantastische stoet was het. In het begin was de indruk van het dwaze
overheerschend, en de deelnemers trachtten eigen figuur te redden door spottende
opmerkingen.
‘Net een processie’, riep de fabrikant.
‘Un processione!’ herhaalde het jongeheertje met merkbare minachting als tot
aanduiding hoe hij, jeugdig kettertje, over een processie in 't algemeen dacht.
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‘Een hellevaart eerder’, snierde de advocaat.
‘Pas op maar’, riep de fabrikant terug, ‘het zal je laatste niet zijn’.
‘Halt, Stilte!’, luidde Francesco's zware indrukwekkende stem, zoodat allen zwegen
en stilstonden. Hij zwaaide de fakkel langs zoldering en wanden en wekte er vreemde
roode schijnselen en glinsteringen. Toen begon hij te spreken, maar zachter, sleepender
dan daareven. Hij scheen niet de aanvoerder meer, maar de zanger, die de schoonheid
wou zingen van de grot, die hem lief was.
‘Hoor je daar boven het water ruischen? Zie je de druppels boven je glinsteren?
De druppels leken, de druppels verstijven, ze worden pegels, en nieuwe druppels,
druppels leken, ze reien aaneen, ze worden pilaren. Zie hier, zie daar, gangen pilaren,
galerijen pilaren’.
Steeds mysterieuzer werd zijn stem:
‘Zoo gaat 't eeuwen, eeuwen door, - eeuwen voordat we leefden, eeuwen nadat
we dood zijn. Zijn deze verdwenen, groeien weer nieuwe; een wonder, 't eeuwige
wonder, aldoor, aldoor’.
Ademloos luisterde de donkere Hollandsche, en ook de blonde werd een oogenblik
geboeid door dien wonderen man; toch kon zij, wier kritische gedachten altijd
werkzaam waren, niet nalaten te vragen: ‘Waar zijn ze, je pilaren, je galerijen?’
Toen zwaaide Francesco de fakkel weer en verlichtte de duistere ruimte haar
terzijde met een: ‘Overal, zie maar!’
Ze meende glinstering van enkele afhangende pegels te zien, en hoewel niet
tevreden, daar de poëtische beschrijving zoo ver de werkelijkheid overtrof, zei ze:
‘O ja, ja.... mooi,.... ja....’
De stoet ging verder. Opmerkingen maakte niemand meer. De weg was glibberig;
men had moeite niet te vallen. Geruimen tijd hoorde men niets dan druppelen, zacht
ruischen en daartusschen het geklop van Francesco's houten been op den rotsweg.
Ze gingen tusschen glinsterende druipende wanden, waarop hun schaduwen,
reuzenschaduwen, welker koppen de gewelven nu raakten, dan er langs schoven,
mee bewogen. Het scheen een aparte stoet van schimmen, die hen vergezelden. De
donkere, die als achterste de geheele stoet overzag, genoot van de fantastische figuur
van Launo Francesco, zooals hij door de toorts werd beschenen, van het wondere
spel van licht en schaduw, op den weg, op de muren, langs de glinsterende zoldering,
genoot ook van den eigen griezel, door 't huiveringwekkende, vermengd met het
gevoel voor 't grootsche, romantische, wat haar alles te zamen, in een verheven
geestesstemming bracht. Daardoor bemerkte ze minder de vermoeidheid en 't vochtig
worden van haar kleeren, wat de ander naar 't einde van den tocht deed verlangen.
Francesco die dit te voelen scheen, hield telkens voor deze de fakkel in de duistere
krochten terzijde tot verlichting van eenige bizondere formatie. Nu weer stond hij
stil en dwong door zijn bevelend: ‘Halt’ en een zwaai van de fakkel rond zijn hoofd
alles tot staan. ‘Ziet daar’, riep hij en liet 't schijnsel van den fakkel grillig gevormde
rotsblokken verlichten; ‘ziet daar die vreemde fantomen als ontzettende reuzen, die
zich wringen van pijn, ‘G l i o r r i b l i g i g a n t i ’. En toen begon hij, eerst dof alsof
zijn stem uit de diepte kwam, dan aldoor aanzwellend tot een zoo zwaar geluid, alsof
hij Jupiter en diens donder wilde nabootsen:
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‘G l i o r r i b l i g i g a n t i c u i m i n a c c i a G i o v e d a l c i e l
a n c o r a , q u a n d o t u o n a .’*)
Met hooge onaangename schrille stemklank viel de advocaat in:
‘E d i o s c o r g e v a g i a d ' a l c u n l a f a c c i a .’†)
Maar Francesco met zijn sonoor geluid hem overklinkend, ging door:
‘L e s p a l l e e i l p e t t o , e d e l

*) De vreeselijke reuzen, die Jupiter nog uit den hemel bedreigt als hij dondert.
†) En ik ontdek reeds van één het gelaat.
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ventre gran parte,
E p e r l e c o s t e g i u a m b o l e b r a c c i a .’§
Dan, eenige stappen terzijde gaande, boog hij zich over den afgrond en herhaalde:
‘A m b o l e b r a c c i a ’. En van beneden echoode 't dof, ‘ambo le - accia’.
Nog hing de golf van geluid om hen, en de donkere droomster voelde het in zich
natrillen, toen ze nu weer met gewoon commandeerende stem Francesco hoorde
zeggen: ‘Voorzichtig, we gaan dalen’, en ze zag hem, ondanks 't houten been leniger
dan één der anderen, een hoogen wand langs klimmen om dezen voorbij te komen
en zich aan hun hoofd te stellen.
Hij hield den fakkel ter verlichting, dat ze de trappen in de rots zagen en reikte
hen één voor één de vrije hand tot hulp. ‘Gevaarlijk, gevaarlijk hier, blijf stilstaan
tot allen beneden zijn’, waarschuwde hij. Alleen de kleine duiveltjes, wier stompjes
kaars waren uitgebrand, bleven op de rotstrap zitten als in afwachting van een
vertooning die ze wisten dat gebeuren ging.
Toen alle anderen als gehoorzame schapen om hun leider stonden, bang zich te
bewegen, nam Francesco een papier uit de zak, stak het in vlam en wierp het brandend
van zich. ‘Ha!’ riepen de duiveltjes van boven, ‘het meer, het meer’. En Francesco
herhaalde: ‘Het meer, het groote meer’, en hij vertelde, hoe er behalve dit groote
meer nog een kleiner was verderop.
‘Ziet hoe het drijft en weerkaatst, vuur op water, een brandende boot die de
hellestroom afdrijft’.
- ‘Nu lijkt hij waarlijk Charon, die ons de Styx zal overvaren’, zei de donkere
Hollandsche.
De vlam siste uit.
‘Da capo, da capo’, riepen de duiveltjes van hun hoogen zetel en klapten in de
handen, dan sprongen ze naar beneden elkaar achterna; ook het jongeheertje in wien
door den vlam eindelijk de echte jongen ontwaakt scheen, riep: ‘Da capo’.
Francesco herhaalde 't spelletje; een grooter, hoog opvlammend papier dreef met
den stroom mee. Het scheen uit te gaan, maar 't vlamde nog even op. Dan weer was
alles rond hun voeten duister, zelfs de blikkering van het water niet zichtbaar, te
hooren alleen door een zacht ruischen.
‘De geesten zuchten’, zei geheimzinnig Francesco. Daarop weer klonk zijn gewone
leidersstem: ‘Ge kunt nu verder gaan naar 't tweede meer of terugkeeren, zooals ge
verlangt, dames en heeren!’
‘Is er veel nieuws te zien?’ vroeg de advocaat.
‘Neen, nieuws niet, - maar héél deze onderaardsche wereld is grootsch, schoon en
eeuwig, maar nieuws niet’.
‘Dan ben ik voor teruggaan’, hernam de advocaat, en de anderen, moe en kil,
waren 't hiermee eens.
Toen echter de Hollandsche dames de rotstrap weer waren opgeklommen, zagen
ze, zich omkeerend, dat Francesco met den fabrikant in gesprek nog stond op dezelfde
plaats van daareven. Francesco als een natuurgod, een Pan, tegenover 't onberispelijk
gekleed cultuur-heertje, waarheen zijn groote kop met zwaren baard zich luisterend
§

De schouders en de borst en van de buik een groot deel, en langs hun zijden beide
armen.
(DANTE. HEL.)
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boog, terwijl dat heertje zich in zijn vollen omvang uitzettend, gewichtig te redeneeren
scheen. Uit het duister lichtten hun aangezichten, Francesco's hemd en de panamahoed
en witte kleeding van den fabrikant, flikkerden de horlogeketting en de gouden knop
van diens stok. Zoo zagen ze hen eerst tegenover elkaar in onhoorbaar gesprek tot
het heertje zich wendde en heftiger, mede met den stok, te beweren begon. Nu hief
hij hem recht naar de hoogte, dan naar de richting van het meer, terwijl Francesco
zijn woorden met zwaaiing van de toorts begeleidde, waarbij vuur afdroop op den
grond of siste in het water.
Nu, boven het ruischen van het water, hoorden de Hollanders zinnen uit hun ge-
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sprek, en hoewel niet ieder woord, toch zooveel, dat ze begrepen waarover het ging.
‘Exploiteeren.... het meer...., booten’, hoorden ze de hooge stemklank van 't heertje.
Maar wat Francesco, die meer van haar afgewend stond, zeide, ging verloren. Ze
zagen alleen een zwaai van de toorts en het langzaam neen-knikkend hoofd. Doch
daarop weer van den ander, als floot hij schril:
‘Si, si, electricita, de meren, de rivier..’
Weer zagen ze Francesco's hoofd ‘neen’ bewegen; maar al heftiger redeneerde 't
heertje door, en ze verstonden nu: ‘Maatschappij op aandeelen, reuzenwinsten.... jij
directeur, verdiensten, enorme verdiensten.’
Dan direct daarop Francesco's luide uitroep: ‘Nooit! Mijn grot, mijn eigen grot.
Nooit.... nooit....’
Toch ging de ander, nu weer dichter Francesco naderend, door, zoekend blijkbaar
te overreden. Een oogenblik scheen 't haar naar 't aandachtig luisteren van Francesco
te oordeelen, dat ze 't eens zouden worden, en de donkere die met steeds meer
gespannen aandacht woorden, bewegingen, gelaatsuitdrukking gevolgd had, stootte
tusschen de gesloten lippen uit: ‘Als hij 't doet,.... àls ie 't doèt!’ En ze dacht, ‘daar
heb je weer 't kapitalisme met zijn exploitatielust tegenover de ongerepte, grootsche
natuur. Wie zal overwinnen?’ en ze zei bitter tot de vriendin: ‘Ja, en dan honderden
menschen per dag...., een tourniquet met kaartjes aan den ingang, als bij zooveel
Zwitsersche watervallen!’
‘Ja, ellendig’, zei de ander, maar ze dacht er bij: ‘Minder vuilheid en duister- en
griezeligheid’, maar durfde 't tegen de verontwaardigde vriendin niet uiten.
Die popelde om tot de strijdenden te gaan, en den fabrikant te vragen: ‘Laat hem
met rust, laat hem en ons de natuur zooals zij is’. Maar zij was te veel de ‘dame van
stand’, die bang is zich tegenover vreemden anders dan deftig, gereserveerd te toonen,
en deed het niet.
Dan, uit haar angst verlost, voelde ze zich, toen ze opnieuw Francesco's, ‘Nooit,
nooit, nooit’, hoorde.
‘Hoera’, dacht ze, ‘de natuur heeft gezegevierd’.
Ze zagen nu de tegenstanders uiteengaan. - De blonde was minder aanhoudend
door het gesprek geboeid, haar aandacht was afgeleid door de vagebondjes, die 't
met het jongeheertje hadden aangelegd, dat stijf-stil op dezelfde plaats was blijven
staan, 't flikkerend kaarsje voor zich. Ze schenen iets van hem af te smeeken, dan
opeens grepen vingertjes van den kleinsten naar de vestzak van 't jongeheertje, trokken
er iets uit, dat een zakboekje scheen, scheurden er blaadjes uit en gooiden de rest op
den grond. Naar 't kaarsje, dat de beroofde angstig omhoog hield, sprong hij op, stak
er de papiertjes aan en wierp ze vlammend op den stroom, terwijl de ander de armen
zwaaiend in de lucht, juichend er bij danste. Dit alles zóó vlug dat 't jongeheertje
eerst nu 't gebeurd was, luide te schreien begon.
Dat was het wat waarschijnlijk ook het gesprek van Francesco en den fabrikant
had afgebroken. Ook de vader, die op eenigen afstand aandachtig luisterend had
gestaan, kwam toegeloopen het zoontje te troosten en vermaningen tot de vagebondjes
te richten.
De terugtocht ging snel en zwijgend. Francesco, die de in hun springlust
ongestoorde vagebondjes voor zich uit liet gaan, zwaaide niet meer met de toorts,
maar droeg deze zwijgend. Moeilijker, zwaarder ging hij dan op den heenweg, wat
het stooten van het houten been tegen den rotssteen bewees. De fabrikant, die zijn
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kaars gedoofd en in de jaszak had gestoken, steunde niet meer op zijn stok, maar
hield die in 't midden vast, terwijl hij met de knop tegen den wijsvinger van de
linkerhand tikte, als om berekeningen te accentueeren, die hij in stilte bezig was te
maken, waarbij hij telkens tevreden met het hoofd knikte. Achter hen ging de advocaat
zwijgend, correct, gelijk gedurende gansch de tocht, alleen soms zich buigend naar
't oor van den vriend wien hij
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fluisterend iets scheen te vragen. Vlak hem op de hielen volgde 't jongeheertje met
de rest van zijn boekje geklemd in de ééne, de nog brandende kaars, die zijn
lang-lippig betraand gezicht verlichtte, in de andere hand. De Hollandsche dames,
vervuld van verschillende gedachten door het pas aanschouwde opgewekt, heel
langzaam achteraan.
Daar zwaaide Francesco nog eens de toorts, hield hem naar beneden en doofde
hem met een stamp van zijn houten been.
Vlokken daglicht sneeuwden in het duister, het schemerde, en weldra stonden ze
weer in de voorhal.
‘En nu de kisten’, zei de fabrikant, die er gedurende de tocht niet meer aan had
gedacht, maar zich nu Francesco's belofte herinnerde. Francesco scheen zich even
te bedenken als voor een uitvlucht, dan ging hij langzaam naar een der kisten, schoof
zwijgend het deksel er af, en zeide: ‘Kijk!’
Daar, dicht opeengeschoven, in stroo, zooals men flesschen inpakt, zagen ze lange
witte staven, zonder tot zekerheid te komen wat dit zijn zou. Alleen bij den advocaat
scheen een vermoeden te rijzen, toen hij verbaasd meer uitriep dan vroeg: ‘Wat zijn
dat!?’
Francesco bukte zich, haalde er een uit, een lange glinsterende staaf, gepunt aan
de eene zijde en toonde die met de aanduiding ‘Stalactieten’, en voegde er bij op
denzelfden kalmen toon, alsof het hem niet aanging: ‘Deze zes kisten zijn vol, die
verdere, tien zijn 't er, moeten nog gevuld. Ze gaan naar Amerika, naar New-York’.
‘New-York!’ nijdigde de fabrikant er tusschen.
Maar onverstoorbaar ging Francesco voort:
‘Naar New-York in Amerika, daar wordt een grot gebouwd van mijn grot, een
grot juist zooals u ze wenscht, electrisch verlicht, met booten en rails en treinen, een
grot op aandeelen’.
En de fabrikant: ‘Per Dio, wie heeft dat gedaan? Wie heeft.... hoe lang geleden?’
Waarop Francesco steeds met dezelfde kalmte:
‘Voor een paar maanden, twee heeren, net zooals u, nette heeren, Amerikanen, ze
kwamen met een auto, een pracht-auto,.... en ze betalen goed....’
Dan de fabrikant weer:
‘Voor hoeveel..., hoeveel krijg je er voor?’
‘Honderd Lire voor elke kist, dat is zestien-honderd Lire samen, en nog
vierhonderd, wanneer alles goed is afgeleverd. En...’, hier keek hij den fabrikant
triomfantelijk aan..:, ‘mijn grot behoud ik voor mij’.
‘Ze waren zelfs jou te slim’, siste de advocaat den vriend in 't oor.
Deze antwoordde niet, maar tot Francesco minachtte hij:
‘Een bitter beetje’.
Sprakeloos hadden de beide Hollandschen er bijgestaan. De donkere, wie 't kropte
in de keel van verontwaardiging, kon zich niet langer inhouden:
‘Schandelijk, schandelijk!’
De fabrikant die de verontwaardiging merkte, wendde zich nu tot haar:
‘Is het niet onbeschaamd mevrouw, wat die Amerikanen wagen ons arm Italië aan
te doen!’
Zij beet zich op de lippen en keerde zich minachtend van hem weg.
‘Kom mee’, zei ze tot de vriendin, die bezig was haar verwarde haren en kleeding
in orde te brengen.
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Ze betaalden Francesco en gingen.
Buiten gekomen barstte de donkere uit:
‘Zoo zijn ze allemaal, allemaal, die kapitalisten. Italianen, Hollanders, Amerikanen,
allemaal 't zelfde. Met hun geld, hun vuile geld. Ze bederven alles wat mooi is, wat
grootsch is. Van de edelste menschen maken ze schraapzuchtige fielten en van de
grootsche, eeuwige natuur maken ze tingeltangels’.
‘Ja’, vervolgde kalm de blonde, terwijl ze haar rok die ze nog opgeknoopt had,
losmaakte. ‘Maar alleen op wie begeerig, omkoopbaar is, als jouw ideale frasenheld
Launo Francesco fu Pietro, op zulken hebben ze vat’.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Cyriel Buysse, Oorlogsvisioenen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1915.
Niet precies wat de titel zou doen verwachten geeft het nieuwste boek van onzen
onuitputtelijken Buysse, niet dat geheele boek althans. O o r l o g s v i s i o e n e n doet het u niet denken aan veldslagen en kanonnades, aan bloedige charges en
moordende stormloopen, brandende dorpen, vluchtende gezinnen? Welnu, van dit
alles komt eigenlijk alleen in de achterste helft van Buysse's boek het een en ander
voor. De twee verhalen, die de voorste helft vormen, integendeel, zijn uiterst
vreedzaam. Er wordt zelfs in 't geheel niet in geschoten. Toch had de schrijver m.i.
volkomen het recht, ook die onder zijn oorlogsvisioenen te rangschikken. Het zijn
n.l. ‘visioenen’ - tooneelen gezien in des schrijvers verbeelding - in oorlogstijd en
onder invloed van den oorlog. Buysse - gij weet het - kent zijn Vlaamsche
landgenooten, zoo goed als misschien niet één ander. Welnu, hij heeft zich
voorgesteld, hoe de zeer buitensporige gebeurtenissen van den oorlog moeten hebben
ingewerkt op sommigen van hen, op een zeker soort Vlamingen, een soortje waarop
hij al in vele boeken getoond heeft, in meer dan éénen zin ‘een kijkje’ te hebben. De
‘heeren Bollekens’ en ‘meneer Cathoen’, ze herinneren ons levendig aan ettelijke
typen in 't E z e l k e n en 't B o l l e k e n , J e u g d , H e t Vo l l e L e v e n - en hoe
heeten ze allemaal verder; Buysse is, meen ik, nu aan zijn dertigste boek gevorderd!
Als wij maar even terugdenken, vooral aan de boeken zijner laatste periode, zien we
ze staan, de Bollekensen en de Cathoens, aan 't buffet van de een of andere boersche
‘d'Ope van Vrede’, een ‘dreupel’ drinkende, of in Brussel met aardig gezelschap den
gebraden haan uithangend. Dat dit soortje niet van oorlog, of z.g. ‘groote tijden’,
gediend is, dan maar liefst een eindje uit den weg gaat en vooral zooveel mogelijk
z'n best doet wijntje en trijntje er niet bij in te schieten, wij begrepen het al wel, maar
zoo leuk-humoristisch als Buysse het ons hier vertelt zijn wij er toch een en al
aandacht voor, en wat gretig ook. Er leeft iets van Maupassant's geest in deze
verhaaltjes van Buysse, maar onze Vlaming is gemoedelijker, goediger. Hij gunt
zelfs den vet-poenigen heeren Bollekens den vrede, en heeft heusch nog een beetje
te doen met dien ouden gek, Meneer Cathoen, en zijn mal gedwongen
Oorlogshuwelijk.
Het derde lange verhaal van dezen nieuwen Buysse-bundel, R i k i k i , begint met
een beschrijving, waarop niemand weigeren zal den titel Oorlogsvisioenen ten volle
toe te passen. Het is een korte, maar zeer suggestieve beschrijving; ik vraag verlof
ze hier te mogen citeeren:
‘Alweer begonnen de granaten over de stad neer te barsten....
Waar de kanonnen eigenlijk stonden kon slechts vagelijk worden uitgemaakt. Men
hoorde de zware, mathematisch-gescandeerde slagen uit de richting van het zuiden
opkomen: dat was alles. Een doffe, verre bons, die even den grond deed dreunen en
de ruiten deed rinkelen en, nog vóór het dreunen en het rinkelen had opgehouden,
een gierend geloei hoog in de lucht, een langgerekt loeien en gieren, dat in woeste
vlucht met toenemende felheid en snelheid naderde, en plots daarop een krakende
knal van barstend metaal, gevolgd door een gedonder van ineenstorting, alsof een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

gansch gebouw opeens ten gronde werd vernield. Onmiddellijk daarop de stilte, de
doodsche, griezelige stilte: de wachtende, benauwende stilte na een knetterenden
donderslag. En
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dan opnieuw het dof gedreun ginds verre, het gierend-suizen in de hooge lucht, het
loeiend-neerslaan van 't onzichtbaar monster, en 't barsten en 't kraken en 't donderen
en 't verpletteren, en dan plotseling weer de doodsche, griezelige, akelige stilte. Die
absolute stilte was het schrikkelijkste, omdat het onnatuurlijk was. 't Was onnatuurlijk
als een vlekkeloos-stille, helderblauwe hemel, waarin een alles-overweldigend woest
onweer zou woeden.
De stad was bijna leeggevlucht. Op straat geen mensch meer. De weinige bewoners,
die er nog gebleven waren, zaten in hun kelders weggescholen. En die absolute stilte
in de tusschenpoozen van het bombardement, gepaard met die totale afwezigheid
van menschen, maakte den indruk alsof er ook geen apart menschelijk lijden noch
verdriet meer was onder den globalen omvang der afgrijselijke ramp. De groote,
anonieme krachten van vernieling voerden 't woord; de zwakke klaagstemmen der
lijdende menschen hadden klank noch beteekenis meer’.
Ik weet wel, beschrijvingen van ‘visioenen’ als deze vindt men tegenwoordig in
iedere courant, maar dan toch zelden zoo kort en zoo suggestief tegelijk - óf ze moeten
eveneens van voortreflijke schrijvers zijn; er zijn er eenige onder de
oorlogscorrespondenten. En wat, behalve haar innerlijke kwaliteiten, het bizondere
van deze beschrijving is: zij dient als inleiding op de vertelling van een vlucht - de
vlucht van een ouden, gepensionneerden generaal, zijn vrouw, zijn schoonzuster, en
hun kleine hondje, Rikiki, uit de gebombardeerde stad. Hoe aandoenlijk klein, en
comisch-parmantig tevens, doet vooral dat hondje onder de geweldige kanonnade.
Ik vind deze vertelling niet overal even uitstekend van compositie - het slot zelfs een
weinig nachtkaarsachtig - maar het begin bewonder ik ten volle. Onmiddellijk na
het geciteerde de beschrijving van het oude drietal met het hondje in den kelder der
generaalswoning, hun pogingen de keffende lieveling zoet in het mandje te krijgen,
de prachtig waargenomen honde-maniertjes van Rikiki, die ‘begreep’.
(blz. 128). ‘We moeten hem toch hebben, zuchtte de schoonzuster bezorgd. En
nog eens wenkte zij hem streelend met flikflooiende, zoete woordjes.
Rikiki sloeg haar aandachtig gade. Hij liet haar komen, maar men kon zien dat
zijn gespannen pootjes klaar stonden om weg te wippen; en dat deed hij dan ook,
zoodra de schoonzuster naar hem de hand uitstrekte, en daarbij blafte hij even, heel
schril en fel, om duidelijk genoeg te zeggen, dat men niet pogen moest hem voor
den gek te houden.
De generaal, die ongeduldig-wachtend toezag en reeds zijn handvalies had
opgenomen, barstte eensklaps in woede uit.
Rikiki! riep hij dreigend, alsof hij een weerspannigen soldaat zou gaan tuchtigen.
Maar Rikiki, allen eerbied vergetend, blafte ook zijn heer en meester aan en liet zich
evenmin door geweld als door zachtheid vangen.
C'est par trop fort! gilde de generaal, zijn valies neergooiend. En een geregelde
jacht op Rikiki begon. De generaal, zijn vrouw, zijn schoonzuster, allen zaten het
weerspannig diertje na. Zij wonden elkander op, al hun ziekelijke liefde voor het
beest scheen plotseling in haat veranderd. De generaal hijgde, vloekte, voorspelde
de ellendigste rampen met dat dier op de vluchtreis....’
Eindelijk vangt men het beestje, sluit hem in zijn mandje, en de vlucht kan
beginnen. Deze loopt vrij voorspoedig van stapel; alleen met Rikiki hebben de
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vluchtenden nog nu en dan ‘spul’. In 't rijtuig dat men huurt begint het hondje
vervaarlijk te janken, te piepen, te krabben tegen den binnenwand van zijn cachot.
(blz. 140). ‘Het is onmogelijk, onmógelijk, met dat ellendig dier op reis te gaan!
riep de generaal, eensklaps weer verbolgen en wanhopig zijn armen in de lucht
slaande.
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De vrouw en de schoonzuster smeekten, trachtten het hondje te sussen, lichtten heel
eventjes het dekseltje weer op. Rikiki bedaarde.
Stel je voor dat we met zulk een gejank in het hôtel, op de boot, in Engeland
aankomen; ze gooien ons eenvoudig buiten! bromde nog de generaal.
Ach kom, je houdt toch immers ook dol van hem; je zou hem, evenmin als wij,
willen of kunnen missen, zei de schoonzuster, vergoelijkend.
Jawel, gaf de generaal in ietwat mildere stemming toe: jawel, ik hou van hem,
maar hij moet zoet zijn’....
Met hoeveel en hoe innig plezier ik deze echt-humoristische geschiedenis ook heb
gelezen, de acht korte prozastukjes, die in Buysse's bundel op de drie langere verhalen
volgen, hebben mij toch nog dieper-in genoegen gedaan. Daaruit toch blijkt, en blijkt
op een zoo heelemaal niet larmoyante, maar waardig-sobere wijze, hoezeer Buysse
meevoelt met zijn lijdend volk, met de vluchtenden die alles verloren hebben, met
de soldaten het allermeest. En daaruit is tevens weer eens duidelijk, welk een meester
wij, juist in de zeer korte vertelling, in Buysse bezitten. Dingetjes als ‘In de vuurlinie’,
‘De Vlucht’, ‘Singen.... Singen..!’ doen voor geen Maupassant onder, zullen stellig
blijken even klassiek te zijn als het werk, in dit genre vooral, van den grooten, klaren
franschman. Althans uit mijn herinnering zullen de gestalten - toch maar zoo éven
geschetst - van Kobeken en zijn vrouw, de oudjes die er geen begrip van konden
krijgen dat hun huisje ‘in de vuurlinie’ lag, nooit meer weggewischt worden. En ‘De
Vlucht’! Welk een levendige voorstelling, reëel, overtuigend, aangrijpend - volkomen
voldoende en áf. Vosken van den Berg heeft het in de verte zien branden, en hij is,
gelijk al zijn dorpsgenooten trouwens, op de vlucht gegaan. Pas thuisgekomen heeft
hij zijn doodmoede honden weer aangespannen, zijn vrouw en kinderen op de kar
geladen, en vooruit! ‘Hue Baron! Hue Duc!’ Wanneer hij eindelijk durft rusten, in
het tweede dorpje achter het hunne, blijkt Baron doodgereden te zijn.
‘Hij es 't hert afgereên, zei de baas, het slachtoffer monsterend met kennersoogen.
Duc stond naast zijn dooden makker en jankte zachtjes, klagelijk, met rillingen
over zijn huid.
De vrouw, de dochter en het zoontje kwamen buiten. En ook zij jammerden luid
over 't verlies van den mooien hond, die zooveel geld waard was. Vosken vloekte.
Allemaal de schuld van die bandieten! raasde hij, zijn vuisten naar 't Oosten ballend.
Maar een kreet van angst verkropte in zijn keel en zijn oogen, star van schrik,
bleven op den vagen horizont gevestigd.
Daar glom en schemerde, gansch in de verte, gansch in de verre, verre, verte, iets
als het flauwe schijnsel van een opkomenden dageraad. Een oogenblik verkeerde
Vosken in de zonderlinge illusie, dat de ochtend werkelijk aan 't komen was. Maar
meteen loeide iets aan als het dof geraas van een naderend onweer en plotseling
begreep hij en gilde 't uit van gruwel en van woede.
De vijand! De brandende vernieling!
Zijn vrouw en kinderen hadden 't ook gezien en dadelijk begrepen. Zij schreeuwden
en huilden en snikten en sprongen weer in 't karretje: Vosken rukte den dooden hond,
die hem 't leven had gered, uit zijn harnas en gooide hem als een hoop vuil opzij; en
met Duc alleen nu, met den armen afgebeulden Duc, die nog niet gerust en niet
gegeten had, met Duc, die evenals zijn droeve makker, tot het alleruiterste zou
afgejakkerd worden, vervolgden zij, in de verwilderde paniek, die reeds het dorp
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aantastte, hun vreeselijken martelaars- en vluchtelingentocht, naar het onzekere naar
't onbekende, naar de redding.... of den dood’.
In dit slot is mogelijk weer éven iets van die romantische opwinding, waarbij niet
gan-
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schelijk zuiver meer wordt gezien en geoordeeld, die onzen stoeren, onverouderden
Vlaming nog altijd een weinig in 't bloed schijnt te zitten. Maar hoe gaarne vergeven
wij dezen kleinen ‘défaut’ van zijn groote ‘qualité's’ (zijn hart en temperament) en
- ook al zou hij dien nooit overwinnen - met hoeveel vreugde zullen wij de bundels
blijven begroeten, die hij rustig en geregeld één of tweemaal per jaar op onze tafel
werpen komt.
H.R.

G.F. Haspels, David en Jonathan, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon
- het jaartal ontbreekt.
Het schijnt Haspels' lot bij mij te zijn, dat ik hem altijd lees vlak na een sterker auteur
- de vorige maal Ina Boudier-Bakker, nu Buysse - en dat hij dan, natuurlijk, bij de
onwillekeurige vergelijking, althans in sommige opzichten komt áf te vallen. Buysse
en Haspels! Wel, ik acht het zeer mogelijk, dat een wat schoolmeesterlijk aangelegd
Nederlander - en zoo zijn er wel enkele! - aan den laatste, zuiver als stilist beschouwd,
zijn voorkeur geeft. Buysse vertelt en zégt eenvoudig-weg; hij gebruikt wel eens een
wat te versleten, een wat te banale of conventioneele uitdrukking; hij merkt dat niet
in het élan van zijn vertelling. Haspels, schrijvende, begint altijd onmiddellijk te
stileeren, te zwieren en te krullen. Ik denk dat hij bizonder veel van Potgieter houdt.
In elk geval is zijn geheele geestesgesteldheid ernaar om van Potgieter te houden en dit is eer een compliment dan het tegenovergestelde! Potgieters liefde voor de
stoere zeventiende-eeuwers, zoowel als Potgieters levenslang streven naar een hooge,
aristocratisch-hooge houding moeten Haspels' sympathie wekken. Men kent Potgieters
verzuchting op zijn sterfbed: ‘Toch maar een burgerman!’ Welk een wereld van
verlangen en.... teleurstelling lag er in! Ook Haspels tracht boven het burgerlijke of voor wat hij daarvoor houdt - uit te komen, allereerst in zijn gedachteleven
natuurlijk, en dus in de geestelijke conceptie zijner werken, maar ook in zijn stijl. Er
is voortdurend iets gezochts, om niet te zeggen gemaniereerds in zijn schriftuur,
evenals in die van Potgieter. Men moet toegeven, een zekere distinctie bereikt hij er
wel mee, maar - vooral daar hij nu eenmaal niet zoo'n gróót stilist als Potgieter is ook die zekere overmaat van krullige fraaiheid, die ons ook in de manieren van
overigens gedistingeerde menschen soms zoo hinderen kan. Zijn stijl heeft iets
salonnerigs, niet zonder de weeïge liefheid die bij dat begrip hoort. Al dadelijk op
blz. 1 ontmoeten wij het woord ‘zwagerman’, als een kwasi-kinderlijke, lacherig-lieve
verinniging. Verderop herhaaldelijk het salonwoord ‘gedienstigen’ voor dienstbode
of dienstmeid.
Merkwaardig is ook, dat iemand als Haspels, zoozeer gesteld op stileering,
gemakkelijker stijlfouten maakt dan een eenvoudig schrijver als Buysse. Die zin van
‘zwagerman’ luidt in zijn geheel als volgt: ‘Had hij niet daarnet, op het Haringvliet
komend, het hoofd laten hangen, dat hij gerust in de Hoflaan had kunnen blijven,
daar zwagerman natuurlijk weer op kantoor of vergadering zou zijn?’ Wat is dat:
‘het hoofd laten hangen, dat....’? Op blz. 116 staat: ‘Met Em onlangs aan de Riviera
wat uitblazend van de wintercampagne, hadden ze reeds evenveel last als plezier
gehad van de automobiel’. Stilistisch onjuist, ‘hadden ze’ moest zijn: had hij. Niet
bepaald fout, maar toch zeer leelijk staat op blz. 20: ‘Hem echter tegemoet willende
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komen, overviel haar geregeld het zelfverwijt, dat zij hem nooit kon helpen,
integendeel altijd in den weg stond’. (In het laatste gedeelte van dezen zin is wel
degelijk een fout - te hulp, Charivarius! - ‘hem’ is daar eerst als accusativus, later
als dativus gebruikt; het woord had dus herhaald moeten worden. Ik houd niet erg
van zulke vitterijen, maar.... in iemand die zich blijkbaar zoozeer op fraaien stijl laat
voorstaan?). Nog een voorbeeldje van leelijkheid: ‘Zoo had ze de klachten van mama,
door haar
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met een tikje van een révérence en met een stem alsof Gertrude haar ideaal was
verwelkomd, aangehoord’ (blz. 31).
Ik heb het altijd gezegd: Haspels heeft twee voortreflijke eigenschappen: hij kan
beschrijven en hij is een goed, een fijn psycholoog. Zijn ‘fort’ - waarvan ik al sprak
bij mijn aankondiging van W i s s e l e n d U i t z i c h t - ‘delicate verhoudingen
tusschen menschen op delicate wijze aan te duiden’ komt ook in dit nieuwe boek
weer helder aan den dag, hier zelfs nog sterker misschien dan in dat vorige. De David
en Jonathan, waarvan Haspels verhaalt, zijn twee zwagers: Karel van Renkum en
Lodewijk baron Utenhage, en - gelijk in mevrouw van Gogh's roman D e S t e r k s t e ,
maar hier zeer veel fijner en dieper aangeduid - is de sterkste, van deze twee door
familie-relatie en vriendschap zoo innig samenhoorenden, niet wien men daarvoor
oppervlakkig houden zou. Karel, de domineeszoon, is een succesvol Rotterdamsch
speculant-koopman - het begin van zijn loopbaan lijkt mij wel een beetje al te erg
beneden critiek, maar 't is waar: het succes purifieert in de koopmanswereld! - een
geldmagnaat, die toch de zoon en kleinzoon van geestelijken blijft, en hongert naar
een geluk dat hij in zijn materieel succes niet vinden kan. Volkomen te goeder trouw,
maar zoo ontactvol, ja onmenschkundig mogelijk, haalt hij ook zijn zwager in den
handel, bezorgt hem een compagnieschap met Kouwenberg, den tabakskoopman en
sigarenfabrikant. De zwakke en fijn geestelijk aangelegde Lodewijk gaat er lichamelijk
in te gronde, maar hij ‘redt zijn ziel’ - zooals dat heet in Haspels' taal, en waarlijk,
de uitdrukking dóet het, ook in andere talen. Karel, met al zijn z.g. ‘overwinningen’
(een kanselwoord voor successen in de handelswereld) voelt zich ten slotte zelf
overwonnen en volkomen de mindere van zijn zwager. Het gegeven wordt, behalve
in de geschiedenis der Rotterdamsche zaken, uitgewerkt in die van het geldersche
landgoed, door Karel na den dood van papa Utenhage uit den boedel gekocht, maar
waarop niettemin Lodewijk, de jonker, de geestelijk en moreel rechthebbende blijft.
Het is een zeer fijn gedacht verhaal van niets dan innerlijke gebeurtenissen; waarlijk,
ik geloof dat nog geen van Haspels' boeken mij zoozeer bekoord heeft; een fijnheid
en diepte, van doordenken en doorvoelen, wordt er in bereikt, waartoe ik hem, eerlijk
opgebiecht, niet geheel in staat geacht had en waarvoor ik hem daarom met te grooter
genoegen mijn hulde bied. Het mooie is o.a., dat aan deze fijnheid en diepte uiting
gegeven werd zonder eenige ostentatie; de schrijver doet er absoluut niet breed mee;
zijn volle waarde krijgt dit boek van hem pas, als men er na de lezing nog eens goed
over denkt, de psychologische draad nauwkeurig volgt en zich dan volkomen
overtuigd en bevredigd voelt.
Nu weet ik wel, men schrijft geen roman om de psychologie, maar om iets moois
te maken. En die schoonheid kan alleen ontstaan, wanneer het werk, door de kracht
en de adeldom zijner ontroeringen, die op den ontvankelijken lezer overbrengen en
ook hem er gelukkig mee maken kan. Aan kracht van ontroering nu ontbreekt het voor mijn gevoel - te vaak den schrijver Haspels; te dikwijls schrijft hij opgewekt
door, ook wanneer hij niet of te weinig in staat is ontroering te vertolken. Maar wat
de kracht te kort kwam, heeft in D a v i d e n J o n a t h a n de fijnheid, de zielkundige
fijnheid, voor een groot deel vergoed. Het is daardoor dat ik van bekoring kon spreken
en dat ik den schrijver hulde brengen kan voor een in waarheid geslaagd werk.
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Het is van-zelfsprekend-onmogelijk, de juistheid en fijnheid van psychologische
uitwerking in een roman door een recensie aan te toonen of te bewijzen! Het eenige
wat men doen kan is staaltjes geven van psychologische finesse in afzonderlijke
opmerkingen of typeeringen. Daarvan volgen er hier dus een paar.
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Op blz. 30 wordt van de domineesweduwe, Karels moeder, gesproken en gezegd:
‘Want zij mocht en wilde Lodewijk's geloof in Karel niet ondermijnen. Daarvan
verwachtte ze immers nog alles voor haren oudste. Zij oefende geen invloed op hem.
Zij wist hem in de wieg al aan haar ontgroeid - en nog niet volwassen. Zij wist, ach
zij wist.... Want de menschen vertrouwden zich niet toe aan wie hen doorschouwden.
Dit bleef haar schuldelooze schuld tegenover haar jongen.’ Is dat niet treffend juist?
En het volgende niet vernuftig?
(blz. 173). ‘Doch aan die finantieele zat een diepere noodzakelijkheid vast. Karel
(de domineeszoon. H.R.) verdedigde zijn overgaan in den handel als noodwendigen
wisselbouw. Geen akker, hoe vruchtbaar ook kon, ongestraft, altijd dezelfde vruchten
opbrengen. Dan minderde de oogst, loonde eindelijk den arbeid niet meer. Zoo konden
geen menschen van geslacht tot geslacht denzelfden arbeid verrichten. Dan werd de
ervaring, die eerst verrijkte, op den duur routine, sleur, slentergang, vervolgens
conservatisme, doodsbang voor elke geestesuiting, eindelijk angst niet te kunnen,
een angst die geregeld bewaarheid werd’.
Twee bladzijden vroeger een geestige en fijne menschtypeering:
‘Wel wist hij (Lodewijk) zeker: dit werd geen martelaartje spelen. Hiervan gruwde
hij: als kind reeds had hij het type tante van Craailoo niet kunnen uitstaan. Zou zij
indertijd komen logeeren, dan ontwaakte er een ongekende opstandigheid in hem.
En verscheen zij, suikerzoet in lach en stem en gebaar, en altijd paradeerend met
haar bereidwilligheid de minste te willen zijn, en zich zelve te verloochenen tot in
de kwestie van rijden of wandelen en van veel of weinig melk in de thee, dan werd
hij innig met den anders meest ontweken Otto (zijn oudsten broer H.R.) en
complotteerde zoolang tegen het onuitstaanbare mensch dat het wel moest ophoepelen,
de lieve jongens ten slotte nog zegenend met haar suikerzoete vergeving’
Nu nog een staaltje van Haspels' beschrijfkunst:
(blz. 147). ‘Het was een zonnige morgen en volop lente.
Door de open tuindeur kwam warme aardgeur, zwaar en versterkend, en mengde
zich met de lavendellucht der oude meubels en der oude herinneringen dezer kamer.
Hij dook dieper in den hooggerugden, ouden leunstoel van den dominee, en moest
glimlachen om den eigenwijzen slag van een vink, die onzichtbaar ergens zat te
zingen. Ah, zeker in dien jongen eik, die voor eigen risico en voor eigen plezier*)
midden uit de beukenheg opsprong. Hoe blonk boven het glanzende, satijnige
beukenblad zijn schuchter zich ontkreukelend, blond groen in den blijden zonneschijn!
Uit de weldoende stilte kwam soms een dier geluiden, die alleen buiten zijn te
hooren: wielgeratel op den weg, zacht echooënd tegen hooge boomen; voetstappen
over knoerpend grind van het tuinpad; ook geluiden in huis die gewichtiger en
huislijker doen dan dezelfde geluiden in de stad’.
Ja, er zijn vele aardige dingen, veel fijne en zacht ontroerende dingen ook in dit
nieuwe romannetje van Haspels. En daarom zal ik hem maar vergeven - wat mij als
oud Rotterdammer natuurlijk heeft gehinderd - dat hij de platte uitspraak der
Rotterdamsche burgers zoo schromelijk overdrijft.
‘Da's vanzelfs. Ik voor den inkaup en verkaup - zain f'r 't kantoor en de fabriek’ ‘'k Seg altijd: kappetaal maakt niet den kaupman, maar 'n kaupman maakt 't
kappetaal’....
*) Dit ‘voor eigen risico en voor eigen plezier’, is weer een van die onschuldige aardigheden,
die des opgewekten dominees zijn,... en die ik niet goed uitstaan kan.
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Zoo spreekt geen groote sigarenfabrikant met wien zich een baron Utenhage wil
associeeren - al is hij nog zoo'n onafhankelijke, self-made, schreeuwerige
Rotterdammer. Ne quid nimis, domine!
H.R.
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Dr. H.P. Berlage en zijn werk. door K.P.C. de Bazel, Jan Gratama, Dr.
Jan Kalf, J.E. van der Pek, R.N. Roland Holst, J.F. Staal Jr., Dr. Albert
Verwey en Prof. Dr. W. Vogelsang. Rotterdam, Februari MCMXVI, W.L.
& J. Brusse Uitgevers-maatschappij.
Een monument voor Berlage opgericht ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag.
Aanvangende met een toepasselijk citaat uit Salomon de Bray, ‘Architectura
Moderna’ en een kenschetsing hoe volgens Vitruvius de architect behoort te zijn,
hebben verschillende schrijvers de kwaliteiten van Berlage, in een of andere richting,
in het licht gesteld.
Dr. Albert Verwey schrijft over de denkbeelden van Berlage, J.E. van der Pek
geeft aphorismen uit zijn geschriften, Jan Gratama behandelt het werk van Berlage
en De Bazel diens stedenbouw, J.F. Staal schrijft over Berlage's meubelen en Roland
Holst over de verhouding van den bouwmeester tot de Architecturale Beeldhouwen Schilderkunst. De ontwikkeling in Berlage's werk bespreekt Prof. Vogelsang en
Berlage als bouwmeester in een overgangstijd Dr. Jan Kalf. Een chronologische
opgave en een bibliografisch overzicht besluiten ten slotte dit standaardwerk.
Een standaardwerk is het zeker, zoowel voor hem die een overzicht wil krijgen
van Berlage's werk als voor dengeen, die bouw- en meubelkunst uit de laatste twintig
jaren bestudeert, want ongetwijfeld is hierop Berlage's invloed, zijn diens inzichten
van zeer groot belang geweest.
Berlage's denken, vasthouden en doorzetten hebben hun stempel gedrukt ook op
't werk van menig meubelkunstenaar, van menig jong architect uit de laatste tientallen
jaren. Hij is wegbereider, voorganger geweest, heeft front gemaakt tegen den nabouw
der hollandsche renaissance, tegen het ‘bouwen in stijl’, in die jaren nog zoo gewild.
Dat de reactie, die van hem uitging, wat sterk geweest is, wie zal het betwijfelen; dat
het pittoreske voor de strakke logika plaats moest maken, en het beginsel wel eens
wat veel overwoog, wij weten het allen; maar ook, en dit toont deze Berlage-uitgave
juist zeer goed, dat er in 's kunstenaars werk een stijgende lijn is, dat de vormen
soepeler, de versieringen rijker zijn gaan worden. Zien wij zijn eerste meubelen,
waarbij de constructie overheerschte en zijn latere, die wel constructief blijven, maar
beheerscht worden door een schoonheid van lijn; dan spreekt hieruit een voortbouwen
in een bepaalde richting geleid door gestagen zelfcritiek.
Zoo zouden wij, de chronologisch gerangschikte afbeeldingen van Berlage's werk
bekijkende, den ontwikkelingsgang van zijn kunst kunnen nagaan, wij zouden dan
ook zien hoe hij een der eersten geweest is die een vrije samenwerking met andere
kunstenaars op prijs wist te stellen, die Derkinderen, Zijl, Mendes da Costa, Toorop,
Roland Holst als artistieke medewerkers wist te waardeeren. Zoo geven die talrijke
afbeeldingen reeds een schat van gegevens om ons een beeld te vormen van den
bouwmeester Berlage, terwijl daarenboven ieder der schrijvers een bepaalden kant
van den kunstenaar naar voren brengt. En is het niet opmerkelijk hoe die verschillende
auteurs, menschen van onderscheiden kunstinzichten en opvattingen toch allen in
Berlage een persoonlijkheid weten te waardeeren van zeer bijzondere kwaliteiten.
Deze zakelijke bijdragen, want het zijn geen luchtige jubileumstoasten, waarbij in
de feeststemming wel eens iets meer gezegd wordt dan men bij bezonken inzicht
zou kunnen verantwoorden, deze essay's dan teekenen het werk, het streven, de
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inzichten, de persoon van Berlage. Zoo schrijft Dr. Jan Kalf: ‘Dat schrijvers van
uiteenloopende overtuiging bij de waardeering van Berlage's werk, in het negatieve
eensgezindheid zouden toonen, ware nog zoo verblijdend niet, omdat men licht
eenstem-
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mig kon zijn in het verwerpen van de negentiende-eeuwsche namaak architectuur en toch verschillen in verlangens voor de moderne bouwkunst van den eigen tijd.
Maar wat de zoo wezens-verscheiden auteurs van de opstellen van dit boek
gezamenlijk in Berlage vereeren, het is inderdaad wat anders en wat meer dan zijn
breken met een schijnkunst’. .... ‘En met de architectuur weer terug te leiden tot de
zuiverheid van het “bouwen”, het stapelend samenvoegen van materialen tot wanden
en het wel-geordend samenstellen van wanden en daken tot ruimten heeft hij voor
een gezonde nieuwe ontwikkeling ruim baan gemaakt’.

INTERIEUR OP DE TENTOONSTELLING TE LEIPZIG.

Elders lezen wij van Roland Holst: ‘De Kunstenaar, die in zijn zestigste jaar het
Panthéon der menschheid ontwierp, niet als een losse fantasie, of als een illustratieve
improvisatie maar gedetailleerd en doorgevoerd, en tot in onderdeelen vastgesteld,
alsof het voor verwezenlijking bestemd ware, die kunstenaar heeft door zijn kinderlijk
optimisme en zijn naieven ernst en vertrouwen iets bereikt dat pijnlijk zeldzaam is
in onzen tijd. Door zijn arbeid heeft hij anderen gesteund, hij heeft hen hoopvol
gemaakt en aangevuurd, en zelfs die niet blind zijn voor de tekortkomingen in zijn
arbeid, gevoelen zich gesterkt door de eenvoudige waarheden die hij doorzag, en
waarnaar hij zich richtte’.
En De Bazel schrijft: ‘En wat ik wel bijzonder in zijn geest waardeer is de
onbevangenheid waarmede hij steeds bereid is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

483
zich te herzien, als beter inzicht rijpt. Want het toont de open eerlijkheid, waarmede
hij zijn doel nastreeft en de blijvende menschelijke worsteling met zijn geest en met
zijn levensvisie’.
‘De groote beteekenis van Berlage is’, zegt Jan Gratama, ‘dat hij de waarheid van
het bouwen heeft beleden en getoond’.
Maar waartoe zou ik meer aanhalen, ieder auteur heeft op zijne wijze - en door
een kort citaat is er zeer bezwaarlijk een indruk van te geven - de belangrijkheid van
Berlage als figuur en in dezen tijd aangetoond. Een monument is het dus geworden
dit boek, door de uitgevers met bijzondere voorliefde verzorgd; want als in latere
tijden de bouw- en meubelkunst op een eigen stijl gaan wijzen, een vaster inzicht
vertoonen, dan zal dit boek ons de persoon van Berlage weder voor oogen stellen,
die daarin voor alles de moeilijke taak van voorganger en wegbereider gehad heeft.
R.W.P. JR.

Rotterdamsche kunstkring.
William Degouve de Nuncques.
J'ai trouvé les éléments de mon art dans l'isolement et dans la parfaite
communion avec la nature, mon seul guide.
DEGOUVE DE NUNCQUES.
Het werk van Degouve de Nuncques te zien, geeft de stille wijding van een
Zondagmorgen; het geeft de stemming, waarin een wandeling op den rustdag, buiten
in de velden ons brengt, wanneer alles rondom in vrede ligt; waar men zich één voelt
met de natuur, waar de ziel zich in haar oplost.

DE VILLA ‘PARKWIJK’.
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Deze besneeuwde velden, deze dorpen, vlakke bosschen met vijvers en rivieren,
verlaten binnenplaatsen in teedere voorjaars-bloesems; deze boerenhofsteden met
kale vruchtboomen, en glooiende landen in herfststemming, het heeft alles de
ingetogenheid en den eenvoud, de kinderlijke deemoedige liefde.
Het kleine dorp ligt ingesloten door de dik met sneeuw bedekte velden; ook over
de daken ligt de witte vacht. Het zachte rood en bruin van de steenen, het teere groen
en blauw van de bekalkte muren, is al de kleur in het strakke wit. Eenige lage struiken
en een rij, hoog de lucht in reikende, kale stammen, met kleine kruinen, teekenen
zich af tegen de sneeuw. In golvende wending lijnen de schaduwen der greppels zich
harmonisch en rustig, en omsluiten met innig verband de stille huizengroep.
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In de verte wordt het glooiende land zacht beschenen door het zonlicht, dat slechts
flets door den nevelsluier dringt. De teere kleurharmonie, de rhythmische gang der
lijnen, de sobere schildering, alles maakt dit schoone landschap aandoenlijk, als ware
er de geest van vrede over nedergedaald.
Op een boerenhoeve warrelen zacht de sneeuwvlokken om de oude gebouwen,
om de knoestige vruchtboomen, die stil tegen de rosse avondlucht uitsteken. Een rij
hooge stammen sluit het erf in strakke lijn achter de huizen af. Een vlucht duiven
strijkt er neer, verder is alles verlaten.
In de parken, bij lanen en vijvers, waar de boomen in rechte lijnen geplant zijn,
gaaf de verschillende plans in toon tegen elkaar, zoekt de schilder naar lijnenrhythme
en harmonische kleurschakeering. Nu eens is een landschap in blauwig, atmosferisch
waas; dan in zachten stillen gloed van ondergaande zon, of in grijzen nevel of stervend
bruin van najaarstriestheid. Dan weer in zachte blije blondheid van bloesemende
boomen of in het witte winterkleed. Maar eenzaamheid zoekt de schilder altijd;
slechts zelden stoffeert hij zijn landschappen met een paar schapen, een paard of een
man.
Typeerend voor zijn kunst is de verlaten theetuin, waar des zomers in koele
schaduw de Vlaming zijn krieken-lambiek drinkt, waarheen des Zondags de
stadsmenigte stroomt in dichte drommen en zich om de houten tafels zet, om de
kramiek en platte kaas te genieten. Waar de vedelman langs de bontgekleurden zijn
loon voor de week ophaalt en de schooier zijn winstgevend aapje laat streelen; dit
oord van louter pleizier schildert Degouve de Nuncques in winterstemming, in
volstrekte verlatenheid. Hem boeit de grijze atmosfeer om de verflooze tafels en
banken in rechte rijen naast elkander op den kleurloozen, stoffigen grond. Hij teekent
de rhythmisch draaiende en wringende takken om het rasterhout, waar des zomers
het dikke bladerloof uit groeit. Hij schildert er de rust.
Lang niet al de te Rotterdam geëxposeerde landschappen zijn belangrijk. Tien van
de beste werden dadelijk verkocht.
Degouve de Nuncques legt zich ook toe op het schilderen van bijbelsche tafreelen.
Een kerk-versiering werd hem opgedragen en een aantal van deze ontwerpen zond
hij mee ter expositie. Ook zij zijn licht en blond, geheel in den toon van zijn
landschappen: flets, met even de kleuren er in aangeduid. Ook hierin zoekt de schilder
naar lijnen-rhythmiek en tracht zijn deemoed er uit te spreken; maar de teekening is
te zwak, de schildering te incompleet om de aandoening, die er mee beoogd werd,
uit te drukken.
***
Degouve de Nuncques is in 1867 te Monthermé in Frankrijk geboren uit een oud
aanzienlijk geslacht, en kwam op jeugdigen leeftijd naar België. In 1895 maakte hij
een korte reis naar Venetië en naar de Italiaansche meren. In 1899 vertrok hij naar
Spanje en bleef drie jaar op het eiland Majorca.
A.O.

Willem van Leusden.
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Wie overtuigd wil worden van den ernst in onze jongere ets- en schilderkunst, van
een in al zijn phasen zich pijnlijk-degelijk rekenschap gevend streven, moet de
tentoonstellingen gaan zien, door den etser-schilder Willem van Leusden op
verschillende plaatsen van ons land gehouden. Virtuoos is Van Leusden allerminst.
Hij is een vaardig teekenaar, een nauwgezet etser, een schilder, wiens kracht te vinden
is in de groote lichtsterkte zijner doeken. Maar zwierigheid, v a a r t van lijnen,
exuberantie is hem vreemd. Hij mist alle eigenschappen, die dilettantenwerk wel
eens aantrekkelijk maken en, worden ze in den kunstenaar aangetroffen, charme
geven aan diens arbeid. Van Leusden is e e n i n n e r l i j k - b e w o g e n geest. Maar
deze bewogenheid spreekt zich niet alleen uit in een nauwkeurige notitie zijner
ervaringen. Hij zoekt
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naar een harmonische kunst, hij zoekt naar kleur en vormgeving te zamen, en zijn
verschillende methoden en experimenten worden niet ter hand genomen om het
aardige en boeiende van het experiment, maar zij zijn herzieningen van eigen werk,
het zijn perioden in een groote oefenschool, waarbij telkenmale het in een vorige
periode niet tot zijn recht gekomene wordt aangevat. In de werkzaamheid van Van
Leusden ligt een synthetische bedoeling.

W. VAN LEUSDEN. ZELFPORTRET (PASTEL).

Tot dusver was hij als etser meer dan als schilder bekend. En over zijn etswerk
dat als een min of meer volledig geheel voor ons ligt, valt het beste een karakteristiek
te geven. Van zijn leermeester Dupont heeft hij alleen maar in een enkele ets den
invloed ondergaan. Wij denken hier aan een overhangende wilgenstam, waarvan de
wortelen grijpen in de aarde, en die omgeven is door een duizendvoudig leven van
kleine tintelende takken en blaadjes. Maar overigens is hij, de etser, van den graveur
Dupont het levend tegenbeeld. De stoere uitgebouwde lijn van Dupont is aan van
Leusden vreemd. Zijn groote Dometsen, zijn Kathedraal te Reims geven massaliteit,
die opgetrokken is uit kleine levende lijnen. Het bewegende, het brokkelige om het
freem der Gothische Kathedraal, de r i j k d o m der Gothiek, meer nog dan haar
statuur, vermag Van Leusden in zijn Kathedraal-studies uit te beelden. En dit element,
het bewegende leven, heeft ook zijn aandacht in de natuur. Hij ziet beiden, de natuur
en het gebouw, met denzelfden liefdevollen, op het uiterst ingespannen blik, waaraan
de kleinste kabbeling van leven niet ontgaat. Natuur en architectuur zijn in zijn werk
één voor zijne wijze van behandeling. Voor hem zijn de kathedralen de als uit het
land verrezen wouden, door de zelfde stuwkracht opgegroeid die in de natuur beweegt.
En het is treffend dat de kennismaking met de rijker vormen van Gothiek, een grooter
rijkdom deden ontstaan in zijne landschappen. Wij denken aan een hollen weg in
Noord-Frankrijk met een pracht van boom twijgen overschaduwd, die hij etste in
dezelfde periode waarin zijn portiek van Beauvais ontstond. Het begrip van beweging,
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h e t v e r t e l l e n v a n h e t l e v e n gevoelt men evenzoo in zijn oude steden.
Terecht merkte een zijner beoordeelaars over zijn Zierikzeeschen toren der groote
kerk met omgeving op, dat het hem ‘een lust was geheel uit te vertellen hoe hobbelig
de keien van het smalle weggetje wel zijn, hoe flikkerend de daken van de kleine
door de zon beschenen huisjes’.
Naast de beweging heeft het l i c h t zijn
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liefde. Zijn etswerk is vaak meesterlijk van tonaliteit. Wie met het procédé van etsen
eenigszins bekend is, vermoedt welke buitengewone technische capaciteiten er noodig
zijn om een spiegelblankheid te bereiken als ligt uitgesproken in sommige van zijn
luchten en waters. Van Leusden is de etser van het Hollandsche water onder den
schoongeveegden verhelderden herfsthemel.
En zijn gevoel voor licht en leven brengt hem b e s e f d e r e e n z a a m h e i d .
Wij denken aan enkele kleine etsen, aan het eene eenvoudige hek in het met sneeuw
belegde land, aan het oude Fransche stadje, waar niets is dan een oploopende leege
straat, omgeven door bastions, en waar men de wolken ziet varen over de vermoede
wijdheid van het land. De groote eenzaamheid, waarin het kleinst detail van het
voorwerp heviger leven krijgt in het alom aanwezige licht, ze kon niet beter worden
begrepen dan door dezen strak-aandachtigen, soms bijna schoolsstroeven geest, die
grijpt en hunkert naar het tot in kleinigheden rijk voor zijn kunstenaarsoog vlottende
leven.
Van Leusden heeft, ook tijdens zijn bezigste etsperiode, het schilderen nimmer
geheel verwaarloosd. Maar in den laatsten tijd is hij plotseling beginnen te schilderen
met groote gepassioneerdheid. De kenmerkende eigenschap van Van Leusden, zijn
artistiek beleid, heeft hem in deze nieuwe periode van bijna uitsluitend schilderen
gebracht. Hij is vóór alles beducht voor eenzijdigheid, voor uitputten van zijn talent
in een bepaalde richting. Een van de weinige onderwerpen van gesprek, die de
zwijgzaamheid zijner rustige, vooral innerlijke natuur kunnen verbreken is ‘het
genre-stuk’. - Daartegen stelt hij zich met ongekende hevigheid te weer. Maar zooals
tegen het genre-stuk verzet hij zich tegen het genre-procédé, tegen het artistie ke
troetelkind.

W. VAN LEUSDEN. KATHEDRAAL VAN BEAUVAIS (ETS).

In den aanvang zijner schilders-werkzaamheid gaf hij vooral impressionistische
buitenstudies in olieverf. Zijn brug van het kasteel Rhynauwen, met de groote boomen
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in herfstdracht, is bij velen bekend. Maar toen begon de drang naar het licht in hem
te leven, hij kwam tot meer luministisch werk, waarvoor hij de pastelteekening
beschouwde als het uitverkoren procédé. In het pastel ziet Van Leusden vooral de
mogelijkheid primaire kleuren zuiver naast elkaar te plaatsen en dit is, volgens hem,
de eenige methode om te tasten naar het licht. Belangrijke proeven in deze richting
geven vele zijner buitenstudies, maar vooral zijn vele stillevens, die ook ons het
meest verwant
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leken aan de stillevens van Cézanne. In deze stillevens (het is reeds door een van
Van Leusdens kritici opgemerkt) is merkwaardig het laten ineenloopen van voorwerp
en achtergrond tot een decoratief geheel. ‘Van Leusden heeft zeer merkwaardige,
schoon natuurlijk intuïtieve proeven genomen met eenige dingen: boeken, manden
met vruchten - vooral zijn druiven schildert hij in strakken effen stijl met den matten
schijn van donzig dauw - gemberpot, bloemen in vaasjes op een tafel, die hij bekijkt
vrijwel van boven op en waaromheen hij dan om zoo te zeggen de buitenwereld
uitsluit door een donkeren doorgloeid-rood-blauw geschilderden fond, waarvan de
streek zich vaak stralenvormig naar het midden toewendt of daar uitwaaiert. Daardoor
wordt de tafel zelve vaak tot achtergrond en krijgt men iets als het verdwijnen van
de gewone dieptedimensie. Nu is het karakteristieke bij dezen schilder, dat men juist
hier zijn zoeken kan volgen. De vaas met bloemen in een vertikaal verkort, dus in
een soort vogelperspectief, op het paarsroze tafelkleed toont nog een vrijen
achtergrond, maar elders moet die plaats maken voor de tafel zelve, en dan schijnt
de decoratieve gedachte het meest compleet in vervulling gegaan. Een duidelijk
voorbeeld van deze manier van kijken is het stilleven met gemberpot, vruchten en
bloemen, waar het groene tafelkleed in concentrische cirkelstreken zich schijnt te
voegen naar de glazuurringen van het gele aardewerk’*).
Na de luministische periode heeft Van Leusden weder een tijdperk gekend van
zuivere natuurweergave. Het was hem daarbij vooral te doen om de expressie der
dingen. Het zijn vooral zijn bloemstudies waarin hij dit streven trachtte te
verwezenlijken. En reeds in deze studies is de sterke lust tot vormgeving
waarneembaar, die hem zou brengen tot het kubisme. Van Leusdens kubistisch werk
is van den allerlaatsten tijd. Er zijn op de tentoonstellingen eenige merkwaardige
specimina, vooral de sterk-expressieve kop van een ouden arbeider, en dan een
stilleven, bloemen in een vaas, - terwijl hij bezig is aan een reusachtig doek, een
portret van Mevrouw v. L., op een divan gevleid, voor het venster, dat strak en
monumentaal van lijn, bijna aan Egyptische kunst doet herinneren.
Voor Van Leusden is het cubisme gelijk zijn vroegere methoden een p h a s e in
zijn artistieke ontwikkeling, een phase waarin hij zich vooral een sterke vormgevende
kracht wil toeëigenen, en komen tot een breeder conceptie dan zijn van nature
détailleerende geest toeliet. En, dit is weder merkwaardig voor het
complement-zoekende karakter zijner strevingen; hij overweegt ook hier weder eene
verzachting van de al te forsche vormgeving die het kubisme medebrengt. Hij zoekt
hier het complementaire in het procédé. Hij kiest voor het kubistisch werk de aquarel,
omdat juist de aquarel met zijn dunnen doorzichtigen aard de al te groote zwaarte
en monumentaliteit van het kubisme kan verminderen.
Van Leusdens werk groeit nog te veel naar alle kanten uit, om hem reeds definitief
te karakteriseeren. Maar de ernst van zijn streven en de schoonheid van vele zijner
bereikenissen dwingt tot zeer aandachtige belangstelling.
R-T.

25ste jaarlijksche St. Lucas-tentoonstelling.
*) Wij ontleenen deze zeer juiste karakteristiek aan een opstel van C.H. de Jonge in het
Utrechtsch Dagblad van 22 Juli 1915, Avondblad.
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Voor deze feestelijke gelegenheid mochten de leden van St. Lucas inzenden wat ze
ook van vroeger hun beste werk achtten, onverminderd latende het recht van de jury
om het te weigeren. Het is leerzaam te zien, welk gebruik de leden (voorzoover hun
keus is gesanctionneerd) van deze uitnoodiging hebben gemaakt. Uit de aanwezigheid
van veel reeds van vroegere exposities bekende schilderijen blijkt het duidelijk: het
ideaal-werk van de meeste schilders is het museum-
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stuk; d.w.z. het eigenlijk voor geen enkel maatschappelijk doel bruikbare, in ons
modern leven geen rol vervullende, in geen binnenkamer denkbare en zich slechts
zelden aan eenig openbaar streven aanpassende groote schilderij. De tijd dat de kerk
vooral, en het raadhuis of een ander officieel gebouw plaats boden aan schilderwerk
van groote proporties, is voorbij, toch gevoelt men dat de schilder het eens of
tweemaal maken wil, er zijn krachten in ontplooien, er als het ware zijn proefstuk in
leveren. Het geval werpt een klaar licht op het weinige verband tusschen kunst en
leven, op de concurrentie der individuën en op de te belangrijke rol die het museum
gaat vervullen.
Men ga eens na. Het altijd fraaie, van fantasie en geest ontegenzeggelijk vervulde
werk van Lizzy Ansingh zou zich bij meer gebondenheid, meer vastheid van wil,
van stijl, prachtig gaan leenen voor decoratie, wanneer slechts in den geest der
schilderes het besef leefde dat het daartoe komen moet. In een schilderij als ‘Dood
der Schoonheid’ van Butter zijn kwaliteiten, die ons zouden weerhouden het een
‘academie’ te noemen, als het slechts iets anders wezen kon! Daar zijn die kapitale,
forsch geconstrueerde, van kleur te bonte en onrustige, stillevens met figuur van
Monnickendam - w h a t w i l l h e d o w i t h i t ? Daar is het werk van Gouwe, een
knap schilder, ernstig zoeker, wat zou de werking van zijn on-intieme, op grooten
afstand berekende doeken zijn in een kamer? Daar is die groote groep van Pollones,
waaruit met al de soms niet gansch te verantwoorden middelen dan toch sterk leven
op u af komt; het is tentoonstellingswerk, na afloop der expositie heeft het zijn taak
vervuld. Daar is van Raalte's aardig café.... Ik wil niet volhouden dat de kunst een
praktisch doel moet hebben, ik constateer, dat het schilderij, dadelijk zijn roeping
als binnenhuis-opluistering manifesteerend, eigenlijk zelden de eerzucht des schilders
bevredigt, maar dat hij dan ook vanzelf vervalt in het proefstuk, met een begeerig
oog naar museum wanden (om niet te spreken van het wan trouwend oog naar de
buren).
Om van deze beschouwing afscheid te nemen; er is hier allerlei deugdelijk en
waardig werk van de nog altijd vele schilders met talent en vermogen. Ik kan niet in
veel bijzonderheden treden, doch wijs nog slechts op Henk Meyer's beide fijn gevoelde
donkere landschapjes, op Klaas van Leeuwen's altijd weer boeiende zoo eerlijk
gekarakteriseerde Naaister (ook al een museumstuk!), op de penetrante karakteristiek
in Lugt's geteekende portretten, op de zeer geslaagde Oude Kerk van Staller, den
origineelen Winteravond van Westermann (met de geestig de sprokige compositie
brekende kraaien), op Leo Visser's mooie, innig-gekende, weelderig-kleurige vogels,
met zooveel stijlvolle bezonnenheid geschikt, en op het nog niet genoemde groote
portret van Monnickendam, waarop de hond bijvoorbeeld uitstekend is, het paard
zeer knap gedaan en alleen de kleuren weliswaar prachtig, maar wat knallend, en
eigenlijk geen.... kleur in den besten zin. Frans Hogerwaards mooie, vaste premie-ets,
‘De Slangenbezweerder’ is wel niet een eigenlijke inzending op de expositie, maar
mag hier toch gereleveerd.
Onder het beeldhouwwerk merkte ik vooral op de kernachtige portret-bustes van
Mej. Beyerman, het aardig gesneden Verkade als Duivel van Van Lunteren en de
als altijd knappe beelden van Mej. van Dantzig. Hoe van de vrije beeldhouwkunst
nog meer dan van de schilderijkunst de losheid van doel en bestemming te betreuren
is, blijkt uit de wat klungelige wijze, waarop die ‘vrijstaande beelden’ met ijzeren
stutten moeten worden vastgehouden.
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[Deel LII]
Inhoud van Deel LII.
BEKENTENISSEN VAN EEN
BRUIDEGOM, door D. TH. JAARSMA

Bladz.
49, 130, 212, 279, 362, 452

BOGAERTS (JAN), door MARIA VIOLA, 241
met zelfportret en 9 andere illustratiën
naar werken van den Meester
‘BRITISH MUSEUM’ (IN HET), door 180, 253
J. DE GRUYTER, De Assyriërs, met 22
illustratiën
BRUGGEN VAN PARIJS (DE), door
OTTO VAN TUSSENBROEK, met 7
illustratiën

431

CARNIË, door H.M.R. LEOPOLD, met 24 93, 194, 268
illustratiën
DAG-BEGIN, door ELLEN

48

DETERMINEEREN VAN OUDE
HOLLANDSCHE SCHILDERIJEN
(HET), door Dr. W. MARTIN, III, met 9
illustratiën

321

EEN VERHAAL VAN DE
BADPLAATS, door N. VAN DER LEY

477

EIKENHOUT, Sonnet, door HÉLÈNE
SWARTH

361

ENGELSCHE CARICATURISTEN EN 106, 343
ILLUSTRATORS (OUDERE), door
CORNELIS VETH, V en VI, met 28
illustratiën
‘HET GROOTE LICHT’, OVER H.A. 21
VAN INGEN, door KAREL WASCH, met
portret en 10 illustratiën naar werken van
den Meester
ISRAËLS (ISAAC), door H.L.
409
BERCKENHOFF, met 12 illustratiën naar
werken van den Meester
JACOBA IN DE WERELD, door
GERARD VAN DEN HOEK

120
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JEUGDEINDE, door EMMA VAN BURG 64
KALFF (MARIE), door JOHAN DE
MEESTER, met 2 portretten

428

KRONIEK

68, 147, 228, 309, 397, 483

LOUDON (DE COLLECTIE), door
GONNE SMIT, met 14 illustratiën

1

MEYER (DE ZWITSER CONRAD
33
FERDINAND), door MARTHA LEOPOLD,
met portret en 8 andere illustratiën
NIEUWENKAMP (W.O.J.) EN ZIJN
BRITSCH-INDISCH WERK, door A.
HALLEMA, met 10 illustratiën

81

PEINZING, door J.W. SCHOTMAN

251

PHIL'S ZESDE LIEFDE-DRAMA, door 298, 388
EMMY VAN LOKHORST
PORCELEIN, door J.G.A.N. DE VRIES, 331
met 10 illustratiën
RODIN (AUGUSTE), door REMKO TER 423
LAAN, met 4 illustratiën naar werken van
den Meester
SCHEMERING, Sonnet, door HÉLÈNE
SWARTH

449

SCHOUTEN (JAN), ATELIERS VOOR 161
GLASBRANDKUNST ‘'T
PRINSENHOF’ TE DELFT, door HENRI
DEKKING, met portret en 14 andere
illustratiën
SONNET, door DOP BLES

450

SOUVENIR TENDRE, door DOP BLES 451
STADSGEZICHT, door DOP BLES

47

VACANTIE (FRAGMENT), door INA
BOUDIER-BAKKER

201

VALK (DE HUMOR IN HET WERK
VAN M.W. VAN DER), door OTTO
BARENDSEN, met 8 illustratiën

441

VERZEN, door M. NYHOFF

199

WIST IK MAAR WAT MIJN
VERLANGEN BEDUIDDE, door JET
LUBER

227
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III

Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
441

BARENDSEN (OTTO)

DE HUMOR IN HET WERK
VAN M.W. VAN DER VALK

BERCKENHOFF (H.L.)

ISAAC ISRAËLS

409

BLES (DOP)

SONNET

450

BLES (DOP)

SOUVENIR TENDRE

451

BLES (DOP)

STADSGEZICHT

47

BOUDIER-BAKKER
(INA)

VACANTIE

201

BURG (EMMA VAN)

JEUGD-EINDE

64

DEKKING (HENRI)

JAN SCHOUTEN

161

GRUYTER (J. DE)

IN HET ‘BRITISH MUSEUM’, 180, 253
DE ASSYRIËRS

ELLEN

DAG-BEGIN

HALLEMA (A.)

W.O.J. NIEUWENKAMP EN 81
ZIJN BRITSCH INDISCH
MUSEUM

HOEK (GERARD VAN
DEN)

JACOBA IN DE WERELD

JAARSMA (D.TH.)

BEKENTENISSEN VAN EEN 49, 130, 212, 279, 362, 452

48

120

BRUIDEGOM

LAAN (REMKO TER)

AUGUSTE RODIN

423

LEY (N. VAN DER)

EEN VERHAAL VAN DE

477

BADPLAATS

LEOPOLD (Dr. H.M.R.)

CARNIË

93, 194, 268

LEOPOLD (MARTHA)

DE ZWITSER CONRAD
FERDINAND MEYER

33

LOKHORST (EMMY
VAN)

PHIL'S ZESDE
LIEFDE-DRAMA

298, 388

LUBER (JET)

WIST IK MAAR WAT MIJN

227

VERLANGEN BEDUIDDE

MARTIN (Dr. W.)

HET DETERMINEEREN VAN 321
OUDE HOLLANDSCHE
SCHILDERIJEN

MEESTER (JOHAN DE) MARIE KALFF

428

NIJHOFF (M.)

199

VERZEN
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SCHOTMAN (J.W.)

PEINZING

257

SMIT (GONNE)

DE COLLECTIE LOUDON

1

SWARTH (HÉLÈNE)

EIKENHOUT

361

SWARTH (HÉLÈNE)

SCHEMERING

449

TUSSENBROEK (OTTO DE BRUGGEN VAN PARIJS 431
VAN)
VETH (CORNELIS)

OUDERE ENGELSCHE
CARICATURISTEN EN
ILLUSTRATORS, V EN VI,

106, 343

VIOLA (MARIA)

JAN BOGAERTS

241

VRIES (J.G.A.N)

PORCELEIN

331

WASCH (KAREL)

HET GROOTE LICHT, OVER 21
H.A. v. INGEN
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IV

Inhoud van de kroniek.

ALLEBÉ (AUGUST),
TENTOONSTELLING COLLECTIE
C.M. VAN GOGH, ARTI, door C.V.,
met 3 illustratiën

Bladz.
402

BLOEM- EN VRUCHTENSTUKKEN, 320
LARENSCHE KUNSTHANDEL, door
C.V.
BOEKBESPREKING, door H.R., C.V.
en R.W.P. JR., met 2 illustratiën

68, 147, 228, 309, 397, 483

BREITNER BIJ VAN GOGH EN VAN 405
WISSELINGH, door C.V.
BUDT (VICTOR FRANS DE), door J.S., 406
met 1 illustratie
DOMBURG (TE) EN TE VEERE, door 239
A.O., met 1 illustratie
GOEDVRIEND (TH.) BIJ KLEYKAMP, 157
door J.S.
HAAGSCHE TENTOONSTELLINGEN 317
(TWEE), door J.S., met 1 illustratie
HYNCKES (RAOUL), door R.W.P. JR., 489
met 3 illustratiën
KALENDERS, door R.W.P. JR.

496

KOLLWITZ (KÄTHE),
155
TENTOONGESTELD DOOR ‘KUNST
AAN 'T VOLK’ door C.V., met 1
illustratie
LEEUWEN (KLAAS VAN), door
R.W.P. JR., met 4 illustratiën

235

LEMMEN (GEORGES) †, door R.W.P. 154
JR.
MARISSEN-MONUMENT VAN
234
CHARLES VAN WIJK (HET) door J.S.,
met 1 illustratie
MENSION (C.J.), door A.O., met 1
illustratie

78

ONAFHANKELIJKEN (DE), door C.V., 74
met 1 illustratie
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ORNAMENT-ONTWERPEN, door
R.W.P. JR.

408

W.M. PAERELS BIJ EISENLOEFFEL, 80
door C.V.
PANORAMA-GEBOUW (IN HET),
door C.V.

495

POTTENBAKKERSKUNST (EEN
NATIONALE TENTOONSTELLING
VAN) IN DEN LARENSCHEN
KUNSTHANDEL, door R.W.P. JR.

73

REDON (ODILON), door R.W.P. JR.,
met portret

153

ROTTERDAMSCHE TIEN (DE), door 317
C.V.
TOEGEPASTE KUNST, door R.W.P.
JR., met 2 illustratiën

159

UNGER EN VAN MENS (BIJ) TE
ROTTERDAM: D.B. NANNINGA,
MARIE KELTING en P. BÖHNCKE,
door A.O., met 3 illustratiën

491

WEGERIF - GRAVESTEIN (DE
KUNST VAN AGATHA), door R.W.P.
JR.

495

WESTERMANN (G.) BIJ VAN GOGH, 491
door C.V.
WINTER (A. DE) IN HET STEDELIJK 155
MUSEUM, door C.V.
WOUTERS (RIK) †, door O.v.T.

154

ZILVERDISTEL-PERS (DE), door
H.F.W. JELTES, met 2 illustratiën

75

ZONDER EENIGE VERPLICHTING, 320
door R.W.P. JR.

Buiten-tekstplaten.
Tegenover bladz.
COLLECTIE LOUDON, SCHOORSTEEN 1
IN DE VOORKAMER, KONINGINNEGRACHT,
DEN HAAG
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TEMPELINGANG TE MADURA,
81
HOUTSNEDE VAN W.O.J. NIEUWENKAMP
VOOR ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT
HET TRAPRAAM IN HET
161
ADMINISTRATIEGEBOUW DER
NEDERLANDSCH INDISCHE
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ TE
'S-GRAVENHAGE, ONTWORPEN EN
UITGEVOERD DOOR H. VELDHUIS, IN DE
WERKPLAATSEN ‘'T PRINSENHOF’ VAN
JAN SCHOUTEN TE DELFT
EEN STILLEVEN VAN JAN
BOGAERTS, REPRODUCTIE VAN EEN

241

SCHILDERIJ

PIETER DE HOOGH, BINNENHUIS; 321
NATIONAL GALLERY, LONDEN
I. ISRAËLS, AMSTERDAMSCHE
FABRIEKSWERKSTERS, NAAR EEN

409

KRIJTTEEKENING
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t.o. 1

COLLECTIE LOUDON.
SCHOORSTEEN IN DE VOORKAMER VAN HET HUIS AAN DE KONINGINNEGRACHT TE 'S GRAVENHAGE
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De collectie Loudon,
door Gonne Smit.

OUD-DELFTSCHE KOE. FLESCH. OUD-DELFTSCH PAARD.

De tijding, dat de collectie Loudon voor Nederland behouden bleef, en door de
erfgenamen als geschenk in 't Rijksmuseum zou worden tentoongesteld, was zeker
voor iedereen, bewust of nièt, 'n vreugdemare. Hoevele kenners en kunstliefhebbers
zullen nu mee kunnen genieten van deze buitengewone verzameling, bij hoeveel
anderen de oogen opengaan voor de schoonheid en volledigheid hiervan en hoevele,
hun kennis steeds meer verrijkende, oude en jonge geleerden zullen zich ook hier
weer aangetrokken voelen tot de vele wonderlijkgrillige, hoogst eigenaardige
producten der Delftsche plateelbakkerskunst, die de kenmerkende tijdperken van
opkomst, bloei en verval vertoonen, zooals in elke kunst en in alle eeuwen de
geschiedenis der geheele menschheid dezelfde wetten van eb en vloed vertoont:
overal datzelfde, en vooral in de ‘kunsten’ vinden we wel de meest in 't oog vallende
kenmerken daarvan. Altijd weer nieuw, altijd weer interessant.... de geest der eeuwig
voortgaande evolutie buiten 't menschelijk willen om.
Welk 'n vruchtbaar en interessant terrein levert de ceramiek niet alleen voor den
Kunstgeleerde, ook voor den Denker in 't algemeen, die gretig alles, alles in 't Leven
onderzoekt en de ontwikkeling overal in voelt en navorscht! En den Kunstenaar, dien
nieuwsgierige bij uitnemendheid?
De kunstenaar echter, hij die 't meest van allen door al het ‘uiterlijke’, het innerlijk,
het eeuwig wezen voelt, en de artistiek-ziende zullen bij hun vreugde weemoed
voelen, als zij hooren, dat de collectie Loudon uit haar eigen ‘intérieur’ weg is.
Ik geloof dat, als men die verzameling dáár heeft gezien, zooals van alle
kunstproducten, die men ergens harmonisch in hun ‘tehuis’ heeft aanschouwd, de
herinnering van 't geheel onuitwischbaar blijft,.... hier nog verhoogd door de groote
welwillendheid der
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vriendelijke gastvrouwe, wie 't geen moeite te veel was de kasten te openen, er uit
te halen, of van den wand te nemen, wat voor studie en reproductie 't meest geschikt
was. En ook dat van nabij bekijken, in de handen te kunnen nemen en aan te voelen,
is voor den artiest altijd 'n genot geweest.
Hoe blij was ik de wereldberoemde collectie zelf nog dáár te kunnen zien!
Jhr. John F. Loudon is begonnen de verzameling aan te leggen in 1867. Hij was
wijlen de oom van onzen tegenwoordigen minister van Buitenlandsche Zaken en
zijn zuster, in wier omgeving ik 't voorrecht had alles te mogen bestudeeren, daar
waar de collectie langzamerhand den alom verspreiden naam heeft gekregen. Als 'n
echt kenner en man van verfijnden smaak kocht Jhr. Loudon alleen in alle opzichten
onberispelijke stukken, en liet bij 'n verkooping nooit de gelegenheid voorbij gaan
een stuk te verkrijgen tegen welken prijs ook.
Belangwekkend is 't te lezen in 't artikel van Ph. Zilcken over de collectie Loudon
in ‘la Revue de Hollande’, hoe 't verzamelen omstreeks dien tijd wel vrij wat
gemakkelijker was voor den liefhebber dan nu, daar kunstproducten over 't algemeen
nog maar heel weinig op prijs werden gesteld. Typeerend, voor ons nu
heiligschennend, zijn de aangehaalde voorbeelden van kinderen, die op zolder
‘speelden’ met portretten door Frans Hals geschilderd als mikpunt voor hun balspel,
'n werkvrouw die van haar meesteres Saxische beeldjes en oud-Delftsche
groentenschotels, in den vorm van ‘kolen’, cadeau kreeg, omdat men er niets in zag
en zich ervan wilde ontdoen; wij allen kennen nu nog de voorbeelden van onze
grootouders, oude tantes en ooms, enz., die ‘al die leelijke prullen’ liefst naar den
zolder doen verhuizen.
Daar Jhr. Loudon uitsluitend Delftsch verzamelde, is de collectie 'n wonder-mooi
geheel van ± 500 stuks geworden, in den betrekkelijk korten tijd van 10 jaar. In 1872
kocht hij de geheele verzameling de la Villestreux, en was bezitter van de bekende
faïence viool uit de coll. v. Romondt te Utrecht.
In de Inleiding van zijn beschrijvenden catalogus der coll. Loudon roemt Henri
Havard deze wel in den hoogsten graad:....‘c'est de l'avis des gens compétents, la
plus complète, la plus riche en grandes pièces et la mieux fournie en morceaux rares,
de toutes celles qui existent’.
Er is in de laatste jaren veel geredeneerd over de kunstwaarde van de Delftsche
faïence. Na lange, absolute miskenning zijn er aan den anderen kant groote
enthousiasten verrezen, die er wonderen van menschelijk kunnen in zien en in hun
overschatting 'n mooi Delftsche schotel gaarne boven 'n mooi olieverf-schilderij
stellen. Wat nu is hier 't geval?
Zeer terecht zegt Havard:
‘Nous ne sommes point, en effet en présence d'une industrie artistique, qui semble
jaillir du sol, y trouve sa raison d'être et son aliment. Tout en elle au contraire apparaît
artificiel, hétérogène et factice. Tout jusque dans ses éléments essentiels est emprunté
au dehors. Le plomb, l'étain, les couleurs doivent être demandés à des nations voisines!
La terre elle-même, matière la plus importante, base indispensable de la fabrication,
n'est pas celle de la région’. En wat de versieringen betreft, overal zijn de al bestaande
motieven in alle mogelijke samenvoegingen toegepast.
En toch, en juist dat, hoe oorspronkelijk!
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Het aardewerk of faïence ('t woord is afkomstig van de stad Faenza) met z'n
bizonder glazuur onderscheidt zich van het porcelein zoowel door de bereiding en
samenvoeging der grondstoffen als door 't bakken. Hoe mooi ‘doet’ juist de vette
‘pâte’, met 't fijn warme wit, zacht en diep blauw, rood, groen en geel, intens en
schitterend, maar altijd fijn, met den glans van 't echt kostbare en zeldzame.
Havard stelt de Delftsche plateelmakers
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en schilders boven die uit Rouaan, Straatsburg, Moustiers.
Deze superioriteit was door de buitenlandsche fabrikanten allang erkend,
opmerkelijk is 't ook, dat men leest hoe in andere landen 'n plateel- of tegelbakker
(vanaf de 17e eeuw) octrooi aanvraagt voor de uitoefening van z'n vak, en hij nooit
vergeet naar de Hollanders te verwijzen, 't Delftsch als type voor z'n modellen te
willen gebruiken. Bekend is de meest gebruikte uitdrukking toentertijd: ‘'t is als
D e l f s P u y k ’. Aardig is ook hoe 't woord ‘Delftsch’ 'n zelfstandig naamwoord
werd, dat langen tijd vooral in Engeland gebruikelijk was voor.... alle aardewerk.
Uit Nederland werd de industrie door protestantsche vluchtelingen onder koningin
Elisabeth naar Engeland overgebracht. De techniek had vooral veel verbetering te
danken aan 't streven om 't Chineesch porselein zooveel mogelijk nabij te komen.
Het meest is zij verschuldigd aan ‘Josiah Wedgwood’. Jewitt in z'n werk aan
Wedgwood gewijd, vertelt o.a. dat in Engeland Delftsch werd gemaakt van
buitengewone goede qualiteit te Liverpool, Londen, Bristol.
Ook in verschillende andere landen o.a. Skandinavië ontleent de faïence-industrie
haar oorsprong aan de nabootsing van 't oud Delftsch aardewerk. De antieke
aardewerken uit Perzië, Assyrië, China, Japan, Arabië, Mesopotamië en Caïro in de
middeleeuwen worden gevolgd door de Europeesch Gothische producten: in de 13e
eeuw vinden we de Spaansch-Moorsche faïence, de Majolica's, en in de 16e eeuw
de Fransche en de Delftsche faïence.

FAIENCE VIOOL.

De geschiedenis der Delftsche Plateelbakkerijen vertoont vele leemten door 't
ontbreken van duidelijke archieven dien kunsttak betreffend.
In 1536 is geheel Delft met al de oude archieven door brand vernield, in 1618
volgde de tweede brand, die het stadhuis in puin wierp. In 1654 de ramp van 't
springen van het ‘kruithuis’ (waarvan de voorstelling op een groote schotel in
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de collectie Evenepoel te Brussel zich bevindt).
De Registers van het Meesterschap van 't St. Lucasgilde leveren ons slechts de
namen van alle meesters tusschen 1611 en 1717.
In de overgebleven manuscripten vindt men niets over de Plateelbakkerij. Slechts
in één octrooi aan Claes Wytmans vinden we 'n privilege verleend om alle soorten
van versierde porceleinen te mogen vervaardigen, ‘bijna gelyck aan die uit verre
landen’. Dit sloeg op de nabootsing van 't Chineesch en Japansch porcelein en
toepassing van allerlei Oostersche versieringsmotieven.
In 't register van de stad Delft van 1600 vinden we twee namen als ‘plateelmakers’
geboekt: Hendrick Gerritsz. en Herman Pietersz. De laatste was afkomstig uit
Haarlem, welke plaats door vele kunsthistorici als de bakermat van de plateelmakerijen
wordt beschouwd.
Door tijdgenooten is al bitter weinig over de Delftsche plateelkunstenaren en de
tegelbakkerijen geschreven.
Gerrit Paape in zijn ‘De Plateelbakker of Delftsch aardewerkmaaker’ (uitgegeven
1794 bij Blussé en Zoon te Dordrecht) begint met 1650, wat al 't bloeitijdperk was.
Guichiardini in zijn ‘Description des Pays-Bas’ (1587) édition d'Anvers 1627
noemt de Delftsche plateelbakkers niet.
Door volhardende studie, beschrijvende catalogi der bestaande verzamelingen, en
onderlinge vergelijking steeds opnieuw, heeft men echter tot nu toe al heel wat vast
kunnen constateeren.
Volgens H. Havard kunnen we aannemen, dat de oprichting van de eerste
plateelmakerijen binnen de stad valt tusschen 1596 en 1611. In 1613 waren 8 meesters
plateelmakers ingeschreven in de Registers van 't St. Lucasgilde.
Niet onwaarschijnlijk is 't dat Herman Pietersz. de beginselen van 't vak in Haarlem
heeft geleerd. Daar toch bestonden belangrijke plateel- en ook tegelbakkerijen.
S. Ampsing in z'n ‘Beschrijvinge ende Lof der stad Haarlem in Holland 1620-1628’
beschrijft ons hoe in 't Bagijnhof 'n plateelbakkerij bestond, opgericht door Willem
Jansz. de Rue (werd ‘Verstraten’), Albert Jacquemard noemt in z'n Histoire de la
Céramique (1873, Paris), Haarlem n i e t en ook bij Engelsche en Duitsche schrijvers
zoeken we die stadsnaam tevergeefs.
In 't Louvre bevinden zich 2 kleine schotels met afbeeldingen van de duinen en
zee bij Haarlem.
Op de schilderijen van onze 17e eeuwsche binnenhuisschilders zien we slechts
hier en daar 'n voorwerp van ‘Delftsch’ afgebeeld, dat men toentertijd toch dikwijls
voor 'n appel en 'n ei kon krijgen, maar, zooals altijd, de ‘massa’ gaat pas langzaam
zien en begrijpen, wat de ‘mensch’, de vooruitstrevende enkeling soms al eeuwen
te voren heeft gevoeld, gezien en begrepen.
Op 'n polychrome flesch vroeger uit de coll. v. Frederic Fétis uit Brussel, zien we
geschilderd: 7 st. wat ons doet bemerken, dat die aardige bibelots, die tegenwoordig
buitensporige prijzen waard zijn, toen voor 7 stuivers werden verkocht.
Begin 17e eeuw zien we veel figurenmotieven in 't Delftsch toegepast, ja soms 'n
overdaad van in de honderden figuurtjes zooals bij de beroemde schotel met ‘'t Laatste
Oordeel’ uit de coll. Loudon. Tafreelen van schilders als Breughel, Boltzius werden
gecopieerd, door de schoone, aparte behandeling meer geïnterpreteerd, daar ook de
groote moeilijkheid van de versiering te doen voegen naar den vorm van het te
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versieren voorwerp alleen opgelost kan worden door plateelschilders van waarlijk
groote verdiensten.
Op 't oogenblik dat de plateelbakkerijen zich in Delft begonnen te ontwikkelen,
werd op de markten 'n overvloed van Oostersch, vooral Japansch en Chineesch
porcelein aangevoerd. De plateelbakkers, hierin ook wel langzamerhand geleid door
den smaak van 't publiek, begonnen allerlei Oostersche motieven te copieeren.
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Met den steeds toenemenden bloei werd de verscheidenheid van vormen en
versieringsmotieven buitengewoon groot. De smaak om niet alleen in verschillende
nuancen van blauw te versieren, ontwikkelt zich meer en meer: de kleuren rood, geel,
groen, bruin worden steeds fijner, intenser en schitterender. En als men bedenkt dat
men 't penseel onder 't schilderen niet langer op 't aardewerk mag laten ‘rusten’ dan
n o o d i g is, anders ontstaan er vlekken, kan men begrijpen welk een vaardigheid
en rake toets ook voor dat werk worden vereischt. Op 't midden van de 17e eeuw
wordt de hoogste bloei bereikt. Tegen 1660 waren al meer dan twintig meesters
ingeschreven als leden van 't St. Lucas-gilde. Opmerkelijk is 't hoe met deze bloei
de plateelbakkers, die volgens veel voorkomend, burgerlijk, oud-Hollandsch gebruik
alleen voornamen hadden waarachter de voornaam van den vader, ook achternamen
gaan aannemen: Jacob Wemmersz. voegt den naam: Hoppestein bij den zijne;
Gijsbrecht Lambrechtsz. draagt ineens den niet bepaald smaakvollen naam: ‘de
Kruyk’.
De Pijnackers heetten naar de plaats waar ze vandaan waren gekomen.

KINDERFIGUUR.

De meeste Delftsche plateelbakkers zijn niet uit Delft afkomstig, maar van
vreemden oorsprong. Het groot aantal fransche vluchtelingen over geheel Holland
verspreid, heeft ook in de beoefening der ceramiek gedeeld (Willem de Rue, Pieter
Poulisse, e.a.), en niets is zoo verfrisschend en verruimend voor de verschillende
volken als met elkaar in aanraking te komen, met elkaar om te gaan en wederkeerig
elkanders invloed te beseffen, langzamerhand.
De fabrikanten aan het hoofd der plateelbakkerijen: de 3 Porceleinen Flessies, de
Paauw, de Fortuyn, de Eenhoorn, het Oude en het Nieuwe Mariaanshooft, in de
Dubbelde Schenkkan, in de Lampetkan, enz. nemen van dien tijd af hun eigen merken.
De meesten teekenen met voorletters door, naast of op elkaar geschilderd.
Twee meesters schijnen bizonderen in-
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vloed te hebben uitgeoefend op hun tijdgenooten-plateelbakkers: Abraham de Cooge
(of Kooge) en Aelbregt de Keyzer. De laatste bootste vooral 't Oostersch porcelein
na*), waarvan Gerrit Paape o.a. schrijft: zelfs zij die 't Oostersch porcelein hadden
ingevoerd, verbaasden zich over de schoonheid der nabootsingen en niettegenstaande
zij in 't bezit waren van de prachtigste Oostersche porceleinen, aarzelden ze niet de
copiën in te slaan: ‘zij achteden echter de copiën zo hoog, dat zij er mede pronkten’.
Ook de gebroeders Cornelis, Jacob en ook Adrian Pijnacker vervaardigden
voornamelijk nabootsingen van 't Japansch, die dikwijls die van de Keyzer nog
overtreffen. Van Johannes Verhaagen, Frederic v. Frytom zijn meest voorwerpen
alleen in blauw bekend. Willem Klestyus, oprichter van de plateelmakerij: de
Metaalpot, maakte o.a. de groote ‘pullen’ met noble profileeringen, sierlijk van lijnen
dikwijls ‘gecanneleerd’ en beschilderd met de weelderige cachemire versieringen:
mengeling van prachtige guirlandes, lambrequins, schitterende bloemen, Perzische
astermotieven en fantastische vogels. Interessant is 't te lezen hoe in dien tijd tien
plateelschilders en plateeldraaiers werden verzocht naar Parijs te komen en dáár hun
talenten toe te passen.... De prijzen stegen.... 't toppunt van bloei was bereikt.... en....
zooals altijd.... staat dan meteen 't ‘verval’ alweer klaar den berg meestal gauwer te
helpen afdalen dan hij beklommen is. Waar geest en smaak worden opgeofferd aan
stoffelijke voordeelen, zooals ook in onzen tijd maar al te dikwijls voorkomt, door
de wil van ‘de massa’, heeft 't ‘verval’ 'n prachtig vruchtbaar terrein voor zich en is
o n h e r r o e p e l i j k ! En Gerrit Paape klaagt dan: ‘Hier te lande daarentegen, daar
men veelal greetiger schijnt om geld te winnen, dan wel om de Kunsten en
Wetenschappen de hoogstmooglijke trap van volkomenheid te doen bereiken, begon
de ijver om het aardewerk al de zo zeer geroemde schoonheden te blijven bijzetten,
merklijk te verflaauwen: allengskens werd het zo wel minder in innerlijke waarde
als uiterlijk voorkoomen!’
En Havard zegt dan: ‘ce n'est plus l'artiste qui impose son esthétique et son goût,
c'est le marchand à l'affût des préférences du public’.
En dát is 't! De ‘winckelhouder’ wordt in 't vervaltijdperk no. één, waardoor, zooals
altijd, de hoedanigheid van 't werk moet afnemen. We zien dan: stoven, handwarmers
in den vorm van gebedenboekjes, vogelkooien, grillige beeldjes, violen, kwispedoors
enz.. Verder dragen vele schotels en borden teekenen van ontaarding: vroeger met
aardige echt oud-Hollandsche mopjes beschilderd, worden ze dan ‘versierd’(?) met
Hollandsche en Fransche rijmpjes vol laag bij de grondsche toespelingen en geheel
vuile inhoud, dikwijls door notenbalken begeleid! Ook worden verschrikkelijk-leelijke
portretten (o.a. van Willem V) gemaakt, die meer op caricaturen gelijken. 't Saksisch
porcelein werd veel door de Dextra's nagemaakt. Van Piet Vizeer kennen we alleen
gracieuse koffie- en theepotten en kannen, korfjes van supérieuren smaak en rijke
versiering.
Wel eigenaardig is 't, dat men in 'n land en periode van overheerschende
‘vaderlandsliefde’, in dien tijd en altijd door daden bewezen en gehuldigd, zoo weinig
faïence-voorwerpen ziet versierd met ‘vaderlandsche’ onderwerpen. (Graf van Willem
den Zwijger, coll. Loudon).
Uit 't Oosten begon men toen soms half afgewerkte modellen, serviezen enz. naar
Europa te zenden, waar zij dan verder werden voleindigd. Ook had andersom uitvoer
van half afgewerkte Hollandsche voorwerpen naar 't Oosten plaats.
*) Men begon toen ook te spreken van Delftsch ‘porcelein’, terwijl 't a a r d e w e r k was!
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De Delftsche faïence ging nu met rassche schreden haar algeheelen ondergang
tegemoet.
Volgens Havard kunnen er hoogstens 30 plateelbakkerijen hebben bestaan; 'n
reglement uit de Delftsche archieven noemt er
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slechts 28. G. Paape telt er in 1794 nog slechts 10 en in 1808 bestonden er.... 8. In
dat jaar werd 'n Engelsche(!) plateelbakkerij te Delft opgericht: 'n fabriek in
zoogenaamd Engelsch aardewerk.... 't Laagste punt van verval was nu wel gekomen,
'n treurig lot van de eens zoo roemrijke industrie, die vroeger zooveel naar Engeland
en de Engelsche koloniën uitgevoerd had.

ZWART DELFTSCH.

Ook in Algiers wordt in de woningen o.a. mooi oud-Delftsch aangetroffen, gekaapt
door de zoo beruchte Barbarijnsche zeeroovers van voorbijvarende schepen. Jammer
genoeg kan men hierover maar weinig te weten komen, daar 't voor vreemdelingen
uiterst moeilijk is, in die woonhuizen toegang te verkrijgen.
Buitenlandsche concurrentie had niet weinig bijgedragen tot 't spoedig afloopend
verval.
De tijd van verdeeldheid van 't volk in Prinsgezinden en Patriotten drukte op alle
kunsttakken z'n stempel en was natuurlijk ook op de plateelbakkerij van nadeeligen
invloed, die meewerkte tot ontaarding. 'n Heel klein aantal plateelbakkers brachten
nog werk voort hun voorgangers waardig, maar 't waren de laatste opflikkeringen
van 't uitdoovende vuur, de zwanenzang van de eens ‘bloeiende’ ceramiek.
In 1833 hield 't St. Lucasgilde op te bestaan. De fabrieken: de drie Klokken en de
Porceleinen Fles gingen voort tot 1850. In dat jaar werden de fabrieksgebouwen van
v. Putten verkocht. De Dames Piccardt hadden hun plateelbakkerij in de steek gelaten;
zij werd weer opgevat door de bekende Joost Thooft, met al spoedig gunstige
resultaten, vooral ook door medewerking van Lecomte, toen professor aan de
‘Polytechnische School’ te Delft. Toen in 1890 de heer Thooft overleed, ging de
directie der onderneming over in handen van zijn medewerker sedert 1884: de heer
Labouchère en bloeide weer 'n fabriek van artistieke waarde opnieuw in de vroeger
om haar aardewerk wereldberoemde kleine stad. Tegenwoordig werkt de fabriek
onder 3 Directeuren: de heeren Labouchère, Mauser en Van der Hoop*).

*) Vanaf de 17e eeuw tot nu toe telt Havard 1030 plateelbakkers.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

8

OUD-DELFTSCHE TEGEL.

Wat nu het vervaardigen van het Delftsche aardewerk betreft, Gerrit Paape vertelt
hoe daarvoor driëerlei soort van aarde werd vereischt: Doorniksche, Rhijnlandsche
of Zwarte en Delftsche aarde (verschillend van elkaar door meer of mindere
schraalheid en vetheid en door de kleur), die vermengd 'n vrij langdurige behandeling
ondergaat: drogen, weeken, zeven, kneden, enz., waarna de Draaier er mee kan
werken op de Draaischijf, met duim en vingers en met behulp van platte houten
spaantjes er de gewenschte vormen aan gevend, om die daarna in de droogrekken
op de droogzolders tot voldoende stevigheid te laten komen. Na 't ‘bijschaven’ dezer
eerste vormen weer drogen. In dien tijd al werden ook voorwerpen ‘gegoten’ in de
negatieve afdrukken der uit de hand gedraaide stukken. Het werk dat uit d i e vormen
komt, wordt natuurlijk ook nog weer geschaafd, en verder afgewerkt. Na 't door en
door drogen: 't bakken en glazuren, waarna de voorwerpen klaar zijn om te worden
beschilderd. Met de zuiver artistieke behandeling was 't in Paape's tijd treurig gesteld.
Hiervan schrijft hij o.a.: ‘deze kunstbekwaamheid is, zo al niet geheel verdweenen,
ten minste derwijzen verminderd, dat ze bezwaarlijk is aan te treffen, en zulks is in
't geheel geen reden van verwondering, daar onkundige handen de penseel voeren,
en de belooningen voor den besten arbeid naauwlijks droog brood aan den kunstenaar
opleveren. Uit dit
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alles kan men genoegzaam gissen, dat de schilderkunde der Plateelwerkers van een
zeer geringe beteekenis, en met een tekenkundig oog beschouwd van den slegtsten
smaak is. Men heeft nog wel Tekenscholen opgericht om er de jeugd tot het
Plateelschilderen geschikt, in te onderwijzen, doch altoos ontbreekt er het voornaamste
de bekwaamheid aan de eene, en lust aan de andere zijde’.

SCHOTEL MET 'T LAATSTE OORDEEL.

Na de beschildering werd 't werk dan ‘gekwaart’, dat is geglazuurd om het stuk
de schoone glans te geven. Het te bakken aardewerk werd daarna in 'n soort steenen
cylindervormige ‘kokers’ geplaatst; schotels en borden op horizontale pennen daarin
rustende, 't kleinere werk op steenen platen (bodems) gezet. Deze gevulde kokers
worden in de oven geplaatst, 'n hoog steenen vierkante gebouw met eenige afdeelingen
(bogen) van boven afgesloten door 'n gewelf rustende op zware muren en bodem,
waaronder 't vuur gestookt wordt. De kokers worden in voor-,midden- of achterboog
geplaatst, al naar de voor de voorwerpen vereischte oogenblikkelijke hitte. Nadat de
oven gevuld is, wordt de open voorkant
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dichtgemetseld, deze d e u r van de noodige gaten voorzien en aan de buitenzijde
bepleisterd. 't Stoken geschiedde met hout. ‘Gemeenlijk agt en twintig à dertig uuren’
duurde 't bakken, waarna men ophoudt te stoken.
Dit alles, nu in 't kort, beschrijft G. Paape zeer uitvoerig.

VRUCHTEN IN OUD-DELFTSCH AARDEWERK.

Bij m'n bezoek aan 't kantoor van ‘de Porceleynen Fles’ aan den Rotterdamschen
weg, waar ook de fabriek van 't grove werk is gelegen, en in de eigenlijke
aardewerk-fabriek in 't Oosteinde te Delft, heb ik veel interessants gehoord en gezien.
Opvallend is dadelijk de kalmte en stilte, zoo in contrast met alle overige
fabrieksnijverheid, - maar vooral in de artistieke afdeeling voor alle werk op
kunstgebied 'n eerste vereischte. Natuurlijk is, zooals alles op deze wereld steeds
met den tijd zich wijzigt, de wijze, waarop Delftsch aardewerk gemaakt wordt, ook
veranderd.
De heer Mauser was zoo vriendelijk mij hier een en ander van te vertellen:
De stoffen ter fabrikatie zijn al anders: o.a.: silex, kaolin, steen v. Cornwall en
kleiaarde (plastische aarde) uit Devonshire zijn geheel gelijk aan die der mooie
Engelsche faïence, weer bedekt met 'n glazuurlaag, die 'n versiering toelaat met
penseel van 'n even groote fijnheid als op 't porcelein. Bij 't bakken vindt steeds 'n
veel grootere verhitting plaats dan vroeger, nu van 2 steenkolenvuren naast de oven:
zooals op velerlei gebied tegenwoordig, is alles dus zooveel mogelijk erop ingericht,
'n afdoende, vlugge, goedkoopere manier van bereiding toe te passen en 't door de
ondervinding geleerde: sterker materiaal, minder gauw breekbaar. Door de fijne witte
klei, waarop direct kan worden geschilderd, verviel 't witte glazuur
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wat niet meer noodig was, en wordt alles één keer geglazuurd. Men heeft er nog wel
oud-Delftsch nagemaakt, en maakt nog steeds ‘Pijnackers’ en wel op precies dezelfde
manier als vroeger, p r e c i e s zooals we in 't boekje van G. Paape kunnen lezen.
Daar Pijnacker de oorspronkelijke oprichter is van de Porceleynen Fles wordt deze
bewerking uit traditie, meer bijna ‘uit de aardigheid’ om dit interessante zoo
voortgezet. Maar zeer begrijpelijk is men liever oorspronkelijk en zoekt steeds door
eigen wegen*).

TEGELSCHILDERIJ.

Van 't ‘Oude Delftsch’ biedt de collectie Loudon de schoonste voorbeelden, een
onbeschrijfelijke embarras de choix.
Zoodra men de vestibule betreedt van 't mooie, oud-Hollandsche huis, waarvan
de voorgevel met 't bruine houtwerk al dadelijk donker-tonig aandoet tusschen de
andere huizen, ziet men.... Delftsch, vaste, blijvende tegelschilderijen. 'n Goud- en
groenkleurige gobelin portière door en men bevindt zich in het Trappenhuis. Harmonie
om ons heen! De eerste aandoening doet 'n oogenblik stilstaan.... onze oogen passen
zich aan aan de toon van 't geheel en men ziet rond.... Men verwacht zachte orgeltonen
of spinetklanken te zullen hooren, die beelden uit 't verleden oproepen. Boven 'n
mooi gebeeldhouwde donkerkleurige bank 'n Delftsche tegelschilderij voorstellende
'n gezicht in Scheveningen met de bekende kerk. In 't midden de prachtig
gebeeldhouwde, donkerbruine trap; rondom gobelin portières met goud-bruin,
pauwenblauw, zeewiergroen; en 't licht dat door de hier en daar gekleurde ruiten
speelt op de donker houten betimmeringen, op 't weelderig beeldhouwwerk, overal
druk, maar sober gehouden, en steeds gedempt door de tonige atmosfeer, waarin iets
godsdienstig-gewijds is. In de kamers overal die tinten waarin goudbruin, zachte
groenen en grijzen, diepe blauwen overheerschend zijn, daartusschen Turksche
*) De diep- en vuurroode kleur in 't nieuw Delftsch geïnspireerd door 't oud-Perzisch is van
dezen tijd.
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tapijten, gobelin kussens, hier en daar de éven-felle glinstering van oud-koperen
kandelabers, zilveren voorwerpen en vooral 't fijne, blonde glanzen van al 't oude
Delftsch.... En de mensch haalt onmiddellijk dieper en ruimer adem in die atmosfeer,
ontstaan door smaak en kunstzin, sfeer van hooge beschaving, die dadelijk geheel 't
wezen weldadige vrede en kalmte aanbrengt en de fijne zenuwspanning in ons
verhoogt, die we ‘geestkracht’ noemen....
Veel Delftsch ook in kasten, 2 heel groote, cabinetvormige kasten met glazen
deuren en zijwanden, waarvan 't goud bruine hout

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

12
zich als 'n omlijsting voortzet in 't goud leeren behangsel.

POT A SURPRISE. KRUIKJE VAN HOPPESTEIN. KOFFIEPOT.

Tegels, schotels, plateelschilderijen aan den wand, stellen van vazen, en pullen
op de portière omlijstingen en schoorsteen bekroningen. Verder: Beelden, kannen,
kruiken, flesschen, horens, koffie- en theepotten, theebusjes, mandjes met à jour
randen, terrines, botervlootjes, suikerdoozen, klompjes, borsteltjes, opengewerkte
reukbranders, spaarpotten, stroopkannen, kandelabers, korfjes, dierfiguren zooals
eenden, hanen, 'n kikvorsch, apen, kaketoe's, paarden, koeien met veelkleurige
bloemen en verguld versierd, landschappen die aan van Goyen en van Berghem doen
denken, schoentjes, inktkokers, aschbakjes, vruchtenschalen, cachepots, 'n rocaille
pendule,.... 'n prachtig portret van Bogerman, president van de synode v. Dordrecht,
in blauw, mooi van gelaatsexpressie en teer van modelé....
Eén overweldigende opsomming.
Zacht groene ripszijden gordijnen, waarvan de ‘embrasses’ bij elkaar worden
gehouden door.... Delftsch, waarvoor zeer oorspronkelijk ovalen bovenstukken van
Delftsche borsteltjes zijn gebruikt.
In een der kastjes 'n achthoekig borsteltje, in 't zeldzame z.g. ‘Zwarte Delftsch’,
waarvan de gloed doet denken aan Japansch lak.
Elk bord, elk tegeltje, schilderijtje is met zorg opgehangen; de dikwijls zoo
hinderlijke z.g. ‘portrethaakjes’ alle sierlijk en zorgvuldig bedekt door oud-zilveren
plaatjes afkomstig van kerkboeksloten.... Men meent verschijningen uit vroegere
geslachten door de salons te zien dwalen, liefkozend de blikken te zien gaan over 't
zoo ijverig bij elkaar verzamelde, verzorgd door teere, geestkrachtig-gevoelige
handen.
De kleine porceleinkasten en ook stoelen in prachtig uitgesneden Indisch ijzerhout
met hier en daar 'n zilverachtig glimlichtje als op 'n torrenschild in volkomen harmonie
met de geheele omgeving.
In de heerlijke serre vol bloemen- en plantengeuren, groote Delftsche tegeltableau's,
o.a. één, gevormd door 78 vierkante tegels, met Chineesche en Indische voorstellingen.
Men ziet er gloedvolle, zwarte negerfiguren, pagoden, bootjes, honden, bloemen,
paarden, vogels in schitterend mooie kleuren: blauw, rood, geel dat aan 't Chineesche
citroengeel doet denken, groen, en mangaan-violet. Alles
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fijn en vast geteekend, met recht 'n prachtstuk (hoogte 1.70 M., breedte 78, van
Willem Klestyus, 1663). De tuin inkijkend, ziet men donker houten zuilpilasters
tegen de muur, die geheel overgroeid 's zomers één rozenhof is vol kleurenharmonie.
Dezelfde pilasters in Italiaansche Renaissance zag ik in een der bovenkamers om de
deurportiek. De betimmering, afkomstig uit 'n oud kasteel, overgebracht naar deze
omgeving, waar zij toch geheel tot haar recht komt. Daar boven zag ik naast
hoogpotige, prachtige Indische kastjes, waarop 'n geheele verzameling
Boeddha-beeldjes in brons, goud en zilver*), weer Delftsch, o.a. pullen geheel
gecanneleerd, 'n Delftsche eeuwigdurende kalender met in de 4 hoeken afbeeldingen
van de 4 jaargetijden, ertusschen kleine bladversieringen en inscripties, alles in mooi
staalblauw, in donkere lijst gevat. De vensteromlijstingen weer geheel in stijl met
de rondbogen om de uit kleine ruiten bestaande ramen, waarop bovenaan soms 'n
wapen was geschilderd. Ook daar tooverde 't licht die heerlijke intieme sfeer op de
meubels, de olieverfportretten aan den wand, en 't teere Delftsche glinsterde weer in
blonde harmoniën.

PASTEISCHAAL. SPAARPOT. DELFTSCHE KAKATOE.

Op 't boven- en trapportaal van de breede draaitrap Delftsche tegelschilderijen, 'n
paar blijvende, vast in de muur.
Welk Delftsch uit de benedenvertrekken te ‘beschrijven’?!
Twee prachtige, witte, naakte kinderfiguurtjes, 52 c.M. hoog, ware kunstjuweelen,
in éenvoudig elegante houding, 't kopje wat omhoog kijkend, mandjes met
druiventrossen in de handen; zóó schitterend en zóó sober in de 3 hoofdtinten,
onvergelijkelijk mooi wit 't figuurtje, vol fijne kleur en glazuurglans met teere
glimlichten, 't blauwpaars der druiven en bruingeel der draperie. Daarbij 't
lokkenkopje, lijfje, armpjes en beentjes van 'n prachtig, gevoelig modelé, dat geheel
de mollige, teere lichaamsvormen uitdrukt, de expressie van 't kopje: rond
kindergezichtje, onschuldig en vrijmoedig,

*) Dit alles had John Loudon meegebracht van z'n reizen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

14
alles stempelt 't tot 'n kunstwerk van den eersten rang. De maker is echter onbekend;
afkomstig uit ± 1725.
De groote polychrome schotel (in blauw en okertinten) voorstellende ‘'t Laatste
Oordeel’ (Thomas Janszoon ± 1608-1620). Door de buitengewoon drukke teekening
en de massa figuurtjes alle in vrij zachte tinten is de schotel zeer moeilijk goed te
reproduceeren. Geen wonder dat Havard al klaagde, ‘dat hij heeft getracht de schotel
te reproduceeren, maar dat alle pogingen tot zijn groote spijt faalden’.
De foto in z'n catalogus (1877) geeft dan ook nagenoeg niets weer van de prachtige,
fijne teekening. Bijgaande reproductie (bl. 9) is veel beter geslaagd, maar de schotel
blijft nog 'n lastig voorwerp daarvoor. Bovenaan op 'n wolkenboog zetelt God in de
figuur en kleeding van een jonge vrouw, de armen over de wereld uitstrekkend. Aan
de rechterhand in het zon-, links in het maanlicht 'n groot aantal uitverkorenen.
Beneden 'n troep bazuinengelen; geheel onderaan staan de dooden uit hun graven
op, door engelen naar de hemel gevoerd of door duivels meegesleept naar de hel. De
rand is versierd met palmmotieven en engel-figuurtjes.
Buitengewoon mooi zacht van kleur en gevoelig van teekening is deze schotel,
(waarvan de diameter 42 c.M. bedraagt), Pâte en glazuur van fijne hoedanigheid. In
groote letters is de naam van den maker op de tegenzijde geschilderd.
Van Zacharius Dextra, 1758, 'n polychrome fonteintje met deksel en waschbekken.
(Hoogte van 't fonteintje 43 c.M., de kom 37 c.M. + 39). Op de zeer schoone melkwitte
kleur zijn versieringen in Chineesch rose, zacht blauw, groen, geel, zwart, rood en
goud geschilderd: fijne Hollandsche landschapjes omringd door schelpmotieven en
bloemtakken. 't Waschbekken heeft ook 'n schelpvorm. Naar dit fonteintje maakte
de bekende Fransche artist Leopold Flameng een ets voor den catalogus van Havard.
't Zeer bekende kruikje in blauw, dat men in vele werken over Delftsch vindt
afgebeeld, van Jacob Wemmersz. Hoppestein, 1661. De buik is geheel opengehouden,
en in 't midden bevindt zich 'n galoppeerend paardje. Buik, hals en oor beschilderd
met bloemtakken, insecten en zeer fijne spinnewebben. Binnen-in rondom 't paardje
lezen wij: Dirck Janse v. IJselstein, anno 1658.
Hoppestein was de stichter van 't ‘Moriaanshooft’, later 't O u d e Moriaanshooft.
Zeer elegant van vorm en decoratie is 't koffiepotje op drie bolvormige pootjes.
Eigenaardig is de lange tuit zooals van 'n bloemgieter, dat 't gracieuse cachet verhoogt.
Het geheel is versierd in frisch blauw rood en groen met Chineesche bloemen en
vogels. Glazuur en kleuren zijn van 'n buitengewoon schitterenden glans. Gemerkt
met de initialen van Louwys Fictoor 1889 (Dubbelde Schenkkan).
Van 't zwarte Delftsch zijn 'n theepotje, borsteltje en bordje gereproduceerd (bl.
7). Prachtig deed dit donker aardewerk tegen 'n zacht carmijn rood kleed uit Tunis.
Heel mooi is de zacht roode, groene, blauwe, bleek-violette en gele versiering soms
met 'n wit randje op de donkere fond (van J.P. Dextra, 1750).
Delftsche violen bestaan er maar v i j f . Ofschoon alle producten uit 't
vervaltijdperk*) is die uit de coll. Loudon 'n zeer schoon stuk. Ook hiervan maakte
L. Flameng 'n ets in den catalogus van Havard, die haar uitvoerig beschreef in den
cat. v.d. coll. v. Romondt, waarvan zij toen nog deel uitmaakte. Geheel in blauw zien
we op den voorkant 'n binnenhuistooneeltje geschilderd, 'n vroolijk gezelschap in 'n
zaal met in de rechter bovenhoek 'n gedeelte van 'n strijkorkest. Aan de achterzijde
*) Naar men zegt zijn er 3 Delftsche violen gemaakt als luxe-voorwerpen voor 'n familie Van
der Hoeven, die drie violen in haar wapen voerde.
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boeren en boerinnen dansende om 'n op 'n verhevenheid staanden vioolspeler vóór
'n herberg, de bekende veel voorkomende 17de-eeuwsche tafreeltjes. Eigenaardig is
'n donkergeel-bruin ivoren kopje (gelijkend op 'n Gothisch narren-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

15
kopje), op 't samenkomen der snaren onderaan bevestigd en er waarschijnlijk later
eens op gezet. Zuiver decoratieve luxevoorwerpen meer uit grillen dan uit
harmonieuzen geest ontstaan. Toch vond ik 't aardig te hooren hoe Thibaud er eens
op getokkeld heeft en 't geluid toch niet leelijk was.

SCHOTEL, GENRE PALISSY.

Zeldzaam mooi en rustig was 'n langwerpig-vierkante spiegelomlijsting geheel in
blauw van 'n onbekenden maker, gedateerd 1736. Aan de 4 hoeken 'n blad in relief,
verder acanthus-Lodewijk XIV motieven en cartouches waarin allegorische figuren.
Aardig is 't bij al 't herinneren te denken aan de groote harmonie steeds van 't
geheel, bij vele zóó uiteenloopende vormen! Daardoor denk ik nu aan 2 rechthoekige
plaketten in blauw, voorstellende een zijaanzicht van 't graf van Willem den Zwijger
te Delft. Boven aan 't monument 'n kleine cartouche met opschrift, geteekend door
Isaak Junius 1640. De andere van denzelfden vorm als pendant den voorkant van 't
graf weergevende.
Twee pyramiden herinner ik me, die heel mooi de wandhoeken van een
schoorsteenmantel vulden, in zachte en veelkleurige versiering met Perzische
motieven; mooie ‘Pynackers’, pullen en flesschen met Japansche en Chineesche
versieringen in blauw.
'n Bord met humoristische versiering (rood, geel, groen, blauw, bruin-violet) uit
± 1680, ongemerkt, voorstellende: 'n boer, 'n matroos, 'n advocaat en de Duivel,
waarbij de volgende woorden zijn geschilderd:
De Boer: Ik leev op Regt. De matroos: Regt of krom, als ik 't maar heb, Ik geef

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

16

COLLECTIE LOUDON (KONINGINNEGRACHT, DEN HAAG). DOORKIJK BENEDENSUITE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

17
er niet om. De Atvocaat: Ik kan van krom regt maake, daarom draag ik een mantel
van root scharlaake. De Duivel: Kan jij van krom regt make, dan zal jij van mij noote
kraake.
Van Louwijs Fictoor 1689 (Dubbelde Schenkkan) 'n prachtige achthoekige pot
met deksel, geheel gecanneleerd en beschilderd met cachemireversiering, blauw,
rood, groen van 'n heerlijke schittering en rijkdom. Ter bekroning van 't geheel is de
dekselknop in den vorm van 'n leeuwen-figuurtje zeer smaakvol opgelost.
'n Bizonder mooie plaket is die van J. Aalmis (Delft en Rotterdam geteekend 1731)
met afgeronde hoeken en eenigszins opstaande randen, stijl Lodewijk XIV met
prachtige versiering als kantwerk met Rouaansche motieven in blauw. In 't midden
zien we 'n gezelschap voorgesteld: eenige heeren aan 'n tafeltje en eenige dames aan
'n tweede tafeltje op 'n tuinterras. In de hoeken vier medaillons met halffiguurtjes.
Weer zie ik kandelaber-plaquette's hangen, rondom den spiegel met de in blauw
versierde Delftsche lijst. Ook in blauw met zacht uitloopende versieringen als
wuivende bladeren met onregelmatig gekartelden rand.
Daarboven 'n groote schotel met in 't midden de voorstelling van Europa door den
Stier weggevoerd, onderwerp dat ook in 't Delftsch meermalen is behandeld. Een
van de weinige Delftsche voorwerpen, waarin ik 't zacht turquoise blauw zag
toegepast.
'n Polychrome tegel voorstellende 'n vogelkooi met rozetten en acanthusbladen
versierd. Merkwaardig, doch op zichzelf vrijwel smakeloos was een vogelkooi in
blauw, geel, bruin onder 'n opgeslagen, rijk versierd soort baldakijn. 'n Klein
zachtkleurig beeldje voorstellende 'n kind dat 'n doorn uit den voet trekt, 'n altijd
aantrekkelijk en geliefd onderwerp, in rood, blauw en goud sober versierd.
Zes groote schotels in blauw stelden de geschiedenis van den Verloren Zoon voor.
De figuren dragen 18e eeuwsche kleeding en lijken gecopieerd naar gravures uit dien
tijd.
Twee sauskommetjes genre Pompadour, met polychrome versiering, nabootsing
van 't Saksisch met landelijke tafreeltjes.
'n Zoogenaamde pot à surprise, 'n kanvorm met ronden buik, de hals geheel in
bladvormen opengewerkt, o.a. met Chineesche figuren versierd in rood, blauw, geel,
violet en goud. Hoog 20½, van Sixtius v.d. Sande, 1705.
Een van de 5 koetjes is gereproduceerd van J. Halder Adriaensz (in de Grieksche
A, 1764). Met veel smaak zijn hals, rug en buik versierd met bloemen en bladen in
levendig rood, groen, blauw, violet, bruin en goud. Hoogte 15 c.M. Deze kleine
dierfiguren zijn zeer zelden gemerkt. Interessant is de flesch in den vorm van 'n
mannenfiguurtje gezeten op 'n ton en 'n doedelzak (h e t 17de eeuwsche instrument
bij uitnemendheid) bespelende. In prachtige kleuren beschilderd: groen, rood, zwart,
geel, blauw en bruin is deze figuur van eenig mooie glazuurglans en geestig van
vorm en uitdrukking. Hoogte 27½ c.M., afkomstig van Huibrecht Brouwer (in de
Bijl), 1679.
De spaarpot geplaatst tegen den roomkleurigen achtergrond deed o zoo fijn (zie
repr. bl. 13). De fleschvorm is als't ware twee keer ingedrukt, waardoor de drie
bolvormige verdiepingen boven elkaar zijn ontstaan. Met ongemeen delicaten toets
zijn de gele, bruine, groene en blauwe versieringen o.a. Perzische bloemmotieven
en fantastische vogels erop aangebracht. Alle versieringen, ook de randen als afsluiting
van elke ‘verdieping’ zijn met buitengewoon intuïtief artistiek gevoel voor styleeren
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en versieren toegepast. Hoog 30 c.M., ongemerkt, afkomstig uit ‘in de Lampetkan’,
± 1760, van Maria v.d. Haagen wedwe Justus Brouwer.
Vol bewondering denk ik aan den onbekenden maker uit 1784 van de 2 prachtige
kaketoe's, met de typische eigenwijze uitdrukking in 't kopje en de geheele houding,
uitdrukking, die door de uitnemend gestyleerde versiering geheel tot z'n recht komt.
De borst- en vleugelveeren tot 'n grondvorm van regelmatige, schubvormige
versieringen teruggebracht, en in w e l k e kleuren:
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diep-blauw, bruin-violet, geel, oranje en staalblauw. Onbeschrijfelijk mooi en artistiek
van afwerking. Met den schitterenden glazuurglans vond ik ze de mooiste der
‘Delftsche’ papegaaien, die ik ooit zag! (Hoogte 23 c.M.).

PLAQUETTES.

'n Intens genot is 't voorts terug te denken aan twee groenten- of pasteischaaltjes
in den vorm van eenden, van 'n modelé zóó zacht en gevoelig, geheel 't karakter van
'n eend in al z'n zachtheid van expressie weergevend, de teruggetrokken houding van
de hals, 't ‘kijken’ van 't kopje en de prachtig gewelfde borst en buik. Ongemeen
smaakvol en met groote zorg zijn de versieringen aangebracht in steeds broeder
wordende vederschulpen: de nekveeren gestyleerd tot de borst, die in prachtig, effen,
lichten glazuurglans overgaat. De vleugels op den rug vormen de losliggende deksel.
Polychroom behandeld in blauw, rood-oker, geel, groen en bruin in verschillende
uitloopende nuancen, die de donzen veervormen prachtig uitdrukken. (Ongemerkt,
hoog 19 c.M., H. v. Hoorn, ‘de 3 Tonnen, ± 1760).
Van Joh. Verhaagen, 1729, 'n groot blauw bord met Christus voor den
Hoogepriester, naar de prent van Goltzius.
Over 't geheel meer eigenaardig dan mooi doet de groote schotel van een
onbekenden maker omstreeks 1650, genre Palissy, (afm. 40 + 60), met figuren en
relief en hol inliggende randen. Op 'n afstand in de kast gezien, deden de fijne, sobere
kleuren prachtig: bruin, groen, blauw en zacht rosegeele naaktfiguurtjes. Dichterbij
leek de kleur me wat droog, de figuurtjes te grof; in 't midden 't tafreel voorstellende
Venus in liggend-zittende houding en spelende met amorgodjes. De rand is
afwisselend versierd met maskers en relief en medaillons, waarin aardige, naïef
geteekende landschapjes en zeegezichten. Hieraan vooral ziet men dat de schotel
Hollandsch fabrikaat is, overigens is de eerste indruk geheel: ‘'n Palissy-schotel’.
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Van 't ontzettend groot aantal plaketten en tegels in allerlei vorm, met alle mogelijke
randen en versieringen, was 't uitkiezen ter reproductie vrij lastig. Er waren o.a. veel
heel groote plaketten, langwerpig met donkerkleurige randen om polychrome
voorstellingen van vazen met bloemen, omringd door vogels, insecten, jeu de fond,
enz.: dezelfde onderwerpen steeds weer herhaald, nooit vervelend, altijd weer frisch
en mooi. Die met de arreslee is gedateerd 1754 (afkomstig v.d. wedwe Brouwer in
de Lampetkan), hoog 34, breed 40, dus van ‘gewone’ afmetingen. 't Geheel is 'n
ruitvorm in zachte kleuren: violet, zachtblauw, geel, zacht groen. De versiering van
de Lodewijk XIV schelpvormen op de hoeken der ‘ruit’ zich voortzettend in 'n
spiraalrand, die o.a. aan Grieksche vaasbeschilderingen doet denken, is 'n mooie
omlijsting van 't aardige in zacht violette lijnen geschilderde winterlandschap van
naïeve compositie. Daarbij 't prachtig glazuur met al de fijne glimlichtjes, dat het tot
een van de ‘opvallende’ plaketten tusschen al de anderen maakt.
'n Interessante hoek mocht gereproduceerd worden, waar de spiegel hangt met de
weelderige omraming van afhangende vruchten, tusschen al 't lichte Delftsche druk,
maar o zoo mooi! al die peren, appels, druiven, vijgen, abrikozen in geel-okertinten,
frisch-bruin, staal-blauw, alle mooi gemodelleerd. Vele van zulke vruchten, o.a.
pruimen van 'n mooi paars-blauw, zag ik hier en daar afzonderlijk in de kasten liggen:
'n serie gemaakt door wedwe Brouwer ‘in de Lampetkan’. 'n Klein plateelschilderij
in 't gedempte licht bij 't raam hangend, trok m'n bizondere aandacht. In de donkere
lijst glansde de diepe kleurenharmonie: mengeling van pauwenblauw, goud, cobalt
blauw, bruin, donker-violet en smaragdgroen, 'n landschapje met blanke wolken
erboven. Hoe lang stond ik bewonderend voor dit kleinood, me steeds meer in die
intense kleuren verdiepend.

KALENDER.

Weer zie ik 'n langwerpig 8 hoekige tegel, waarop 'n ruitergevecht in blauw; 'n
groote ovalen plaket in blauw met veel Lod. XIV motieven, in 't midden 'n landschap,
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waarin koeien en figuurtjes; tegels met de voorstelling van Mozes in 't biezenkistje,
en Mozes die den Egyptenaar doodt. 'n Melkkannetje van Aelbregt de Keyzer, 1642,
in de vorm van 'n aap met 'n steekje op, met 't opschrift: ‘Kees is goet, hij geeft melk
in overvloed, als je syn bruik maer vol doet’.
Twee bloemenvazen van Jan v. Hammer, 1661, in waaiervorm, met 8 tubevormige
kokertjes om de bloemen in te steken, de
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ooren aan beide kanten hebben den vorm van 2 drakenkoppen, de versiering in rood,
groen en diep-blauw, met 'n prachtig helder, doorzichtig glazuur.
Twee schotels met Chineesche versieringen van Angestein Reygens, 1663, in fijn
bleekrose en groen, blauw, zwart en goud. Van denzelfde herinner ik me 'n schotel
ook op Chineesch motief, voorstellende 'n dame te paard omringd door haar dienaren.
Zeer fijn van teekening, 't vrouwenfiguurtje elegant van houding; zeer schoon deden
de kleuren op de melkblanke fond. 'n Zeshoekig theepotje met vierkant hengsel
versierd met Japansche motieven in blauw, rood, groen, geel en goud; 'n opengewerkte
reukbrander met kleine slangenfiguren (rose, goud, groen, rood, blauw). 'n Vierkant
kandelaartje Lod. XIV met versiering in groen, rood, geel en blauw, Rouaansche
motieven en eenigszins rossig glazuur. 'n Theedoosje in blauw met de geschiedenis
van Tobias, pittig en levendig geteekend van Dirk van der Kest. Ook is o.a. van hem
'n ruitvormige plaket met schelpvormen. De versiering in blauw, voorstellende Jezus
en de overspelige vrouw. Twee schoentjes in rood en blauw van Louwijs Fictoor.
Twee hanen glanzend van glazuur, de kammen wat verguld, in bleek roodbruin, geel,
groen en blauw.
'n Groote bloemenvaas, 50 c.M. hoog, met ooren eindigend in arendskoppen
weelderig in blauw versierd, met voorstellingen van Neptunus en Venus, omlijst
door Lodewijk XIV versieringen, van Damis Hofdick (de Witte Ster), 1705-1713.
'n Inktkoker (van Jacobus Kool) in 't Moriaanshooft, 1714), in blauw met 2 leeuwtjes
die de wapens van Delft en die van Leiden in de klauwen vasthouden.
Heel grillig staan ook bijbelsche en galante voorstellingen, of kermissen, landelijke
tafreelen en mythologische scènes dikwijls naast elkaar op één voorwerp. Hier en
daar merkte ik ook de ‘hemelsblauwe’ kleur op.
Nog is 'n kleine polychrome plaket te vermelden met de graflegging (in rood,
bruin, groen, geel, violiet en zwart,) van A. Kiell, de Ster, van wien ook 'n ovale
plaket met herdertafreeltje naar Boucher.
Van O. van Duyn (de Porceleynen Schotel) 1764, 2 beeldjes namaak Saksisch, 'n
jonge dame gekleed in mantel met bont en ‘tricorne’, in haar rechterhand 'n geopende
vogelkooi en 'n jonge heer ook gekleed in 't kostuum uit dien tijd in teere kleuren:
geel, violet, groen, blauw, en fijn van modelé.
'n Pannekoeken bord versierd in bruin, violet, blauw en geel met druiven en appels
(wedwe Justus Brouwer, in de Lampetkan).
Last not least 2 ovalen tegels 22 + 18 c.M. van G. Sachtleeven, ± 1630, die ook
als olieverfschilder, teekenaar en graveur bekend is, de vorm is 'n cartouche versierd
in rood, blauw, geel, groen, violet, met motieven, die aan Rouaansch doen denken,
met vele Lod. XIV versieringen, jeu de fond en schelpvormen. Bovenaan 'n paar
engelenfiguurtjes. Bij een der twee nog 'n klein ‘meandertje’ tegen den buitenrand.
In 't midden zien we 'n zittend mannenfiguurtje geschilderd (zoo een drinkebroer,
genre v. Ostade), in mangaan-violet zóó geestig van vorm en uitdrukking, met een
zóó gevoelige lijn geteekend, dat men denkt aan de teer-krachtige lijn van 'n
droge-naaldets.
Wat uit deze schitterende collectie 't meeste indruk heeft gemaakt, zich als vanzelf
aan de herinnering opdrong, heb ik nu zooveel mogelijk trachten te beschrijven. Nog
kon ik doorgaan en mij verscheidene voorwerpen voor den geest halen, maar dan
zou ik nu toch meer afzonderlijk gaan behandelen veel, dat men, zooals alles,
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binnenkort in de vitrines in 't Rijksmuseum te Amsterdam zal kunnen bekijken, en
niet meer zoo in onderling verband, zooals de hierin bevoorrechten alles hebben
mogen zien, en 't hun altijd zal bijblijven: met d i e belichting, in d i e omgeving....
in het huis.
D e n H a a g , April 1916.
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Het groote licht.
Over H.A. van Ingen (geb. 16 juni 1846),
door Karel Wasch.
Inleiding.

H.A. VAN INGEN.

Laat mij u even mogen voorhouden vier facetten der Menschheid, vier
wezens-eigenheden, die haar verklaren en voltooien zoodra de vijfde: het geloof, de
vaste grond van het grondelooze, het Godsbewustzijn is toegevoegd.
Dies noem ik u vier schilders, terwijl ik vier andere menschen, diepst verholen,
had kunnen nemen. Want allen zijn gelijk hierin. Gelijkelijk onvolledig op zichzelf
beschouwd, gelijkelijk voldragen als hen de ééne zindering van 't geloof doortijgt.
Maar lichter valt het schaduw van wie gaat langs witten weg te volgen, dan schimmen
van die trêen in schemerdonker zwarte paden langs. Der kunstenaars pad is hél
verlicht, dewijl zij kinderen zijn en 't aan de kinderen is geopenbaard wat uit de zonne
stamt en in de harten licht-omkranst is neergelegd. En in voldragen kinderwijsheid
is de Waarheid-lévend. Er is géén andere.
Zoo zou ik allereerst u willen spreken van den B e g e e r t e -m e n s c h , die kind
wordt door zijn kinderlijk geloof in God - voor hém de kern van eigen Ego. En 't
lijkt mij wél een glorie te herdenken hoe zulk een zondige, door 't ego-centrisch
willen heen geleid wordt tot de zonnepoort om éven te aanschouwen het Groote
Licht, waarin zijn arme ik verdrinkt en - goddelijk wonder - zijn grootsten waan
vervuld ziet: het zelf tot God verheven, in de aura van het Groote Licht oneindig
uitgevloeid. Zoo 'n menschenkind was Rembrandt eens en is.... van Ingen. Want in
't heelal bestaat geen máát. Dan enkel deze viérde maat: de liefde.
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Dan wilde ik u voor oogen stellen den
M a n - d e s - z w i j g e n d e n - Ve r l a n g e n s , den vuurgen strever, die óók kan,
omdat hij zijn begeerten heeft geofferd in stilste uitzien van het hart naar Haar, de
Ruimte-Eva. En die het geloof heeft medegekregen dit allerhoogste, hem omhullend,
eens te vinden en dus.... Haar vindt. Haar
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vindt, nadat hij staag zijn onverzadelijk verlangen gebroken zag, in 't zwijgend hart,
om telkens weer verjongd, versterkt, uit neergang op te rijzen. Totdat hij kind
geworden is in onvernietigbaar vertrouwen en dan zich opmaakt tot het Groote Licht,
zijn Ruimte-Eva: natuur, die zich in 't opperst wonder tot God verwijdt. Zoo'n
heldenkind was Weissenbruch, de eenvouds-groote.

‘ZOMERMORGEN’.

En in de derde plaats noem ik u: d e n B l i n d e , d o o r h e t h a r t v e r v o e r d e .
Die daadlijk in ontroering bréékt als zijn begeerte rijst en een diep-innerlijkst
verlangen in zich verzwijgt naar het mysterie van zijn blindheid. Die i n dit donkerste
verlangen, het vast gelooven krijgt van eenmaal vinden én het voor altijd vindt in
opperste verklaring: den grijzen Dood. Maar in gansch de rijke levenstragedie van
dezen onverzaadbren Blinde i s reeds het Godsmysterie neergelegd. En vaak, in
overgegeven uren, hangt hij een wonderbarend veld van tooverformulieren in
schoonste praal voor zijn álziende oog des Blinden, 't mysterie van de Liefde, dat in
den dood uiteengereten wordt voor 't Groote Licht. En ná verwant is déze mensch
aan het begeertekind, als vader aan den zoon. Doch wat de zoon in rechten doorgang
zoekt, had durend reeds de vader zich gevonden, schoon hij 't niet wist nog, langs
duizend kronkelwegen. Zoo'n mensch is nooit een schilder, wijsgeer, dichter, denker:
hij is het alles tegelijk, in bonte dwarreling, waar nu eens déze geest dan géne
bovendoemt. Ik denk aan dien Vincent van Gogh, een klein en manlijk kind en aan
dien gróóteren, die dieper zich had overgegeven in aanvaarding, aan Jan Zürcher.
Nóg, ten vierde en ten laatste, is er de w e d e r g e b o r e n M e n s c h , het kind in
reine klaarte, dat drie-eenig in zich omsluit: begeertewezen, kern van 't zwijgende
verlangen en hartsvervoering met als vierde: het l i e f d e s - b e w u s t z i j n . Die alzoo
uitverkoren werd het Groote Licht te aanschouwen in hoogsten waan, die waarheid
is voor hém: de Waan der Liefde van de Hij en Zij, de Man en Vrouw in eeuwgen
tegenoverstand. Zóó draagt dit kind als menschenzoon de visies van het Groote Licht
als e i g e n visies in zich om en legt ze in opperst zelfvergeten neer op 't zieningsveld
des schilders of des dichters: voldragen kinderwijsheid.
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Zóó ken ik een: Anjana Bertos noemt hem de naam.

‘BIJ RENKUM’.

Thans nog een opmerking. Wat gezegd werd van de menschheid geldt evenzeer
voor het individu. Ter verkláárde voltooiing zijn alle vier wezenseigenheden noodig.
Dies blijft er een verschil tusschen den ‘wedergeboren’ mensch en de anderen, al
kennen zij gelijke aardsche heffing tot in 't Godsbewustzijn. De wedergeborene
aanschouwt volkomenlijk én handelt; de anderen hándelen gedeeltelijk-blind: de
onvolgroeide wezens-eigenheden sluimeren in 't instinct.

I.
Wanneer ik nu iets zeggen ga over den thans 70-jarigen Hendrikus Alexander van
Ingen kan deze u lichter begrijpelijk zijn als kind van de menschheid, waar ik vooraf
u noemen mocht die ééne betrekking tot allen: de liefde onpersoonlijk, die gansch
de Menschheid drijft in opgang naast en met, ook dóór elkander tot het Licht. De
liefde-onpersoonlijk, die tóch in één persoon aan één persoon zich geeft, die
eeuwig-vrij is van het vleesch-en-bloed der aarde en eeuwig i n het vleesch-en-bloed
des hemels, dat op aarde wijlt, bevestigd wordt. Anders: voor elken man is de vrouw
de middelaarster tot het Licht en voor de vrouw de man. Doch die leeft in
waan-der-begeerten aanschouwt niet en ziet zijn kunst gescheiden van de
vrouw-des-harten. Hij geeft zijn ‘ongetooide’ andere sier dan de eenvoud van het
Licht. Hij hangt zijn kunst, zijn brandend hart aan snoer van paarlen op vréémden
boezem.
Van Ingen hád geen vrouw-in-de-wereld. (Wél een zuster). Ook kende hij niet de
vrouw-der-velen, omdat hij bewaard bleef voor 't jagen der in-begeerte-volwassenen,
hij, die bestemd was om dóór te gaan langs éénen weg.... Neen, nooit als Verlaine
was hij, het heerlijk schandekind, dat zeggen kon: ‘Je suis syphiliste, je suis pédéraste,
m a i s j e s u i s a r t i s t e ’ en rein naar voren treden. Van Ingen bleef steeds
onwetend van groote-menschen-zonden. Een stoute jongen was hij, die géén kwaad
kon doen, omdat zijn Vader hem een speelpop had gegeven, waarmee hij levenslang
wel zoet m o e s t blijven: een vrouwe-geest in onbegeerbren vorm om zich in uit te
storten: de groote Dierepsyche. Zijn toomeloos begeeren kon immer ondergaan in
deze grondelooze zee: het in het Licht opdansend droomen van 't eindelooze weten
in het Dier.
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‘ZOMERWEELDE’.

In heel zijn lange leven heeft van Ingen nooit het dorp verlaten, waar hij zijn
kindsheid vierde, het dorp Renkum. Wellicht voor enkele uren, twee- of driemaal in
veel jaren, maar dan nog nóóde en of zijn geest er achterbleef. Hij had ook altijd
álles daar, den ganschen kosmos, en heden nu hij oud-van-jaren, jong-van-harte, de
liefde van zijn jeugd nog steeds voelt wassen, heeft hij slechts één gebaar, één woord:
Het is te gróót, dit Wonderland, het is t e v e e l dit alles te doorleven en immer meer
te zien om te erlangen.

II.
Koeienschilder is van Ingen. Zeker: hij schildert ook andere dieren en mengde zijn
kleuren soms zelfs énkel om het landschap. Maar de droomende geest van de koe
i n het het wondere landschap is steeds voor Van Ingen de geest der Geliefde Vrouw
in 's Heeren Eden. Met onverzadelijke lust om alles uit die stille psyche op te delven
heeft hij zijn sterke levensdrift geduldig in dien afgrond neer doen gaan. En uit die
diepte opgedoken iets van den droomenwaan, welke in zijn eindloos wassen stijgt
tot droom-van-licht. Zoodat de ziel wordt voorbereid om, onbevlekt, in zich te
ontvangen de klare ziening, die den voorhang scheurt, waardoor de geest het Groote
Licht voorvoelend steeds vermoed heeft. Een voorhang, die voor niemand wijkt,
zoolang nog waan van wil en macht, tot ‘eigen’ daden drijft. Alleen voor wie,
gebróken, zijn onmacht en onwaardigheid belijdt, wordt ééne sluier weggereten....
totdat zij allen zijn verscheurd en 't visioen als waarheid dáágt.... Aldus van Ingen,
de man, die leefde i n zijn tijd, schoon hij niets van zijn tijdgenooten zag of hoorde
in zijn verholen dorpje. Als kleine jongen schilderde hij kippetjes, een geit in een
boereschuur, landschapjes, boompjes, zooals er overal geschilderd werd ten dage
1860. Niet beter en niet slechter. Maar zéér getrouw
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en zéér geduldig. En reeds vervuld, méér dan het werk van tijdgenooten, van zoeten,
klaren schijn, van teeder licht dat schuchter beefde in moeiteloos verkregen
kleureharmonie.

‘AAN 'T WATER’.

In Van Ingens jonge worstlen om voldongenheid was evenwel géén zoeken naar
techniek of vormenschoonheid. Hij voelde altijd diep het voorrecht geen school of
meester te moeten volgen. Een enkle schilder, dien hij bij geval ontmoette (b.v. de
Arnhemsche schilder Meinders) zei hem eens iets van kleurenmengen en andere
vakgeheimpjes. Dan was van Ingen dankbaar, maar hij wist toch in den grond zijns
harten, dat hij het zelf óók wel had kunnen vinden. Slechts spaarde het hem wat tijd
van zoeken....
Zijn leermeester was het aldoor-wisselende licht van den dag en het uur. Het aldoor
schuiven, opkomen en vergaan van kleuren en vormen heen door de uren, de dagen
en seizoenen. Zijn akademie was de wijde ruimte van tinten en gestalten, droomen
en denkingen immer overvol. De stém zijns meesters was zijn drang des harten om
te speuren naar het b l i j v e n d e in alle wisseling, want dáárachter - hij wist het
durend ónbewust - zou rijzen het Licht, waarnaar zijn opperste Begeeren reikte....
Geen eruditie had van Ingen en het is wel merkwaardig de sobere autobiografie
te lezen, die hij den 19 April van dit jaar schreef:
‘Niets anders dan de dorpsschool afgeloopen. Verschillende baantjes waargenomen.
1870 wisselman voor de firma S.A. van Minden te Wageningen. 't Zelfde tijdperk
waarnemend ontvanger der Directe Belastingen, volksteller, enz. Heb géén opleiding
gehad. Alleen de schoone natuur was en is nog, wat ik steeds volg’.

III.
Wie een boek over 19e eeuwsche schilderkunst rijk is of beter nog véél kunst g e z i e n
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‘BIJ DE NOORDBERG’.
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heeft en 't waardevolste of meest-typeerende in eigen, rijp geheugen bewaren mocht,
loope eens door wat er van 1860 tot heden belangrijks is geschilderd. Gij hebt van
Ingen's buitenkant. De b i n n e n -kant toont nog iets meer: van Ingen-zélf. Men denke
van de anderen eens aan Roelofs en zijn tijdgenooten. Aan Gabriel, aan Théophile
de Bock, aan 't oudre werk der Marissen, aan Mauve. En steeds zal men bij Van
Ingen iets vinden in denzelfden tijd gemaakt, dat zelfde geesteshouding aanwijst en
zelfde schijnen van de ‘waarheid’ zoekt met analoge middelen. Dan ga men verder
tot den bloeitijd van de Haagsche School en men zie nà de romantiek en het
romantisch impressionisme h e t impressionisme rijzen met zijn atmosferisch-muzikaal
gevoelen. Men zie het vlagend licht door 't landschap, voele der kleuren beving of
haar rillen. 't Is álles te hervinden bij Van Ingen.

SCHAAPSKOP.

Mij is verhaald van Van Ingens, die voor Mauve's doorgingen en duur werden
verkocht, terwijl de eigenlijke maker nauwelijks levensonderhoud kon vinden in zijn
eenzaamheid. En waarlijk: ik héb er gezien, waarmee mij zulk fraudeeren doenlijk
leek. (Indien althans fraudeurs aanwezig konden zijn!)
Nog zie ik voor mij een landschap met bruggetje van omstreeks 1875. Het kon
door Jaap Maris zijn geschilderd. Zoo ook een boschgezichtje, men zou haast zeggen
met Barbizonners-invloed, ruig van factuur met die verworden huid van kleuren, die
schoonheidstoover bergt. Ik denk aan een landschap met boomen, geschilderd in dat
blanke, grijs-groene gamma, dat aan een Mauve in zijn midden-tijd herinnert. Even
spring ik terug naar heel ver verleden en er staat een zeer oud paneeltje voor mij,
tam en gladjes zooals ‘toen’ geschilderd werd. Maar reeds met iets van de trouwe
puntigheid in het detail, die eigen is aan Mauve's uit den eersten tijd. Nog zie ik een
werkje, waar opstaat: Doorwerth, uit den tijd van Roe-
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lofs Sr. en dat door dezen wel geschilderd zijn kon, als niet van Ingen er iets eigens
in gelegd had. Ik zie een boomestudie - van de Bock? Neen waarlijk van Van Ingen.
En dáár - wat een sprong is dit nu - zie ik een oud palet - van een jaar of twaalf terug
misschien. Heeft er zoowaar Jan Zürcher niet zijn wondere stoeten op geschilderd?
Maar neen: 't is van Van Ingen, want in het laaiend, dreigend luchtegoud, is iets wat
Zürcher nooit gezien heeft in déze geestelijke reinheid: 't visioen van God-den-Vader.
Een andere sprong in fijne geestesdreven: een kalfje in morgengloren, als aangeademd
uit een kleurloos wonderlicht. Heeft dit Thijs Maris niet geschilderd? En daar dat
oude doode hoofd van 't schaap.... dat n i e t is heengegaan, doch als een geest van
offering door alle eeuwen heen in dezen vorm-van-dood blijft leven!

TEEKENING.

IV.
Van Ingen heeft voortdurend i n z i j n t i j d gestaan, omdat hij uit de heilige Ruimte
met zijn gevoelig instrument, het hárt, de stroomen opving van de liefdegeesten.
Maar in de Mauves, Gabriels en Marissen die Van Ingens waren lag immer nog i e t s
a n d e r s : des schilders wezenseigen, dat van het onverzadelijk begeertekind, hetwelk
wandelde door ál die poorten en altijd méér mocht zien daarachter. Nu wéét ik wel:
de grootsten uit den tijd, die achter ons verdween, zijn a l l e n nog een anderen weg
gegaan, dan die aan allen was geméén. De grootsche eenvoud in het laatste werk van
Anton Mauve was door een Mauve slechts te geven. De laatste droom-extase van
Thijs Maris is van dién geest alleen. En wat een Gabriel in wijde verten over plassen
heeft bereikt, een Weissenbruch in 't statig ruimzijn van een hemel, kon Gabriel, kan
Weissenbruch alléén. Doch wat hen tot die eigen sfere-werelden verhief was reeds
in vroeger werk in kiem aanwezig. En zie: diezelfde kiemen vindt men alle in de
Van Ingens weder, totdat zij openbaren welke kiem van e i g e n leven dit wijd-vertakte
geesteswezen bergt. Het is de aanleg tot de helderziendheid in het Groote Licht.
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V.
Na deze sprongen door de jaren wil ik weer naar 't begin terugkeeren.
Er is van den aanvang af in het Van-Ingens-oeuvre drieërlei, dat blijft:
1. Het trouwe bootsen van de ‘werkelijkheid’, die bij 't naieve van Van Ingen wel
door hemzelf, ‘realiteit’ genoemd kan worden, maar áchter de door zinnen
waargenomen vormen een vast schematisch wezen bergt, dat klare vormmystiek
alleen kan duiden.
2. De droom van 't stil genieten in de Ruimte, de liefde-droom, die al 't geduldig
offeren mogelijk maakt en immerdoor muziek en atmosfeer als aura om de vormen
weeft.
3. Het onverstane lichtvisioen, waarnaar gereikt wordt door alle compositie, allen
droom en alle werkelijkheidsziening heen, het lichtvisioen, dat tweeërlei begrip legt
in het schilderij:
van de aarde, waar het Licht n i e t is, doch wordt gevoeld als droom en waarheid,
van den hemel, waar een enkele kimme-
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poort, een enkele wondere bloem-van-klaarte de ontroering wekt als van een
licht-dat-niet-te-schilderen is, maar toch aldoor als hoogste doel wordt aangewezen.
Het gansche leven van Van Ingen is één taaie worsteling om éénheid uit die
geestesdrieheid op te bouwen, een eenheid, die 't gelóóf alleen hem brengen kan. Al
tijd en zorgen nu offerde hij op aan dezen strijd. Geen wereldsch goed van welken
aard ook kon opschijnen in zijn oogen, opdat hij dáárvoor vechten zou! Wat was
hem armoe, eenzaamheid, wanneer hij slechts den levensstrijd aldaaglijks weder
mocht beginnen met staag-hernieuwden moed en onverbreekbare kracht. Wat was
hem schoonheid van techniek, van kleur, van vorm, van schijnvoltooidheid? Wat
was hem s c h o o n h e i d zelfs in hoogsten zin? Hij zocht: d e E e n h e i d .

VI.
Straks zeide ik reeds dat Van Ingen een weinig-geletterd man is, een onontwikkeld
redekunstenaar, één, die niet in begripswoorden zou kunnen uiten, wat hij zocht.
Wellicht heeft nooit zijn mond het woord gesproken, dat ik hem op de lippen leg.
Wellicht ook wél: want is hij niet een kind, een denker? Alléén den ganschen dag,
het gansche leven, in weiden onder luchten, bij koeien onder boomen, aan
wonderkleurige slooten, reit zich zijn geestesleven in stil-geordend opbewegen naar
't denken van den wijsgeer bij de gratie Gods. Naievelijk zegt hij dingen, die u
omvatten en maanden hangen blijven: levende gedachten, die hij ving in eigen vorm.
Maar toch geloof ik, dat hij eer van ‘waarheid’ en van ‘mooi’ zal spreken dan van
het begrip: de Eenheid. Schoon deze zijn aleenige bestreven is. Hij wil eenheid van
liefde en geloof terwille van 't Groote Licht, waarvoor hij duizelt, terwille van 't
Groot Geheim, waarvoor hij stamelt en in diepst ontzag zich nederbuigt, maar dat
hij desondanks in onverzaadbaar, vreesloos reiken nimmer loslaat. Want zóó is liefdes
opdrift tot het allerhoogste: onbreekbaar, onbuigbaar en voor alles: vréésloos. Wel
spreekt herhaaldelijk zijn mond: ik kán het toch niet, ik heb het nóoit gekund, ik kán
niet schilderen, ik kan niet geven, wat mij wordt gegeven aan 't al te overvloedige
festijn des Geestes.... maar dan zwijgt hij en trotschelijk zwijgende verklaart hij het
tóch te doen.

‘MORGENSTOND’.
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VII.
Vanwaar de onuitdoofbare moed en taaie kracht om dóór te treden al die poorten,
waarbij zoo velen zijn gebleven, om steeds maar verder a c h t e r elke poort te zoeken?
Ik zei het reeds. Van Ingen kreeg - bij Gods genade - de koe, om al zijn onmacht en
zijn eigenzinnig streven in uit te storten. 't Is niet de koe van Mauve, want deze is
als een groot gebouw met vele poorten en vertrekken, welke allen zijn gekend. Als
een monument uit de natuur gegroeid en door den mensch begrijpende aanvaard. 't
Is niet de koe van.... vele anderen, die om de kleur gezien is, om de statuur, om 't
rillend glijden van het licht langs witte flanken, om veel of weinig, waaraan de
schildersgeest een waarde toekent. Het i s Van Ingens koe, de geest van 't dier, dit
wonderschepsel Gods, waarin de geest van den Van Ingen-mensch te dringen zocht
uit opdrift tot den Geest. Men denke: wat al
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offers moet de ménsch niet brengen om 't stout gebouw van eigen hoog
gedachtenleven tot den grond toe af te breken. Want tracht eens met een
m e n s c h -gedachte te benaderen het geestesleven van het dier! Van Ingen heeft
zichzelven moeten kruisigen, blijmoedig, daaglijks moeten kruisigen om i n de psyche
van het dier ook zelf een diér te zijn, om te doorleven dierlijk overwegen, genieten,
lijden en dierlijk opgaan tot de hoogste liefde: offering. Dit is het wonder in Van
Ingens kunst en leven, dat hij zulks heeft vermocht én daaruit opgerezen is als reine
menschengeest, aan wien 't vergund werd God te zien. En déze levensoffering heeft
nu den nederige gevoerd door wat de grootsten van zijn tijd bereikten; hij verkreeg
wat zij hadden in alle phases van zijn bestaan, aan 't eind waarvan hij het Nieuwe
Leven nog vóór zich beginnen ziet, het Leven dat uit droom-van-werklijkheid naar
liefdes glorie - droomloos éénzijn - voert.

‘BOSCH-INTERIEUR’.

VIII.
Men zie de overgave van de koe aan de weelde van de wei, aan de zoetheid der lucht,
aan de heerlijkheid des morgens, aan de neiging des avonds. En men overtuige zich
bij het gaan langs het levenswerk van Van Ingen, hoe het landschap ruimer wordt
en reiner, naarmate hij dieper doordringt tot den geest van het dier. Bijvoorbeeld:
‘Aan de Beek’. De dieren in warme, roomgele lucht worden voltooid door de ruimte
e n d e z e d o o r d r i n g t h e n . Dán de middenperiode. En als de landschappen
reiner worden gaat de herinnering aan ànderen verdwijnen. Wel heeft Willem Maris
een blankheid in het licht als sommige dezer werken, maar in Van Ingen is meer
dróóm. Wel is Mauve fijn, grijs, wijd, groot,
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maar Van Ingen is warmer en koeler tegelijk, trillend als het hart van een vogeltje.
Doch reeds ontvouwt zich de eigen droom als die van het licht in de ruimte, dat als
liefdegedachte in de ruimte aldoor wordt gewijzigd naar het liefdegevoelen van het
uur van den dag, van den dag uit het leven en van het seizoen in het eeuwige zijn.
Het licht gaat breken dóór den droom en er scheidt zich af als het visioen van
avondstond-in-offering. De koe, de diermensch, de offerende Van Ingenpsyche,
droomt voort in 't duister, maar daarachter laait het visioen, als een hemelsche stad
des Geluks. Reeds lééfde van dit visioen een aanhuivering in oudste werken, maar
vaag, onkenbaar. In 't laatste werk wordt klaarder grijs en blauw de Droom en
heller-wit, veelmaals in blanke heerlijkheid gebróken, het e i g e n l i c h t .

‘GELDERSCH LANDSCHAP’.

IX.
Schilder is Van Ingen. In de smijdigheid der verf vermeidt hij zich. Een kleurgevoelige
is hij, een zondig mensch, die al zijn zonden breken voelt in kleuren en toch het
kleurelooze van de geestesreinheid dus benadert.
Zijn groen der weiden zou bij anderen hard en zwaar zijn: van z i j n gevoel
doorzongen is het diep en orchestraal. En in den bouw is door de eenheid van zijn
willen een grootheid en een breedheid gebleven, die bij het droomend voelen zoo
licht te loor had kunnen gaan.
Van Ingen is een schilder, die aldoor offren moet. In al zijn rijpe werken moet hij
vele malen wederkomen, duizend dooden daarin sterven en telkens doen, wat hij niet
laten kán en wat ‘vanzelf’ komt. Zóólang totdat zijn schildering na maanden, soms
na jaren, uit onvoldragenheid, door schijn-
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baar onbekwaam gemartel heen, tot zuivere offerande wordt aan Haar: de Liefde.
Dit wil niet zeggen, dat hij geen téékenaar zou zijn bijwijlen! De ziener, die opeens
in klare uren met enkele lijnenzwieren, weinige schrapjes 't hóógste uit kan spreken,
abstract, onverwachts-voldragen, een eigen visie van de waarheid, dié is hij óók.
Ten slotte: Van Ingen is een ménsch, vooréérst, vóór alles. Een mensch met wien ik
heb geleefd in deze weinige uren; met wien ik werelden doorreisd heb in
geestesnadering; en wiens aldurend diep-ontroerd-zijn ik met eerbiedig groeten even
dóór mocht schouwen.
Maar mijn herdenken van dit samenzijn is niet louter bedoeld ter beelding van
ondergane aandoeningen, doch vooral als daad van rechtvaardigheid.
Want Van Ingen, deze geniale mensch is een vergétene. Slechts weinigen - van
de enkelen, die ooit over hem schreven - hebben hem ooit op juiste waarde geschat.
Eigenlijk ken ik maar één, eenigszins omvangrijk artikel over hem. Het werd
geschreven door Dr. Frederik van Eeden in Juli 1910 (Op de Hoogte). Eenige citaten
mogen hier volgen:
‘Nog meer verbaasd dan bij 't vinden van Vincent was ik, weinig dagen geleden
voor 't eerst iets van den mij geheel onbekenden schilder H.A. van Ingen, ziend, bij
't hooren dat dit genie 62 jaren lang midden in Holland leefde, zijn leven tot heden
toe vlijtig heeft gewerkt en.... daarbij armoe geleden’.
‘Vincent werd niet gewaardeerd omdat zijn werk zoo buitengewoon, zoo raar, zoo
excentriek was. Van Ingen is niet opgemerkt, omdat zijn werk zoo gewoon lijkt, zoo
erg veel weg heeft van het meest banale en alledaagsche vulsel onzer periodieke
tentoonstellingen’.
‘Gabriel is zonder twijfel een groot meester. Maar dat onuitsprekelijke wat men
genialiteit noemt, dat vind ik veel sterker in Van Ingen dan in Gabriel’.
Tot zoover Van Eeden.
N i e t terwille van Van Ingen-zelf, die gelukkig is in zijn onvermoeide bestreving,
maar terwille van de zuiverheid der Hollandsche kunst-appreciatie hoop ik, dat het
werk van dezen Meester niet lang meer vergeten en ongewaardeerd zal blijven liggen.
En mocht ik door mijn artikel ièts hebben bijgedragen tot een verhoogde belangstelling
in dezen kunstenaar, dan zal ik mij ruimschoots beloond achten....

‘WILGENPAS’.
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AANTEEKENING.
1. Anjana Bertos exposeerde te Middelburg, einde 1915. Te Dordrecht, Mei 1916,
alwaar permanent werk van hem te zien is. (Want hij arbeidt er). De schilder Albert
Plasschaert heeft de beteekenis van dezen jongen meester in lezingen te Middelburg
en Arnhem uiteengezet. Zonder twijfel zal dit nooit-aanschouwde werk spoedig in
heel Nederland bekend zijn geworden. Voornamelijk het schilderij: ‘De Droom des
Konings’ heeft mij er toe gebracht aan Anjana Bertos de plaats toe te kennen, die ik
hem in 't begin van dit artikel heb gegeven.
2. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat korte artikelen over Van Ingen werden
geschreven door den Arnhemschen teekenleeraar Geerlings en door mejuffrouw
Junius in haar nieuwe tijdschrift.
K.W.
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De Zwitser Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898),
door Martha Leopold.

CONRAD FERDINAND MEYER VON ZÜRICH, DOOR STAUFFER-BERN,
FIRMA AMSLER EN RUTHARDT, BERLIJN).

1887. (MET TOESTEMMING DER

Het is nu zes honderd jaar geleden, dat de Zwitsers door de overwinning bij
Morgarten zich hebben losgemaakt van de overheersching der Habsburgers. De
kleine staat der eedgenooten, waar de taal der bergalemannen gesproken werd, breidde
zich in later eeuwen uit door deelen der romaansche landen, die tot op onzen tijd hun
eigen taal handhaafden, - evenals de bewoners van het oude Uri, Schwyz en
Unterwalden hun zeurig duitsch dialekt. Zoo ontstond er in Zwitserland, bewoond
door vrije burgers, die trotsch op hun demokratisch land, zich ondanks taalverschil
staatkundig één voelen, een litteratuur in ten minste twee talen. Kan men nu spreken
van een specifiek zwitsersche letterkunde? Is de politieke band, die de burgers sedert
eeuwen bindt, sterker gebleken dan de invloed van den buurstaat, wiens taal zich de
dichtende Zwitser koos? De Duitschers willen daarvan niets weten. Volgens hen zal
de letterkunde van Duitsch-Zwitserland altijd een deel der duitsche, die van
Fransch-Zwitserland, een deel der fransche letterkunde blijven. Sedert Wilhelm von
Neuenburc schitteren zwitsersche namen aan den duitschen litteratuurhemel en G.
Keller, C.F. Meyer, H. Leuthold zijn er sterren van de eerste grootte. Carl Spitteler
wordt voorloopig niet genoemd. De 70-jarige dichter van den ‘Olympischen Frühling’
is juist het levende voorbeeld, dat eenheid van litteratuur taal niet noodzakelijk
eenheid van geest en gezindheid met zich brengt. Zoo denken ook de Zwitsers zelf:
‘Si les écrivains suisses emploient deux langues, ils ne font pourtant qu'une littérature,
expression d'une âme nationale, unique et distincte’, zegt de Zwitser de Reynold in
zijn Histoire littéraire de la Suisse. Vóór alles Zwitsers waren ook Spittelers groote
voorgangers: Gottfried Keller en Conrad Ferdinand Meyer. Het taalprobleem - voor
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den Duitsch-Zwitser van oudsher een dergelijk als voor den Vlaming, omdat zijn
spreek-
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taal nu eenmaal geen litteratuurtaal kan zijn - was door Gottfried Keller met de gratie
van den genialen taalkunstenaar gemakkelijk genoeg opgelost. Op jongen leeftijd al
voor zijn schildersopleiding naar Duitschland gekomen, waar hij na jaren tot den
grooten dichter rijpte, beheerschte hij het Duitsch als zijn eigen taal en wist zelfs de
dialektische eigenaardigheden, die bij minder groote kunstenaars onoverkomelijk
storend werken, tot evenzoovele schoonheden te herscheppen. Met recht vereeren
de Duitschers in Keller den na Goethe misschien grootsten duitschen stilist. Maar
den schrijvers uit een vroegere periode ontbrak die genialiteit. ‘Ich bin ein Schweizer,
die deutsche Sprache ist mir fremd’ schrijft roerend bescheiden de dichter Haller in
1732. Zelfs de taal van den eleganten idyllendichter Salomon Geszner kon niet den
toets van een Herder doorstaan. En Jeremias Gotthelfs sterk naturalistisch talent
schijnt voor den Zwitser kracht en bekoring te verliezen, wanneer hij de natuurklanken
van zijn Berner dialekt in glad Duitsch gaat overbrengen.

GOTTFRIED KELLER TE MÜNCHEN,

1842, DOOR R. LEEMANN.

Van wat anderen aard waren de moeilijkheden die de dichter C.F. Meyer moest
overwinnen: hem bond de tweetaligheid van zijn vaderland. Fransche sympathieën
deden hem aarzelen tusschen het Fransch en het zijn Züricher dialekt toch veel nader
liggende Duitsch. ‘Vergessen Sie nicht, dasz ich zehn Jahre meines Lebens (van zijn
25e tot zijn 35e jaar) französisch gewesen bin’, schrijft hij aan de duitsche romancière
Luise von François, die hem op zijn vele gallicismen attent maakte. ‘So ist mir eine
Vorliebe geblieben auch für die rein stilistischen Vorzüge der französischen Literatur’.
In den huiselijken kring hoorde hij zijn moeder dikwijls en met voorliefde Fransch
spreken, in den donkeren tijd van zijn jonge leven, toen de schaduwen van den
waanzin hem bedreigden, kon alleen, volgens zijn eigen zeggen, een overhaaste
vlucht naar Fransch-Zwitserland hem redden. Fransch-Zwitsersche vrienden en
leermeesters waren het, die den gemartelden geest van den jongen zoeker in rustige
banen leidden, die, hem aanmoedigend tot historische en littéraire studie, den
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grondslag voor zijn later dichterschap legden. Hij bleef zijn geheele leven een vurig
vereerder der fransche letterkunde; nog in 1890, kort voor 't begin der zielsziekte,
die tevens zijn einde zou zijn, schrijft hij aan Félix Bovet: ‘Sachez que tout en étant
un semblant d'auteur allemand, j'ai conservé tout mon goût pour la littérature française,
même contemporaine’. Hij sprak graag van zijn ‘fransch oor’ en bracht soms bewust
min of meer fransche constructies in zijn
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novellen. Men heeft de novelle D i e L e i d e n e i n e s K n a b e n , die in het Parijs
van Lodewijk XIV speelt, wel bij een geraffineerde vertaling uit een fransch origineel
vergeleken.

C.F. MEYER IN ZIJN STUDEERKAMER.

Meyer heeft een onduitsche afkeer van lange zinnen. Vergelijkt men vroegere
bewerkingen zijner novellen met de definitieve, dan valt het op hoe meesterlijk hij
langere zinnen tot korte weet samen te smelten. Een waarlijk romaansch streven naar
zuiverheid van stijl en taal beheerscht dezen duitschschrijvende. Hij is overtuigd,
dat maar een enkel woord of woordenreeks het aequivalent van een bepaalde gedachte
kan zijn en hij veilt en veilt aan zijn werk tot hij gelooft kleur en toon gevonden te
hebben. De theorie van ‘le mot significatif’ der Goncourts is in zijn kunst tot daad
geworden. Voor een dergelijke bijna pijnlijke stijlverzorging missen de Duitschers
het orgaan. Nog onlangs in een artikel van den in Zwitserland wonenden duitschen
schrijver Hermann Hesse over het kenmerkende der duitsche litteratuur bekent deze:
‘Wir rechnen der grosz gewollten Dichtung ein formales Scheitern, wir rechnen dem
aufrichtigen Gefühl eine unbeholfene Gebärde nicht unerbittlich an’.
Meyer zelf noemt zijn ‘Zug zum Heroischen’, zijn ‘tragische Lust’ romaansch, en
vooral ook zijn liefde voor het groote gebaar, l e g e s t e . Op alle gewichtige
oogenblikken in hun leven uiten zijn personen hun gevoelens meer nog door een
symbolisch gebaar dan door woorden. Zijn novellen eindigen dikwijls bloedig. D e r
H e i l i g e , Thomas Becket, aartsbisschop van Canterbury, wordt tijdens den
vesperdienst op het altaar door normandische edelen gedood. Ook J ü r g J e n a t s c h
wordt vermoord en nog wel op het feest dat door de stad Chur te zijner eere gegeven
zou worden. De gewezen predikant, nu kolonel Jenatsch, is op het toppunt van zijn
macht. Zijn grootsch doel, de bevrijding van zijn land Graubünden, is bereikt, maar
hij heeft zijn handen niet rein kunnen houden. Zij zijn bevlekt door het bloed van
Pompejus Planta, Lucretia's vader. Hij heeft verraad gepleegd aan den edelen hertog
van Rohan en diens ondergang veroorzaakt. Zijn helvetisch-gereformeerd geloof,
liet hij varen voor het katholieke: ‘Eine Fratze vertauscht ich gegen eine andere’,
hoont hij cynisch.... Zijn einde is tragisch. Huurlingen van den spaanschen gezant
Serbelloni tegen wien hij hartstochtelijk had gedreigd: Spanje en Frankrijk ‘wie zwei
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Rüden an einander zu hetzen bis sie sich zerfleischt haben’, zullen hem vermoorden.
En het geredde vaderland, niet wetend wat met zulk een geweldige natuur te beginnen,
is ondankbaar en ver-
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hindert den aanslag niet. Jenatsch, door gemaskerde aanvallers omringd, verdedigt
zich tot het uiterste, maar hij bloedt uit vele wonden. Als dan de wraakzuchtige
dienaar der Planta's aan Jürg den genadeslag zal toebrengen, ontrukt Lucretia hem
den bijl en zij is het, Jürgs trouwe geliefde, die door dien laatsten bijlslag haar
vermoorden vader wreekt.
Keller kon deze boven menschelijk heroïsche daad van Lucretia niet goed
verdragen: ‘Meyer hat eine Schwäche für solche Brutalitäten und Totschläge’, schrijft
hij aan den Noord-duitscher Th. Storm. ‘Wenn er so was hört oder liest so sagt er:
vortrefflich! So hat jeder seinen Zopf’.

BETSY MEYER-ULRICH, CONRAD FERDINANDS MOEDER.

Meyer begint zijn littéraire loopbaan als vertaler en speurt daarbij met genot naar
de geheimenissen der schakeeringen in gevoelswaarde van de woorden. Verzen van
Lamartine, Voltaire, Racine, geschiedkunde van Thierry, Thiers, Guizot brengt hij
vrij over in gevoelig, soms niet geheel van fransche zinswendingen vrij te spreken
Duitsch. Van Mommsen en Ranke begint hij een fransche vertaling. Ten slotte kiest
hij het Duitsch tot uiting van zijn kunstenaarsgevoel. Was hem die taal toch misschien
beter vertrouwd? Paste zijn natuur beter bij den volksaard der Duitschers? of werd
hij meegesleept door de successen van het Duitschland der zestiger jaren? Meyers
zuster Betsy in het voortreffelijke boekje over haar broeder wil niet zoo'n groote
waarde hechten aan fransche invloeden. Zeker is dat de stichting der duitsche eenheid,
evenals vroeger die der italiaansche, hem die zoo sterk meeleefde in de histoire
contemporaine belangrijk beinvloed heeft. Sedert 1870 begint hij te publiceeren.
Zelf - in zijn autobiografie - beschrijft hij dat vele jaren later: ‘Der grosze Krieg,
der bei uns in der Schweiz die Gemüter zwiespältig aufgeregt, entschied auch einen
Krieg in meiner Seele. Von einem unmerklich gereiften Stammesgefühl jetzt mächtig
ergriffen, tat ich bei diesem weltgeschichtlichen Anlasse das französische Wesen
ab; und innerlich genötigt dieser Sinnesänderung Ausdruck zu geben, dichtete ich:
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Huttens letzte Tage’. En aan een vriend: ‘Schwer habe ich die französischen
Sympathien überwunden, aber es muszte in Gottesnamen ein Entschlusz gefaszt
werden, da voraussichtlich der deutsch-französische Gegensatz Jahrzehnte beherrschen
und literarisch jede Mittelstellung völlig unhaltbar machen wird’.
Zwitserland was in dien tijd geen land dat poëeten wist te waardeeren. ‘Die Schweiz
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ist für einen Poeten ein Holzboden’ had Keller al in de jaren tusschen '50 en '60
geklaagd en de toestanden waren in dat opzicht niet zooveel anders geworden. Den
strijd tusschen radikalen en conservatieven, waaraan Keller zoo hartstochtelijk
deelnam, maar die in het andere kamp:
Auf der Seite wo das Herz schlägt
Auf der Menschheit frohe Linke
Auf der Frühlings grosze Seite!
had de patriciërzoon Meyer angstig ontweken. Hoewel geenszins een onpolitieke
natuur - in zijn novellen houdt hij zich zelfs bij voorkeur bezig met de groote politiek
- was hem toch ieder optreden in het publiek, ieder contact met de menigte hoogst
pijnlijk. In dat opzicht had hij de natuur van zijn vader, die - natuurlijk streng
conservatief - tegenstander was geweest der sedert 1830 heerschende democratie,
‘deren tumultuarisches Wesen ihn sozusagen körperlich verletzte’. In het door deze
en andere partijtwisten beziggehouden, toen al industrieële Zwitserland, vond Meyer
weinig waardeering voor zijn werk, dat in Duitschland daarentegen in litteraire
kringen en ook daarbuiten, met groote belangstelling ontvangen werd. In zijn brieven
- er zijn er niet veel gepubliceerd en deze getuigen niet van een bijzonder epistolair
talent zooals de brieven van zijn tijdgenoot Fontane - zinspeelt hij herhaaldelijk en
niet zonder bitterheid op de onverschilligheid en bekrompen zelfgenoegzaamheid
van het zwitsersche publiek. In zulk een stemming schreef hij aan een Duitscher in
1885 de voor ons Hollanders van 1915 wel wonderlijk klinkende woorden: ‘Sie
wissen wieviel ich Deutschland woher mir so viele Ermutigungen und stets zur
rechten Stunde gekommen sind, zu danken habe. Solches gelegentlich zu bezeugen
hat mir stets Freude gemacht. Aber auch ganz abgesehen von meinem persönlichen
Verhältnisse zur deutschen Literatur, habe ich die allgemeine Überzeugung dasz
Zusammenhang und Anschlusz an das grosze deutsche Leben für uns Schweizer
etwas Selbstverständliches und Notwendiges ist.... Es ist nach meiner Überzeugung
ein unermeszlich Gut, dasz wir, unbeschadet unserer Eigentümlichkeit, einem weiten
sprachlichen Gebiet und einer groszen nationalen Cultur angehören und uns nicht,
wie etwa die Holländer, in einem engen particularen Kreis bewegen’.
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BETSY MEYER, ZUSTER VAN DEN DICHTER.

Toch is en blijft Meyer een Zwitser met hart en ziel. Hoe leeft het machtig
berglandschap als een onontbeerlijk element in zijn verhalen! Jürg Jenatsch en
Lucretia Planta, geweldige Grisons met breede gebaren, zijn alleen denkbaar in die
omgeving van duizelingwekkende afgronden en groen-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

38
lichtende gletschers. Ofschoon door geen bijzondere banden aan zijn vaderland
gebonden (Meyer trouwde pas op zijn 50e jaar met een Zwitsersche uit zijn kring)
en finantieel al vroeg onafhankelijk, keert hij toch ‘trotz seiner jungen Wanderlust’
telkens met kloppend hart terug in zijn bergen, en vestigt zich blijvend aan het meer
van Zürich. Als een echte Zwitser hangt hij aan zijn land:
Nie prahlt ich mit der Heimat noch
Und liebe sie von Herzen doch.
In meinem Wesen und Gedicht
Allüberall is Firnelicht
Das grosze stille Leuchten.

Italië, ‘die Rosean der Erde Brust’, is voor hem het land der kunst, de lieflijke natuur
daar ontroert hem niet als zijn zwitsersch landschap. Dat is een stuk van hem zelf,
streng, ontoegankelijk, een grillig raadsel, gelijk zijn eigen hart.... Er is bijna geen
zijner novellen waarin niet een zwitsersche figuur een rol speelt. De held van zijn
eerste grootere gedicht is wel is waar een Duitscher, U l r i c h v o n H u t t e n , de
strijder met woord en daad voor de reformatie, maar deze Duitscher eindigde zijn
woelig leven in de rust van het eiland Ufenau tegenover Rapperswyl. De jonge
Fransch-Zwitser in het A m u l e t trekt naar Parijs en maakt daar de verschrikkingen
van den Barthelomaeusnacht mee. J ü r g J e n a t s c h en D i e R i c h t e r i n spelen
op zwitserschen grond, in het Veltlin en aan den Achterrijn; Poggio verovert zijn
codex in een nonnenklooster bij Appenzell (P l a u t u s i m N o n n e n k l o s t e r ).
Een wonderlijk exemplaar van een Zwitser is ook de litteraire en strijdlustige generaal
Wertmüller uit Meyers lichtste, zonnigste vertelling D e r S c h u s z v o n d e r
K a n z e l . Misschien wel stond hier Keller zelf model.... althans de generaal placht
evenzeer als Keller zijn gasten wel het weggaan maar niet het binnenkomen
gemakkelijk te maken; beiden dronken ‘einen grimmigen Wein’ en waren, ‘als een
brandnetel die niemand ongestoken aanraakt’. De Armbruster Hans die aan den
koorheer te Zürich een stuk meegeleefde bewogen engelsche geschiedenis vertelt,
is afkomstig uit de buurt van Schaffhausen; ook hij draagt de trekken van den stillen
bijna drogen, maar hevig op avontuur belusten Reisläufer uit latere tijden. Zoo'n
Reisläufer is Bläsi Zgraggen, (naam alleen voor den Zwitser uittespreken), de
landsknecht uit Uri, die den edelen Pescara de doodelijke speerwonde heeft
toegebracht.
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JÜRG JENATSCH.

De paedagogische trek, zoovelen Zwitsers
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eigen, is vreemd aan Meyers natuur. Men neemt wel aan - en Zwitsers doen dit zelf
- dat de grondslagen der zwitsersche litteratuur van Haller en Pestalozzi tot op Keller
en Spitteler niet zoozeer in het aesthetisch gevoel dan wel in een zekere
moraalpaedagogische redeneerzucht te zoeken zouden zijn. Bij Keller is dit
paedagogisch element overal herkenbaar, zelden storend, vaak subliem als in zijn
‘Gerechte Kammacher’. In zijn nekroloog op Meister Gottfried schrijft Meyer: Keller
war ein Schutzgeist seiner Heimat, er lehrte, predigte, warnte, schmollte, strafte
väterlich und sah überall zu dem was er für Recht hielt. En in een brief voegt hij er
aan toe: Keller ist was die Schweizer verlangen, lehrhaft, weitschweifig, er predigt.
Das ist nötig um den Schweizern zu gefallen, es ist republikanisch. Meine gröszte
Emancipation vom Schweizertumist, dasz ich das nicht tue, dasz ich es grundsätzlich
vermeide’.

TITIAAN. ALFONS I, HERTOG VAN FERRARA. (UIT: ANGELA BORGIA).

Om te begrijpen hoe diep Meyer getroffen werd door de belangstelling, ja
bewondering die hij in Duitschland ondervond, hoezeer Huttens woorden:
Denn Süsz'res gibt es auf der Erde nicht
Als ersten Ruhmes zartes Morgenlicht’ hem, den bij uitstek bescheidenen, die zich
zijn leven lang een dilettant noemde, uit het hart geschreven zijn, moet men de
tragische geschiedenis zijner jeugd kennen. Het is de tragedie van moeder en zoon,
van het eeuwige misverstand, de geschiedenis van het vlugge, begaafde kind, dat op
15, 16-jarigen leeftijd, sterk geschokt door den dood van een altijd zorgenden vader,
zoo geheel anders, zoo ‘vreemd’ begint te worden. Traag en stil en afgetrokken, dan
plotseling weer hartstochtelijk uitvallend tegen tradities, die in zijn streng
protestantschen kring heilig waren, droomt en denkt en wenscht hij, hij weet niet
wat; een zoekende kunstenaarsnatuur onbegrepen te midden der zijnen. Zonder
leiding groeit de gymnasiast op naast zijn beminnelijke, fijnbeschaafde, maar helaas
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zenuwlijdende moeder, wier ‘heiteren Geist und trauriges Herz’ hij geërfd had. Zijn
zuster Betsy was toen nog te jong om te zijn wat zij later werd:
die Rast in dieser Flucht und Flut,
der Segen der beständig ruht
auf allen Augenblicken meines Lebens....

De gymnasiast wordt juridisch student, zonder te studeeren. Hij zit op zijn kamer en
verdiept zich in italiaansch, in fransche romantiek, roeit en zwemt in 't meer, dwaalt
door de eenzame bergen, altijd alleen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

40
vechtend met de melancholie, die hem bedreigt. ‘Einmal hat mich die Ziellosigkeit
meines Daseins fast zur Verzweiflung gebracht, und nur eine schnelle Flucht in die
französische Schweiz hat mich gerettet’, bekent hij zijn zuster. Een verblijf in een
zenuwinrichting werd noodzakelijk, en daarna keert Meyer niet blijvend terug in zijn
moeders huis. Zijn kunstenaars-illusies geeft hij op, in Genève en Lausanne studeert
hij onder leiding van Prof. Vulliemin geschiedenis, en reist veel. Maar niettemin vrede met zichzelf en de wereld vindt hij niet. Geslingerd tusschen twee volkeren,
twee wereld-beschouwingen, zijn hart zooals hij het zelf noemde ‘vom Tatendrang
wie von einer Flamme angezehrt’ en toch onmachtig iets tot stand te brengen, zoo
blijft deze zwaarlevende mensch nog op een leeftijd, dat anderen reeds lang hun
evenwicht in zichzelf en de maatschappij gevonden hebben. Nog op zijn 45e jaar
gold de eenzame zonderling voor abnormaal, voor ‘mislukt’. Wat hem staande hield,
was het besef van zijn kunstenaarschap, maar hoeveel oogenblikken van bangen
twijfel kende hij! ‘Ihr wiszt nicht, welcher Schenkelschlusz dazu gehört das Leben
souverän zu traktieren’, het klinkt als een smartkreet. Hij is zelf ‘Il Pensieroso’:
Feigheit ist 's nicht und stammt von Feigheit nicht,
Wenn einer seinem Erdenlos misztraut,
Sich sehnend nach dem letzten Atemzug;
Denn auch ein Glücklicher weisz nicht, was kommt
Und völlig unerträglich werden kann Leidlose Steine, wie beneid ich euch!

Maar hij is ook de luisterende Michel Angelo, die ‘ziet en de zielen kent, en voor
wien dat voldoende is’.
Toch - zelfs in zijn beste jaren, merkwaardig genoeg, die tusschen de 50 en 60 kwelt hem de twijfel aan zijn kunst. Hij ziet aan het strand de fladderende meeuwen,
die zich spiegelen in het meer en vraagt:
Und du selber? Bist du echt beflügelt?
Oder nur gemalt und abgespiegelt?
Gaukelst du im Kreis mit Fabeldingen?
Oder hast du Blut in deinen Schwingen?
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TITIAAN, DE FAMILIE PESARO.

Italië bracht de genezing. Onder dien liefelijken hemel, in 't aanschouwen van de
kunst der Renaissance, vooral van Titiaan en Michel Angelo, de ‘groote kunst’,
zooals
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Meyer die noemde, krijgt zijn scheppingsdrang omlijnde vormen. Waar hij naar
streven wil, ziet hij hier voor zich: ‘geweldige belichaming van geweldige gedachten’.
De groote stijl, de groote kunst! Mijn geheele denken en droomen ligt daarin’. Betsy
Meyer vertelt hoe diep haar broeder in de Sixtijnsche kapel getroffen werd door
Michel Angelo's Creazione dell'uomo: ‘Het was of Gods vinger mij zelven aanraakte
en mij uit mijn zwaarmoedig gepeins opriep tot daden’.

MICHEL ANGELO, IL PENSIEROSO.

Dien grooten stijl, waarbij Meyers heldere statige taal zoo voortreflijk past, wist
de meer idyllisch aangelegde Keller niet altijd te waardeeren. Hij noemt Meyers
kunst brokaat en wil het hem eens flink zeggen, ‘dasz er sich einem leisen Hang zur
Manieriertheit, wo nicht Affektation hingebe’. De beide schrijvers verschilden te
veel van aard om elkaar geheel zuiver te kunnen beoordeelen. Wat C.F. Meyer zich
met waarlijk heroische inspanning had veroverd, was bij Keller een kostelijk geschenk
van moeder natuur geweest. En terwijl Meester Gottfried nog staat als poortwachter
bij de brug die van zwaardonkere duitsche romantiek naar de lichte moderne wereld
leidt, had Meyer die brug overschreden. Zijn geest werd slechts vluchtig door de
nevelgestalten der romantische poëzie bekoord; hij is reeëler, bezonnener vooral
(‘Jeder Gedanke musz seinen schönen Leib haben’); hij waardeert Zola, bewondert
Tolstoi en Dostojewski. Fontane, die beide Zwitsers ‘zeer hoog stelde, ja hun zelfs
den eersten rang aanwees’, was wat stijl betreft, in nog sterkere mate als Keller,
Meyers antipode. Terwijl deze den tijd van het Cinquecento zoekt, toen de wereld
weer eens ‘das prachtvolle Rollen eines hochpathetischen Stiles vernahm’ haat
Fontane niets zoozeer als ‘Feierlichkeit’: ‘Was heiszt groszer Stil? Groszer Stil heiszt
so viel als vorbeigehen an allem was die Menschen eigentlich interessiert’.
Als kunstvorm koos Meyer de historische novelle. ‘Elle me masque mieux et
distance davantage le lecteur’, schrijft hij aan Felix Bovet en in 1887 an Wille: ‘Sie
kennen mich und wissen dasz sich etwas in mir sträubt gegen die Betastungen der
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Menge.’ Hij hield niet van het uitbeelden zijner onmiddellijke omgeving, zag alles
liever op een afstand en in grooter omtrekken, - toch dikwijls in détails minutieus.
Bij voorkeur legt hij zijn vertellingen in den mond van een derde en heeft daardoor
het voordeel objectiever en voor de hem noodzake-
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lijk blijkende geschiedkundige vrijheden niet zelf verantwoordelijk te zijn. De
historische gebeurtenissen, die hem inspireerden, noemt Meyer een groot net van
openlijk bekend geworden feiten waar tusschen de wijde mazen de zieleroerselen
als schitterende vischjes doorzwemmen. En om die ‘Seelenvorgänge’ is het hem te
doen.
Met zijn eerste grootere novelle J ü r g J e n a t s c h blijft hij in de geschiedenis
van zijn eigen land en in een tijd, die hem als goed Protestant van kind af vertrouwd
was: die der contrareformatie. G u s t a v A d o l f ' s P a g e schildert ons het legerkamp
van den zweedschen koning voor Neurenberg en de ‘zärtliche und wilde, selige und
ängstliche Fabel’ die de Neurenbergsche patriciërdochter als page naast haren niets
vermoedenden held doorleeft; een fabel ‘courte et bonne’ zooals zij het gehoopt had:
bij Lützen wacht beiden de dood. In de middeleeuwen van Karel den Groote brengt
ons D i e R i c h t e r i n , in het Engeland van Hendrik II D e r H e i l i g e . Maar met
deze laatste novelle keert de schrijver van Angela Borgia ‘den ridder- en papentijd
dien hij eigenlijk niet uitstaan kan, den rug en met zijn eerstvolgende compositie,
waarin hij plezier heeft als een kind, verdiept hij zich in de volle renaissance’.
Aanvankelijk is dit de vroege renaissance, de tijd van Giotto. In de H o c h z e i t d e s
M ö n c h s , met recht een der beroemdste novellen, vertelt Dante, die als balling aan
het hof te Verona leeft, aan zijn vorstelijke hoorders, hoe de zachte droomer Astorre
Vicedomini, uit piëteit voor zijn stervenden vader een monnikspij afwerpt, die hem
niet drukte. En daarmee zijn noodlot tegemoetgaat.... Meer nog dan door de 13e eeuw
wordt C.F. Meyer aangetrokken door den tijd van Titiaan en Michel Angelo, van
Cesare Borgia en Pietro Aretino: ‘die moderne Convention macht alles so verhüllt,
so matt. Das Laster gibt sich nicht unverstellt; die Menschen der verruchten
Renaissance sind freier’. Het woelige gecompliceerde, aan allerlei sociale en moreele
invloeden onderhevige bestaan maakt hij stilistisch eenvoudiger, brengt het tot minder
talrijke en grooter vormen terug, ziet het als fresco's. Zoo komt het dat wij zijn
psychologische motiveering, als geheel goed, in de détails wel eens wat uitvoeriger
of subtieler zouden wenschen. Maar juist die fijnere uitvoering vermijdt hij in den
regel opzettelijk. Jürg Jenatsch bijvoorbeeld noemt hij: ‘une espèce de fresque, assez
grossièrement dessinée et pour être vue à distance’.
Het streven naar objectiviteit, naar het zich verbergen achter zijn werk, gelukt den
kunstenaar maar tot zekere hoogte. Want alleen al de keuze van zijn stof verraadt
zijn persoonlijkheid, en uit den vorm, die deze ‘stof’ aanneemt blijkt voor den
ingewijde des dichters gemoedsaard, de gegestemdheid van zijn ziel, zijn talent. C.F.
Meyer weet dat wel: ‘Sous une forme très objective et éminemment artistique tout
est au dedans individuel et subjectif.... Dans tous les personnages, même dans ce
vilain Morone, il y a du C.F. Meyer’.
Het is voor den schuchteren, weinig aktieven melancholicus kenteekenend dat hij
zoo gaarne groote figuren kiest, die door hun aktiviteit hebben uitgemunt: veldheeren,
zelfbeheerschte diplomaten, mannen van de daad. Bij voorkeur types als Pescara,
Thomas Becket, de hertog van Rohan, Gustaaf Adolf, en ook de Connétable de
Bourbon, ‘eine unheimliche, aber grosze Erscheinung’ cynisch geworden door zijn
‘aus Ruhm und Schmach geflochtenes Los’. Het zijn mannen, oorspronkelijk
krachtige, en ook impulsieve naturen, die achter het masker hunner verfijnde rustige
trekken een lijdende ziel verbergen. Zij hebben diep in zich een zekeren weemoed,
een weemoedige zelfbeschouwing; zijn als Becket innerlijk ten doode toe gewond,
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- of de schaduwen van het naderende einde vallen al over hen. Ook boven des dichters
hoofd dreigde een noodlot. Met moeite - en nog niet eens tot het
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einde - overwint hij de nerveuse kwetsbaarheid van zijn ziel. ‘In läszlicher Weise’
wil hij zijn leven, zijn gesprekken in rustigen lichten toon. Een dagboek houdt hij
niet, alle brouillons van zijn werk vernietigt hij zorgvuldig. Een scheidsmuur lag er
voor hem tusschen de wereld van het gewone, ach vaak zoo moeilijk te dragen leven,
en die andere wereld van de kunst en de groote historie, die hij zag en doorleefde
heftig en diep als de Grüne Heinrich zijn eigen omgeving en tijd.
Eine Flamme zittert mir im Busen,
Lodert warm zu jeder Zeit und Frist
Die, entzündet durch den Hauch der Musen
Ihnen ein beständig Opfer ist.
Und ich hüte sie mit heilger Scheue
Dasz sie brenne rein und ungekränkt;
Denn ich weisz, es wird der ungetreue
Wächter lebend in die Gruft versenkt.

Uit die altijd brandende liefde voor de kunst ontsproot al zijn werk. Niet altijd wist
hij daarbij het gekunstelde te vermijden; zijn beeldenrijkdom doet weleens wat
gezocht aan, al te verstandelijk construeert hij soms zijn symbolen. Dan voelt hij als
zijn Milanesen Sforza en Morone meer met de fijne vingertoppen van het kunstgevoel
dan met de ziel. Maar als geheel is hij toch de warmlevende kunstenaar, nergens
goddank ‘kunstgeleerde’. Waar zijn personen bewonderend staan voor schilder- of
beeldhouwwerk - en dit doen zij allen! - is dit laatste toch nooit meer dan middel tot
zijn doel: levendige karakteriseering zijner personen. In de kerk der Frari te Venetië
bewonderen de hertog van Rohan met zijn Parijsche gemalin Titiaans ‘Familie Pesaro’
(Jürg Jenatsch). In hun uitingen over dit kunstwerk toonen zij zich als echte
hugenooten. Zij, levendig, is vol verrukking, maar kiest toch dadelijk partij tegen de
Madonna en de drie heiligen, die zij met haar waaier voor het oog bedekt houdt (zie
blz. 40). De ‘goede hertog’ is gematigder in zijn oordeel omdat immers de hemel
der protestanten en wat daarin is niet door lijnen en kleuren zou zijn weer te geven.
Vooral in zijn renaissancenovellen laat Meyer zijn personen sterk meeleven met
de kunst van hun tijd. Zoo in de Ve r s u c h u n g d e s P e s c a r a . Ook deze novelle
is historisch; de geschiedenis geeft de feiten dat de nog jonge Don Fernando d'Avalos,
markies van Pescara, de overwinnaar van Bicocca en Pavia, om onbekende redenen
de kroon van Napels en de leiding van het leger hem door de antispaansche liga
aangeboden afwijst en kort na deze weigering sterft. In de jaren 1886 en '87 ontwerpt
de schrijver een plan voor deze novelle, men beweert wel onder den indruk van den
lijdenden kroonprins Frederik van Pruisen, wiens ziekte toen nog niet algemeen
bekend was. Dan ziet hij Pescara ineens - zooals hij den raadselachtigen Becket
gezien heeft -: Pescara wijst macht en eer af, omdat hij weet dat de wonde, hem bij
Pavia toegebracht, ongeneeslijk zal zijn. Alle stralen van een grooten gistenden tijd
wilde de dichter in dit boek samenvatten. Schaduwen van groote mannen vallen op
den achtergrond: Luther, en de kunstenaars da Vinci, Michel Angelo, Dante;
Macchiavelli is het voorbeeld voor den kanselier Morone, de ziel van de liga; Pietro
Aretino heeft door zijn laster Pescara's verraad voorbereid. Karel V noemt hij ‘den
schwer Deutbaren, in dessen kargen Briefzeilen sich ein kümmerliches Gemüt
spiegelt’.... D i e Ve r s u c h u n g d e s P e s c a r a is Meyers beste novelle, strakker
van compositie als A n g e l a B o r g i a en psychologisch volkomen aannemelijk,
wat men van D e r H e i l i g e niet overal zeggen kan. Misschien is de ‘kunst’ wat te
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zeer voelbaar in het vijfde hoofdstuk: daar bezoekt Pescara vóór den veldtocht tegen
Milaan, die hij weet dat zijn laatste zal zijn, het klooster Heiligenwunden bij Novara.
Alleen gebleven in de kloosterkerk, waar hem ter eere een Te Deum wordt gezongen,
valt hem een nieuw altaarstuk op, een gekruisigde stervende
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Christus. Maar niet op het goddelijke hoofd rust zijn blik; met strakke oogen tuurt
hij naar den krijger, die zijn lans in het heilige lichaam stoot. Hij herkent dien
landsknecht, dien Reisläuferkop met de kristalblauwe oogjes, den stompen neus, den
grijnzenden mond en die half rechtschapen, half sluwe trekken. En aan de plotseling
weer stekende pijn in zijn zijde voelt hij het: dit is de Zwitser die hem bij Pavia de
borst heeft doorboord. Van het klooster naar Novara terugrijdend ontmoet hij toevallig
denzelfden krijgsman, die door eenige Spanjaarden in de rijstvelden wordt
achtervolgd. Hij spreekt met den man, die ook den veldheer heeft herkend, hoort dat
deze in het klooster model heeft gestaan voor schilders uit Mantua.... en in een
onverklaarbare opwelling werpt hij den Urner zijn beurs toe.
Maar prachtig is de verbinding van kunst en leven in het eerste hoofdstuk van deze
zelfde novelle. De jonge hertog Francesco Sforza, hartstochtelijk collectionneur,
staat met zijn kanselier Morone voor den nieuwsten aankoop der
schilderijen-verzameling: een man en een vrouw, levensgroot, schaakspelend aan
een marmeren tafeltje. Hertog en kanselier herkennen ze beiden: de vriendelijke
warme oogen der vorstelijke vrouw, de strenge krijgmanstrekken, waar zich in de
naar beneden gebogen lijn der mondhoeken toch een glimlach verbergt. Pescara is
het, de groote veldheer der keizerlijke troepen en zijn vrouw Vittoria Colonna, de
dichteres, de ‘parel van Italië’ volgens Morone. En dan komen de gezanten der Heilige
Liga en in dezelfde zaal wikken en wegen zij de mogelijkheid van Pescara's verraad
aan zijn keizer, Karel V. Als dan een straal van de zilveren maanschijf schuin over
het doek valt, ziet Sforza, de uiterst sensitieve zestiende-eeuwsche Italiaan, de
geschilderden leven. ‘Hij is in ons midden en luistert’, gilt hij. En de anderen huiveren.
‘Vittoria's hervorquellendes Auge blickte erzürnt als spräche es: Hast du gehört,
Pescara? Welche Verruchtheit! und jetzt fragte es angstvoll: Was wirst du tun Pescara?
Dieser war bleich wie der Tod, mit einem Lächeln in den Mundwinkeln’.
En ook in het treffende derde hoofdstuk:
Pescara en Vittoria, in levenden lijve, bewonderen de fresco's van het door den
veldheer in bezit genomen paleis te Novara. Schertsend plaagt Pescara zijn vrouw,
die niets van zijn ongenezen wonde vermoedt, naar aanleiding van de voorstelling
der muurschildering: zij zou hem wel spoedig voor een ander vergeten als hij eens
stierf. Maar Vittoria, nog ontroerd en in de stemming van het eindelijk weerzien
‘erhob sich zu ihrem ganzen stolzen Wuchs und streckte den herrlichen Arm von
welchem der Ärmel zurückfiel, gegen den leuchtenden Himmel und schwur: “Nie
gehöre ich einem andern bei den reinen Strahlen dieser Sonne”.... Inderdaad bleef
Vittoria Colonna na Pescara's vroegen dood haar man betreuren, troost zoekend in
godsdienst en poëzie. Op lateren leeftijd werd zij de vertrouwde van Michel Angelo,
zijn zielsvriendin, bij wie die eenzame melancholicus troost en innig begrijpen vond.
Michel Angelo's schoonste sonnetten werden aan haar gewijd, en nadat zij de wereld
der religie voor zijn kunst had ontsloten, schiep hij zijn laatste groote werken: het
grafmonument van Julius II o.a. en zijn Laatste Oordeel.
C.F. Meyer heeft echter Vittoria en de verhouding der echtgenooten geidealiseerd:
zij was niet zoo liefelijk en mooi als de dichter haar zag en haàr liefde en trouw waren
grooter dan die van Pescara. Wel behoorde zij tot de vrouwen die C.F. Meyer bij
voorkeur teekent. Groot en krachtig was zij, impulsief en hartstochtelijk, als de
trotsche Lucretia Planta, de judicatrix Stemma, de overmoedige page Leubelfing.
En ook die andere, fijnere Lucretia, de beruchte, beroemde, met de bijna kleurlooze,
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hartstochtelijke oogen, die zoo kinderlijk snel vergeten konden: Cesare Borgia's
zuster, die na de afschuwelijkste misdaden sliep met een kinderlach om den liefelijken
mond.
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Meyers kunst is in hooge mate plastisch; hij ziet met de oogen van den schilder, den
beeldhouwer. Als Ariosto, die den blinden Giulio d'Este met zijn verzen komt troosten,
bezat zijn geest het vermogen alles wat hij dacht en voelde ‘in Körper und Schauspiel
zu verwandeln’. Denkt hij aan het Italië der 16e eeuw, dan ziet hij het als een karyatide
van Michel Angelo ‘eine Vergewaltigte, eine Unterjochte, eine Sclavin’. Schijnt niet
Vittoria Colonna met opgeheven arm naast Pescara staande een vleeschgeworden
figuur van Titiaan? - ‘Als een jongen mageren maaier, die, uitgeput door den oogst,
op een schoof is ingeslapen’, ziet hij den dooden Pescara op het brokaat van den
gevallen troonhemel. Beckets vermoorde dochtertje rust op een baar in de Moorsche
kapel; haar fijn figuurtje verdwijnt bijna onder het van edelgesteente zware gewaad;
naast haar knielt de vader, levenloozer in gelaat en houding dan de doode. En in den
lichtstroom uit het hooggelegen venster schijnen zij figuren van een kostbaar
grafmonument. Van puriteinschen eenvoud daarentegen is de dorpskerk van Lützen,
waar op schragen de gevallen Zweedsche koning en aan diens voeten de trouwe page
zijn neergelegd. ‘Ein Strahl der Morgensonne glitt durch das niedrige Kirchenfenster,
verklärte das Heldenantlitz und sparte noch ein Schimmerchen für den Lockenkopf
des Pagen Leubelfing’. - Of de dichter ziet zijn personen sierlijk gegroepeerd tegen
een passenden achtergrond, zooals te Verona in het paleis der Scaligers Cangrande
te midden der zijnen voor het vlammend haardvuur, luisterend naar de vertelling van
Dante, wiens reusachtig schaduwbeeld aan de zoldering zich afteekent als dat eener
parze. Of de gemalin van Alfons d'Este wordt te Ferrara in triomf ingehaald; zij rijdt
op een sneeuwwitten telganger onder een purperen troonhemel, die de professoren
der universiteit boven haar hoofd houden.
C.F. Meyer had korten tijd ook behoord tot de schaar dichter-schilders, die speciaal
in Zwitserland van oudsher sterk vertegenwoordigd is; ‘jene z w e i f e l h a f t e Schar’,
noemt Keller ze, ‘welche mit zwei Pflügen ackert’, - maar Meyer had heel gauw
begrepen dat één ploeg voor hem al zwaar genoeg was. Van forsche kleuren houdt
hij en van contrasten. Zijn titels wijzen hier al op: Die Hochzeit des Mönchs, Plautus
im Nonnenkloster, Der Schusz von der Kanzel. Of ook de inhoud: in Meyer's eerste
novelle ‘Das Amulet’ wordt een jonge man, die niet aan de wonderkracht van reliquiën
gelooft, door een amulet voor den dood bewaard, terwijl juist de geloovige te gronde
gaat. Ditzelfde motief geeft trouwens ook Merimée in zijn Chronique du règne de
Charles IX. In ‘die Versuchung des Pescara’ is een wereld in beroering om iemand
te verleiden, wiens naderende dood hem voor alle verleiding onvatbaar maakt. Angela
Borgia en Lucretia zijn in zooverre contrasten dat volgens den schrijver, de eene te
veel, de andere te weinig geweten bezat. Die neiging tot contrasteeren is vooral sterk
in zijn balladen en geeft daaraan soms een sterk dramatische bewogenheid (Die Rose
van Newport). Hij is een bij uitstek visionair dichter. Daarop wijst ook zijn manier
van werken: ‘Stoffe hab' ich nie gesucht, noch je sogenannte Vorstudien gemacht’,
schrijft hij in 1890 aan Spitteler. ‘Er liggen soms vijf tot tien jaren tusschen compositie
en historische studies, - en die studies maakte ik louter voor mijn plezier zonder het
minste te noteeren’. En een anderen keer schrijft hij uitvoerig over het ontstaan van
D e r H e i l i g e : ‘De legende geeft ons den geestelijk hoogstaanden, maar absoluut
meegaanden kanselier van een middeleeuwsch despoot. Nadat de koning hem uit
politieke overwegingen tot bisschop van Canterbury heeft gemaakt, keert Becket
zich plotseling, zoodra hij het geestelijke kleed heeft aangetrokken, zonder eenige
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tastbare aanleiding tegen zijn voormaligen heer, en wordt inplaats van een verdediger
der
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staatsmacht een hartstochtelijk aanhanger der kerk, en ten slotte een martelaar. Deze
wonderlijke gebeurtenis, die in de legende eenvoudig een verheerlijking is van de
magische kracht der kerk, te motiveeren volgens menschelijke begrippen, was de
taak van den dichter. Hij laat nu den naïef opgevatten, gewelddadigen koning Hendrik
II aan zijn kanselier Becket een misdaad begaan, die niet meer goed te maken is. De
kanselier, een fijne bijna modern humane natuur, staat tegenover de ruwheid der
middeleeuwen weerloos, maar ziet, hoewel ongeloovig (de legende en de dichter
geven hem oostersch bloed) in de kerk een wapen om de wraak te nemen, die de
verschrikkelijke misdaad eischte, maar die hij op geen andere manier nemen kon....
‘Rachsucht und Frömmigkeit durchdringen sich auf eine unheimliche Weise’.
‘Ik heb den stijl van de groote tragedie in de historische novelle ingevoerd’, beroemde
zich Meyer met recht. Hoe graag had hij die groote tragedie zelf geschreven! Jarenlang
verdiept hij zich in studies van het drama, maakt plannen en ontwerpen, begint ze
uit te werken en de als drama gedachte stof wordt toch weer een novelle. Nog in
1890 schrijft hij: ‘il y a un diable qui me tourmente et il me tourmentait déjà.... il y
a 40 ans à peu près -, c'est le démon du drame. Dieu sait ce qui en arrivera.
Probablement rien à 65 ans’. Er is inderdaad niets van gekomen. Hij liet zelfs niet
als Gottfried Keller een dramatisch fragment na. Maar wel leeft in al zijn novellen,
waar ook gewoonlijk de dialoog de belangrijkste oogenblikken draagt, een sterk
dramatisch element. Die Versuchung des Pescara b.v. verraadt in den bouw der vijf
hoofdstukken, met als hoogtepunt het prachtige derde, een als drama gedacht ontwerp.
Toch is C.F. Meyer een zuiver episch dichter, een van de weinige goede vertellers,
die duitsch schreven. Zijn lyriek is mooi van vorm, mannelijk-ernstig, maar wat
stroef, mist den muzikalen, den echt lyrischen toon, wat Storm noemt ‘den
schmackhaften Herzschlag des Lerchenjubels, der Nachtigallenklage’, dien juist de
Duitschers van ouds wisten te treffen. Ook is hij geen tooneelschrijver. Waarschijnlijk
ontbrak het hem aan ervaring der techniek, misschien ook viel het hem te hard zijn
groepeeringen, zijn geliefde ‘gestes’ aan de willekeur van regisseur en tooneelspeler
over te laten. En in ieder geval had dan geen Armbruster Hans, geen Fagon noch
Dante, geen slimme Poggio de verantwoording voor historische en psychologische
waarheid op zich genomen.
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Stadsgezicht,
door Dop Bles.
't Is laat,
en de wind
sluipt door de straat,
als een kind,
dat niet meer wil schreien....
Een klok slaat
zijn lichte beien
dat vergaat....
De boulevard ligt lang
regenglinstrend als een slang,
die naar zijn prooi wil glijen
en de huizen komen
als sombre fantomen
zich roerloos rijen....
Een donkre ziel,
waarin nog wanhoop gloeit,
jaagt onvermoeid
een automobiel
door de nacht....
Een horen lacht.
't Is laat,
en de wind,
vlucht door de regenstraat
als een kind.
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Dag-begin.
door Ellen.
De dag is jong. Ik zoek de duinenstilte
Langs zonn'gen zwerveweg, waar zeeëzilte
Zich legt als frissche dauw op ooge' en mond.
In iedre ademteug doe 'k vreugde vinden;
Er gaat gewaai van wilde, wilde winden
Die juichend stuiven langs den blonden grond.
In 't groot geruisch, als luist'rend, staan de duinen;
Een zongestraal begoudelt wuive-kruinen
Van pluim'ge sparrehoofden. Alles lacht
Den jongen morgen toe, waar 'k met de meeuwen
Mijn blijde luim luid uit zou willen schreeuwen,
Om dit begin van klare dagepracht.
Ver...., veilig ver.... zijn alle lauwe menschen
En van mij vallen onvervulde wenschen
Die mij vervolgden op mijn levenstocht.
O zuivre vreugd, die hier tot me uitgezegen
Op morgengang langs zonn'ge zwerve-wegen,
Ach, dat gij nimmer, nimmer einden mocht!

Overveen. Dec. 1915.
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Bekentenissen van een bruidegom
door D.Th. Jaarsma.
Aan mijne Vrouw
Rozetta Maria van den Abeelen.

I.
Zijn al onze ervaringen, Agaat, niet dan vluchtige verschijningen?
Want welke veranderingen heeft de tijd gewrocht! Jaren lang, in zelfopwinding
en overspanning, heeft mijn geest zich bezig gehouden met het verleden; - thans, in
dezen nieuwen staat, nu ik vrede vond met mijzelf, 't gelaat der Liefste wáárlijk heb
mogen aanschouwen, kan veel van wat voorbijging mij nauwelijks meer beroeren;
en zeker niet meer wonden. Eéns heb ik mezelf verweten, dwaas en wankel te hebben
liefgehad; - thans weet ik, en dit is waarheid, dat ik slechts wáánde te beminnen. En
dat al wat ik beweend heb om zijn vermeenden vroegen dood, nimmer wezenlijk
gewéést is; dies niet mijn tranen waard. Dit besef brengt mij niet meer tot wanhoop.
Zelfs ligt er troost besloten in de gedachte, dat de mij gemeenzamen dit verstaan; en
het toedekken, genegen, met hun diep-innerlijk begrijpen.
Vandaag, Agaat, dezen vroegen voorjaarsdag, moet ik denken aan Henriëtte - aan
onze eerste kennismaking op het sanatorium B e l l a V i s t a . Hoe was ik nog een
kind, al waande ik mij een man! Opgegroeid als eenig kind, in een ernstig stil gezin,
Vader was hoofd-der-school in eene kleine provinciestad, had ik alle gelegenheid
gemist van de wereld meer te ervaren, dan mooglijk was binnen de grenzen der
strenge opvoeding die ik genoot, en van het duf kleinburgerlijk leven van mijn
geboorteplaats. Mijne opvoeding had niet ten doel dan mij dag na dag in te prenten,
hoezeer 't betamelijk was te zorgen, dat niemand zich over mij ooit had te ‘schamen’;
en elk bloedverwant, binnen mijn kring gekomen, hield mij zorgvol en beleerend
voor, naarstiglijk te streven naar het summum van knapendeugd: door allen zonder
onderscheid ‘een goeie jongen’ te worden geheeten. Hoe benauwde mij dat soms!
Dan verlangde 'k te verlaten deze omgeving, die mij leeg liet; leeg, en bovenal
eenzaam! Doch machtloos als 't gevangen wilddier, moest ik bukken voor overmacht,
leerde mij schikken in 't onvermijdlijke. Mijn leven, tot aan mijn dood, scheen naar
vaste plannen voor mij ingedeeld, mijn opstaan en nederzitten programmatisch
bepaald. Naar eigen wensch, eigen wil, eigen verlangen werd mij niet gevraagd. Ik
leerde stipt zijn, correct zijn; en o, bovenal ‘net’ zijn! Aan het burgerlijk fatsoen, aan
wat ‘zoo hoorde’ mij te vergrijpen.... reeds de gedachte aan zoodanig euvel bracht
mij der goddeloozen verschrikkingen in den oordeelsdag te binnen, waarvan moeder
op lange winteravonden zoo indrukwekkend vertellen kon. Daarom was ik maar
plichtmatig braaf - een eeuwigwikkende, nauwgezette lummel. Toonbeeld, op
achttienjarigen leeftijd, van wat in een levensblijen jongen is te dooden. Maar de
trots, om mijn duffe fatsoenlijkheid, mijner ouders en mijner vele tantes!
Hoe spoedig echter is dat valsch vernis van mij gevallen! En nimmer zullen zij
hebben vermoed, die dit stuk aan mij volbrachten, dat ook hun arbeid eenmaal kon
worden ongedaan gemaakt. En wel pijnlijk is het, te bedenken, hoe allen die - dan
op hùnne wijze - in waarheid bezorgd waren en bekommerd om mijn heil; die alles
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hadden gedaan om mij eene ‘toekomst’ te verzekeren, geleden moeten hebben toen
de groote omkeer kwam, en ik weggebracht moest worden naar een sanatorium. Welk eene bitterheid wekt deze herinnering! Want waarom, toen het nog tijd was,
nam niemand nota van mijn schuchtere klachten? Immer heb ik stipt gedaan hetgeen
men mij
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zei te doen, maar het verwijt heb ik niet altijd kunnen smoren dat in mij, stille jongen,
somtijds wrokte: het verwijt jegens mijne ouders die mij dwongen tot studie. Men
had een doel met mij: ik moest studeeren. En aan dat blinde plan ben ik geofferd.
Zelfs vader, anders zoo bedachtzaam, is al te laat wakker geschrokken uit zijn
gedroom: had hij niet jaren lang bescheiden geleefd, in bijna behoeftige
omstandigheden, gespaard en les gegeven, opdat ik, eenmaal groot geworden, zou
kunnen studeeren aan eene Hoogeschool? Het moge tot zijn verontschuldiging dienen;
want hij moet verblind geweest zijn, Agaat, door den hartstocht, waarmee hij dàt
heeft volgehouden! Ik was niet geschikt voor studie. Nimmer heb ik mij goed
verdragen met de dorre feitenmassa's die men mij opdrong; mijn peinzend, droomerig
wezen verzette zich tegen al wat dwang en systematisch was. Ik had àndere aspiraties!
Sinds mijn veertiende jaar ‘schreef’ ik, hield uitvoerig een ‘dagboek’ bij; al wat mij
ooit bewoog, werd daarin vermeld. Ik weet niet, of 't mij goed deed. Weet alleen, dat
ik het niet laten kon; en dat het mij soms door donkre dagen heenhielp. Sinds mijn
twaalfde jaar namelijk, leed ik aan overspanning: vage hoofdpijn, licht verstrooid
zijn, melancholie, onberedeneerd angstgevoel. Vaak trok ik dan naar buiten, in mijn
vlugge kleine roeiboot, zocht de stille breede vaarten, waar de rietoevers hoog zijn,
en vol fijne geheimen. De natuur gaf ontspanning, en menigmaal heb ik geweend bij
de peinzende waterbloemen, iris, elfrank, lelie, en de paarse zwanebloem! Hoe
gesterkt en vol goede voornemens keerde ik dan terug bij mijn dorre boeken, vast
en heldhaftig in die momenteele verlichting. Maar eer ik het zelf besefte, vond ik
mij bezig aan literaire stemmingstukjes: mijn dagboek was mijn eenige vriend. En
slechts hij gaf duurzaam solaas!
Mijn taken, intusschen, werden immer zwaarder. Jaarlijksche examens eischten
steeds grooter inspanning, en dat verergerde mijn toestand. Mijn lijden was draaglijk,
zoolang ik den prikkel van arbeid voelde; doch als ik die miste, tot bezinning kwam,
zooals Zondags of in vacantie, overviel mij een weeë slapheid, voelde 'k mij suf,
mijn hoofd vol vreemde suizing, zoodat niets nog begeerlijk scheen, en ik dagen
maar wat suffig soesde.... Tot ik, gelaten-wanhopig, weer in den tredmolen ging
meedraven, in mijn dagboek korte verzuchtingen schrijvend of hartstochtelijke
exclamatie's. In den werkroes moest ik blijven, den scherpen prikkel had ik van
noode. De klachten, die ik vroeger uitte, waren zonder vrucht verklonken. Men
begreep mijn lijden niet - ‘zoo'n fiksche flinke jongen’. Van vader heeft mij dit later
altijd zoo bevreemd: van vader, die toch allerminst dom of bekrompen was! Uit een
stoer geslacht gesproten, sprak hij van dwaze jongensfratsen; en wel moet hij door
zijn drukke zorg-om-later in strakken ren zijn voortgestuwd, dat hij zóó heeft kunnen
voorbijzien, wat allereerst zijn zorg behoefde. Moeder, minder sterk, maar van
onbegrepen taaiheid, begreep mijn klagen niet. Verzweeg zij 't niet immer zelf, als
haar lichamelijk iets mocht deren? Ook werd om mij gelachen: wie der tantes, in
háár tijd, had van die kunsten ooit gehoord? Bij alle kinderen kwam wat voor, maar
dat ging immers wel weer over! Er tegen ingaan moest je, als een flinke vent er tegen
ingaan; niet toegeven aan zulke dingen. En vooral maar stevig eten, stèrk zien te
worden!
Doch toen het nièt hielp, de angst-sensaties, de stage hoofdpijn met den dag heviger
werden, moest ik mijn leed wel alleen verkroppen, mijn vrees alleen verduwen. En
onbegrepen liep ik rond met de ontzaglijke benauwenis, om wat ik voorvoelde als 't
einde: een lichamelijke ruïne. Tot, ik was nog geen jaar student, de groote inzinking
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kwam, en 'k na drie maanden thuis verpleegd te zijn, op een vroegen voorjaarsdag
werd weggebracht naar B e l l a V i s t a .
Zeldzame vreugden doorvlieten nog mijn wezen, als ik terugdenk aan den dag,
dat
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vader mij er heenbracht! Want was 't voor vader bitter hard, voor mij was 't een
feestdag! Voor mij, die toen niet verder dacht, niet verder denken kòn, was 't de dag
der verlossing van al wat mij had ondergehouden, geknoeid en gebroken. Dien eersten
dag reeds, hoe vreemd dit schijnen moge, stond het onwrikbaar bij mij vast: nimmer,
nimmer op d'ouden voet terug! Of ik visioenair de toekomst vóór mij zag, Agaat,
zoo zeker, bij dezen omkeer, wist ik, dat 'k geen stap meer langs vroeger begane
wegen zou zetten. En o mijn toekomstfantasieën! Want juist in dien tijd, even vóór
'k was ingestort, had ik enkele schetsen en verzen ingezonden bij een onzer eerste
tijdschriften, dat ze alle terstond geplaatst had. En ik weet nog, hoe dit onbeduidend,
maar mij toen gewichtig schijnend voorval, me met trots en blijde verwachting had
vervuld; en welke droomen, van oprecht kunstenaarschap en jeugdige ijdelheid beide,
in die dagen aan mijn overspannen brein waren ontsproten. Een groot bekend man
te worden - deze vergeeflijke eerzucht, had ik ze, in mijn jeugdeenzaamheid, niet als
diepst verlangen gekoesterd? En nu, voor het eerst hier buiten, lag het mij eensklaps
zoo bij, dat ongedacht de weg naar de vervulling zich geopend had. Ik voelde dezen
dag, en het is immers later ook zoo uitgekomen, als de groote omkeer, het begin der
vrijheid. Dezer vrijheid, die elk waarachtig kunstenaar begeert: zich te mogen uitleven
overeenkomstig zijn wezenlijken aanleg. Was het wonder, dat toen Vader wegging,
mij bij het scheiden nog aanziend met dien blik vol ingehouden droefenis die m'
altijd is bijgebleven - was het wonder dat ik toch spoedig en makkelijk heenkwam
over àlles? Want alle aandoening scheen tot rust gewiegd. Voor 't eerst in mijn leven,
sterker dan al het andere, voelde 'k een nieuwe sensatie - die van rustige tevredenheid.
Wel is het bitter, Agaat, dit te moeten bekennen, want mijne ouders, op hùn wijze,
hebben mijn waarachtig heil beoogd. Helaas: àl wat daartoe dienen kon, wat zou 't
mij nutten het te verbloemen, heeft het ouderlijk huis mij jammerlijk onthouden. Op
Bella Vista zijn mij daarover de oogen opengegaan! Rust had ik noodig, kalmte - en
o die rust op het sanatorium, die prachtige kalmte en evenmaat! Welk intens gevoel
van behagen beheerschte mijn wezen! Niets te doen dan rusten; stil en zaligjes wat
soezen; gansche lange dagen door! Voor 't eerst leerde ik de geneugten kennen van
een leven naar behoeften. Niet meer opstaan des ochtends met jachtende gedachten
aan nog te repeteeren lessen; geen koortsig aanvallen des avonds op massa's dor
huiswerk! Niet naar bed gaan met brandende hoofdpijn van ongezonde
herseninspanning, - maar een willige overgaaf aan wenkende nachtrust, na een dolce
far niente buiten, op het terras of op den koepel. Geen plichten meer, geen tal van
taken! Anderen, ofschoon zij er niet erger aan toe waren dan ik, hebben niet aanstonds
zoo kostelijk geprofiteerd: ik echter kan naar waarheid zeggen terstond in beterschap
te hebben toegenomen. Alleen reeds door de rustiger levenswijs, en door het feit te
kunnen mijmeren en peinzen over wat mij bezighield en mijn geest vervulde. Wel
besefte ik geenszins welke jaren mij nog wachtten, maar dat het tè ver nog niet
gekomen was, dit bewustzijn gaf mij vrede.
Nog andere milde gedachten weven zich door mijn herinnering aan die dagen.
Altijd was ik een eenzelvig kind geweest, had weinig omgegaan met andre kinderen.
De enkele makkertjes, die ik gehad had, waren me spoedig onsympathiek geworden.
Ik voelde of ik was ànders, van andere makelij; wist mij niet thuis tusschen baldadige
ruwravottende jongens. En mijn opvoeding was er niet op gericht, mij in dit opzicht
te corrigeeren, zoodat ook op gymnasium en later in Groningen, ik eenzelvig gebleven
was. Hoe dus, Agaat, toen ik plotseling in jullie kring kwam, 'n troep overspannen
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groote-kinderen, maar vrij en prettig met elkaar, en wàt ook de respectieve kwalen
waren, vol jeugdige
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uitgelatenheid.... hoe dus moet ik in die dagen innerlijk veranderd wezen, dat ik ging
verlangen ook te zijn als jullie, minder eenzaam, minder tobberig, een joviale vriend
met vrienden! Was dit, op zichzelf, niet reeds bewijs van meerder rust? 'k Zag hoe
ieder hier een ander vond, tot wien hij zich bij voorkeur wendde - hunkeren ging ik
weldra naar gemeenschap met gelijken. Mij werd bewust, daar bij jullie, hoe alleenig
ik tot toen geweest was! - En wat alles, met één slag, in glans en gloed heeft gezet:
Henriëtte!
Hoe onverwacht, Agaat, voltrekken zich meest de beslissende gebeurtenissen in
ons immer wisselend leven! Het was de middag van mijn aankomst. Vader was
vertrokken, en op de balustrade, voor de deur mijner kamer, stond ik te peinzen:
Vader was zoo veranderd vond ik, niet meer zoo strak als vroeger, milder. Een
onafgelaten zachtheid was er in zijn gansche doening. Heel mijn denken over vader
was doortrokken van een licht verwonderen. En ik dacht hoe dit gekomen was; en
ook dat het zoo gelukkig was. En terwijl ik mij omwendde, om in mijn kamer te
gaan, om gauw uit mijn koffer vaders portret te nemen, en het een plaats te geven
op mijn tafel.... herinner je je nog, Agaat? Terwijl ik mij omwendde, zag ik jou in
de geopende deur van je kamer! Het verraste mij: een jong meisje! Stug en verlegen
wou 'k mij terugtrekken. Maar hupsch schoot je op mij af, zonder aanstellerij,
eenvoudig.
‘Even kennismaken? Agaat Wendels.’
Ik boog, gaf slap 'n hand:
‘Herman van Reede’.
En kleurde tot over de ooren.
En dan jij, op dreef al, prettig-luchtig: of 'k goeie reis had gehad; de natuur mooi
vond en het sanatorium; den tuin al gezien had; en meer zulke vlotte vragen. Ik hoorde
eigenlijk maar vaag dat opgewekt gebabbel, voelde mij nog vermoeid en onthuis. Ik
was luchtige conversatie ook zoo heelemaal niet gewoon, allerminst met jonge dames.
Een zwaar-op-de-handsche suffer, gewoon alles uit te denken tot het einde, stond ik
te wegen onder je gesnap - ja waarlijk! - wat voor wezen jij wel zijn kon. Toch zei
'k eindelijk iets terug. Iets met ‘juffrouw’. Erg netjes, en erg solide.
‘Noem mij maar Agaat’.
En op mijn verwonderd kijken:
‘We zijn erg gewoon met mekaar hier; tutoyeeren daa'lijk. Da's makkelijk. Veel
vrijer’.
Ik beaamde, verward, afwezig. Was dit nu niet gek, dacht ik, van zoo'n wildvreemd
meisje? Toch gaf 't mij wel gelukssensatie, dat je 't zoo eenvoudig zei, en een weeke
blijheid kropte reeds in mijn keel. 'k Had nooit zusters gehad, maar er welden dingen
in mij op, die men kennen moet, meende ik, wanneer men zusters heeft, dingen van
kalme liefheid en van rustige teederheid. Doch terwijl ik mij daar indacht, hoorde 'k
je al weer, vlug en zangerig:
‘O kijk, daar 's Harriët. Buurvrouw nommer twee’.
En kwiek schoot je mij voorbij.
‘Zeg Harriët, kom es hier?’
Maar die was weg, in haar kamer. Binnen hoorde 'k jullie stommelen, en plotseling
proestig lachen; en sullig vermoedde 'k, toch ook wel wat wantrouwig, dat dat was
om mijn boersche linkschheid. Ik had lust me zelf te schoppen.
Dan ineens stoven jullie buiten. En jij:
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‘Asjeblief. De nieuweling’.
Je stelde voor, en wij bogen; officieel en correct. Harriët was ineens kalm nu. Doch
toen ik recht stond en haar aankeek: wat was dit? Waar had ik haar meer gezien? Ik
trachtte mij te herinneren, maar zij begon mij toe te spreken. Zij sprak, zoo scheen
mij even, haast vriendelijk-minzaam-koel. Bijna met meerderheid. Over onverschillige
dingen: het weer, de reis, het sanatorium. Ik knikte meestentijds. Zei enkel ‘ja’ en
‘o’. Want hoezeer ik ànders wilde, mijn gedachten, bij 't gesprek niet, waren enkel
bij haar wezen: welk dit zijn kon; of ik dit kende, waar ik haar vroeger nog gezien
had. En
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vreemd komt mij nu voor hoe ik, die toen in zoo gansch àndere aandacht was
gevangen, toch zoo scherp in dat moment heb opgemerkt, dat hare tanden niet
regelmatig, hare ooren niet als andre ooren, van vrouwen die men schoon noemt,
schoon en gaaf gevormd waren. Haar gelaat was matbleek, en opvallend daarin waren
de diepdonkere oogen. Haar gebaar was eenvoudig, haar stem zacht en zilvrig, zij
had de charme van een ongemeene, me docht zonnige lieftalligheid. En terwijl ik
moeite deed 't gesprek te volgen, schoot schichtig allerlei onderstelling door mijn
gejaagde denken. Tot zij plotseling, stellig iets ongewoons aan mij bemerkend, zoo
vriendelijk was te onderstellen, dat ik wel moe van de reis, en dus begeerig naar rust
zou wezen.
Even later zag ik jullie verdwijnen in den tuin: jij, Agaat, gezellig-beweeglijk, in
luchtig-vroolijk gesnap; Henriëtte kalmer, stiller, met in haar doen bijna iets van
peinzing. Toch imponeerend, vond ik, in haar slank-vlugge bevalligheid. En ik bezon
mij weer: waar had ik haar méér gezien?
Dan ineens vond ik mezelf belachelijk. Wat bekoorde mij toch in dit mij vreemde
meisje? Wat wist ik van haar, wat had zij ongemeens? En spijtig pruttelde ik zelfs
even, dat ze een zóó groote schoonheid toch óók niet was, en ik gewis wel mooier
meisjes had gezien. Toch, Agaat, moest ik denken, zinnen; want grooten indruk had
zij op mij gemaakt. En toen ik mij omwendde om naar binnen te gaan, bedacht ik
plotseling met vreugde, dat mijn kamer, nommer zeven, tusschen jullie kamers was
gelegen. En dat die van Henriëtte rechts lag.
Aan tafel zag ik jullie weer; naast jou, Agaat, gezeten, bevond ik mij recht
tegenover Henriëtte geplaatst. De eerste kennismakingen hadden plaats gevonden,
en de nieuweling had aller attentie. Men overstelpte mij met vragen, zoodat ik mij
voorkwam te zijn de afgezant eener verre wereld, door hen allen verlaten, en die de
bevrediging had te brengen hunner lang-bedwongen hartsverlangens. Dies voelde 'k
mij van voorname beduidenis, en met het gezag ontleend aan aller appreciatie van
mijn oogenblikkelijk gewicht, gaf ik ieder den troost dien ik vermoeden kon dat hij
behoefde. Toch sprak ik voor àllen niet, en was 't alleen voor háár! Want achter al
mijn vele woorden, mijn druk-uitbundig lachen, zocht 'k listig te verbergen, hoe ik
slechts aan Harriët dacht. Zij zelf zat peinzend, stil, nam aan 't gesprek geen deel.
Troebel, opgewonden, vond ik mij na tafel op m'n kamer. Was dit het nu, waarvan
ik gedroomd had, was de liefde in mij ontwaakt? Hoe menigmaal had ik gebeden,
des avonds op mijn stille kamertje, dat ik ééns niet meer eenzaam zijn mocht, ééns
de vrouw ontmoeten die ik voor oogen had! Voor oogen; want onbewust zag ik eene
gestalte die, dit geloofde ik immer, ik onmiddellijk herkennen zou, zoo ze mij
werkelijk verscheen - met één oogopslag, éen blik zou alles beslist zijn. En was dit
het dan niet? Kon ik nog wel twijfelen? Wat mij nimmer thuis beschoren was, werd
het mij toebedeeld den eersten dag dat ik 't ouderlijk huis weer had verlaten? En ik
deed, wat ik daaglijks deed; schreef op wat in mij omging. Dit werd nu iets van groot
belang in mijn leven, àlles zou ik te boek stellen van tusschen mij en Henriëtte. En
't vreugdig inzetten, een nieuw hooglied, juichte 't in mij! En in mijn zucht, - ik was
toen zoo - de dingen anders te zien dan ze waren - namen wij wereld-en-leven niet
voor wat het ons scheen? - bezong ik het overspannen kind als een geïdealiseerde
Liefste.
Toen mijn ‘hooglied’ voltooid was, was ik zeer opgewonden. Dan deed ik, in mijn
toestand, vaak aprocriefe dingen. 'k Belde driftig eenige malen, en weldra kwam

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

zuster Ada. Heftig verlangde 'k bier. Even zag ik - dit herinner ik mij duidelijk; in
mijne overspanning zag ik soms zoo klaar-scherp - even zag ik haar verschrikt kijken,
'n angstige bevreemding in haar oogen. Dan,
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geluidloos, was ze weg. 'k Stond midden in mijn kamer, en had vreemde sensaties.
Alle dingen in de kamer schenen van mij geweken, vreemd en oneigenlijk-ver. 'k
Praatte verward wat in mezelf, tastte naar mijn hoofd, dat scheen leeggeloopen, een
sterke ongedurigheid overviel mij in de stilte. Toen kwam plots dokter binnen, een
groote forsche man, rustig, breed, gezond. Strak keek ik hem aan, een strakke
klaarheid kwam over mijn denken. 'k Zag zijn schedel, glad en kaal, zijn zachte
vriendelijke oogen, zijn donkerbruine snor, zijn baard glanzig zwart. Dan ineens
greep ik mijn hoofd, ik werd zoo wee en duizlig. De vloer helde, en de muren....
Hij had mij opgevangen, dokter. En terwijl ik, in hallucinatie, driftig begon te
kallen van wat ik rondom beangstigends te zien waande, sprak hij kalm een paar
rustige woorden, greep soms mijn hand wat vaster, tot ik eindelijk kalmeerde, en hij
me als een kind naar bed bracht. 's Nachts, toen ik wakker werd, zat zuster Ada bij
mijn bed. En ik weet nog dat ik met een schrik de papieren van mijn tafel miste.
Den volgenden morgen moest ik 't bed houden: eerst na twee dagen mocht ik
opstaan. Alle herseninspanning was mij streng verboden, en toen 'k voor 't eerst weer
in den tuin liep, voelde 'k of ik was heel ziek geweest. Om twaalf uur, voor de lunch,
ging 'k met tegenzin naar de eetzaal: ik vreesde nu zoo, de algemeene aandacht te
trekken. In de gang stond jullie in 'n groepje, en Ester vroeg mij hoe het ging. Toen,
plotseling, schrok ik toch: was 't zóó ruchtbaar geworden - óók dat van mijn
‘hooglied’? En in mijn angst schijn-hooghartig, zei 'k me weer heel wel te voelen.
Toch bemerkte 'k wel, hoe Ester's gezicht ongeloovig vertrok. Dat stak mij, 'k was
geen zorg gewoon, wilde 't liever alleen verkroppen. En mijn angst om 't verloren
hooglied een oogenblik verduwend, stapte 'k stug jullie voorbij, zei kortaf, bijna
snauwend: ‘Bovendien: wie gaat dat aan, hè?’
Aan de koffietafel was 't stil....

II.
Dan begon weldra 't gewone leven daar, met in den aanvang nog nieuwe indrukken,
van rust, van regelmaat, en van stipte orde. Nieuw waren ook de visites bij dokter 's
ochtends voor twaalven; nieuw de onderscheiden ‘behandelingen’ door de badknechts
op mij toegepast. Een nieuw doktersvoorschrift, 'n nog onbekende kuur, dat was, de
eerste weken, een evenement in mijn leven. Maar gauw werd dat anders, en toen
dokter de methode gevonden had, die 't meeste heil beloofde, weken lang uit den
treure moest worden gevolgd, verloor ik, naar dien kant, weldra alle interesse, voelde
me 'n oudgediende geworden, wien niets meer verrassen kon of boeien.
De groote wandelingen, de hei over, mocht ik intusschen nog niet meemaken. En
mismoedig dan, als jullie waren uitgetrokken, zwierf ik des middags in den tuin rond,
waar 'k me alleen niet kon vermaken. En toch die tuin, Agaat, welk een weelde.
Aanvankelijk, 't was voorjaar, vond ik 't hier en daar wat kaaltjes; maar later, midden
Mei, en verder, in den zomer - welk een oord van geneugten was mij deze tuin! Daar
waren grasperken rustiek, vol witte en gele bloemen, zachtgouden paardebloem en
slanke leeuwetand; en kleiner, verspreider, het wit madelief. Midd'in droomde ergens
eenzaam een zware ouwe beuk. Kleine pittoreske paden leidden naar achter,
platgetreden paden, bruin en welgewis. Daar waren lanen, geheimvol, en wegen koel
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en donker, langs seringen, gouden regen, sterkriekende jasmijn. Verderop was de
bloemtuin: wat onderscheiden perken, rustig, eenvormig, in staag rood-en-groen. In
hagen blonk winde, of langs de randen der paden. Fijn geurden er rozen, roode en
theerozen. En in trossen, bleek-rose, hingen teer de vrouwenhartjes, wit-en-rose
medaillons, van diclytra spectabilis. Langs den noorder tuinmuur was rasterwerk van
witte latten, met klimop behangen, en wilde wingerd, later indische kers.
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Dieper kwamen weer boomen, hoog opgaand, en heuvels. Daar, op één dier heuvels,
lag de koepel, onze belvédère, uitzicht gevend op de hei, en waar je de torens zag
van Arnhem, en bij helder weer vaag de Dom van Utrecht. Hoe vaak heb ik daar
zitten turen, in gespannen wachten op jullie terugkomst! Maar ten slotte, na drie
weken, mocht ik ook des middags meegaan; en daarmee was ik ingeburgerd.
Op mekaar waren we aangewezen; en de kring was niet groot. Dies zochten we
mekaar te amuseeren, doodden saam de eenzaamheid. Vaak schenen wij zoo gansch
geen patienten, waren we 'n opgewonden blijde bende. Des eenen neerslachtigheid
vond tegenwicht in andrer uitgelatenheid, en menigmaal hielpen jullie dolle streken,
mij heen over triestige momenten; vooral in den aanvang. Toch kwam af en toe uit,
hoe zeer, wij p a t i e n t e n waren. Onevenwichtig, allen, zonder onderscheid, bracht
een kleinigheid ons in depressie. Met name overviel ons somtijds een soort heimwee
naar ‘de wereld’, eenmaal door ons achtergelaten als een doorgestane angst. En o
ons verlangen soms naar den familiekring! Als een onzer hersteld vertrok, een ander
ontving familie of vrienden, dan was het, of die wereld ons plots tastbaar voor oogen
kwam, en in een verhevigd bewustzijn voelden we hoe ver we waren afgeweken,
voelden ons verschopt en vertreden, en alles ver en vreemd. Dan scheen ‘thuis’ 'n
gulden bezit, vol verlaten innig-wonders. En klaar maar pijnvol beseften wij, dat wat
op Bella Vista ons gevangen hield - dit leven in den ban van wat slechts òns zaligheid
geschenen had - tijdelijk was, voorbijgaand; en dat voor ieder 't eind zou komen.
Vaak Agaat, als mij dat gebeurde, sloop ik weg uit den kring, scheidde me af in
eenzaamheid. Over de hei dwaalde 'k dan, en naar den spoorweg, waar 'k altijd contact
met de afstandige wereld voelde.
Ik zag de treinen, hoe ze voortstoven, bewogen door een macht die mij opwond,
ik zag de menschen, de vele reizigers, zij waren vroolijk en gezond. Ieder haastte
zich naar eigen doel, snelde voort in de jacht om brood, naar de vredige geneugten
van een eigen, onstoorbaar wereldgericht. En mij werd of ik nimmermeer tusschen
hen verkeeren zou, of ik een fout was, onwelkom, en maatschappelijk reeds een lijk.
Herinneringen doorwoelden mijn heet-vermoeide hersens, ik zag mijn leven gebroken,
ontwricht en vergaan. Een luide jammer steeg in mij op, schokkend snikte ik het uit,
sloeg eenzaam aan het weenen, larmoyant, in zielig zelfbeklag. Wekenlang verkropt
verdriet zocht een uitweg naar buiten, met mijn vuisten beukte ik de aarde, in wanhoop
en woede. Dood wenschte ik te zijn, dood, ik was immers toch verloren. 'k Was zoo
heftig dan, Agaat, en kon mij niet bedwingen.
De avonden brachten genoegens van ongekenden aard. In den beginne, voor buiten
te koel nog, vermaakten we, binnen, ons met spelletjes, versloegen den tijd met dam,
halma of schaken. Later, midden Mei, zaten we meest op 't terras. Sommigen lagen
er in dekens, anderen ongedekt op hun stoelen, luchtig werd er geschertst, druk of
traagzaam gepraat. De zusters schonken thee, brachten melk of medicijnen, zetten
soms een liedje in, twee- of driestemmig door ons meegezongen. Ik deed somtijds
ook mee, ofschoon ik weinig stem had, bromde tevreden maar wat mee, een zeer
onzekere bas. Maar meestal lag ik stil te peinzen, betuurde strak het firmament, waar
wat wolkjes in de maanlucht dreven, of ver, oneindig ver, een enkle ster verschoot.
Nog later trokken we naar den koepel 's avonds, hielpen gedienstig de zusters, droegen
hijgend van ongewone inspanning, stoelen, dekens, theegerei. Hoe hunkerden wij
dan naar 't uur van achten, als de zusters naar 't gebouw teruggingen, de zwaksten
naar hun kamers brengend, die zoo laat niet mochten opblijven. Dan, even zonder
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toezicht, voelden we ons vrijer, ongedwongen. Terstond vond uiting, wat tot dan
verzwegen was, hielden we vertrouw-
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lijker gesprekken, bespraken dingen-onderons. Ook bespraken wij dan politiek,
Tweede-Kamer-zitting, filosofische onderwerpen. En later, je weet, kwamen onze
spiritistische ‘zittingen’.
Ik herinner mij Simon Meyer - de ‘filosoof’ gelijk wij hem noemden. En wel het
sterkst is mij de avond vóór zijn vertrek bijgebleven. Hij was juist een jaar op Bella
Vista, en zou den volgenden morgen vertrekken. Weinig verbeterd, maar dat droeg
hij moedig. Klagen deed hij nimmer. Slechts had hij me eens gezegd, wat op te zien
tegen de drukte thuis: hij had zes jongere broers en zusters. Overigens duwde hij
alles eenzaam weg; en vond troost bij zijn filosofen. Dien avond echter was hij
onrustig, wou graag wat pret maken, zei hij. En toen de zusters nauwelijks weg waren,
zette hij de ‘pret’ in met wat wijsgeerige hokuspook, 't welk hem gelegenheid moest
geven zijn koel cynisme te luchten: hij was geducht hooghartig. Over moreele fouten
sprak hij, schamper. Had het over de wandaden zoodaniger boosdoeners, die met
ontduiking van de toegangsprijzen, of met negatie van verbodsbepalingen, zich
toegang verschaffen tot verboden terreinen, en maakte duidlijk dat hier aan te pas
kwam 't begrip der zedelijke gerechtigheid. Dat sloeg op wat ons gebeurd was dien
middag, toen we, wandelend in verboden bosschen, betrapt waren door den eigenaar,
een rechter-op-pensioen. Hij had ons daarbij zeer onheusch bejegend, en rijkelijk
strooide nu Meyer zijn kras sarcasme over den rechter uit, zoodat wij ons prinselijk
vermaakten met zijn zotte paradoxen. Maar de dikke bovenmeester uit Amsterdam,
die het dien dag bizonder te kwaad had, sprak uit ouwe hebbelijkheid tegen, en
prikkelde den goeien Simon. Wij, natuurlijk, sprongen Meyer bij; - maar ook de
bovenmeester kreeg trawanten. 't Migrainejuffertje uit Zutfen en de blauwgebrilde
schoolmeester uit Gasselternijveen, verklaarden met den opponent Meyers
beschouwingen voor larie, citeerden Multatuli, namen de hand van Nietzsche, en in
een wip was 't zeerbelezen schoolhoofd bij zijn ‘pschychisch monisme’, waar hij
danig in gestudeerd had, naar hij zichtbaar zelfingenomen vertelde. Meyer echter,
hoog en koeltjes, weerlei z'n poseerende aanvallers, trok de grenzen van 't debat.
Maar ten slotte werd het toch een algemeen, verward, onschoon gekakel, den
bovenmeester dermate mishagend, dat hij woedend opstond en heenging, mopperend
over weetnieten, windbuilen en jonge apen. Daarmee was alle lust tot verder debat
verdwenen. Jullie, napleitend opgewonden, gingen naar 't gebouw terug, Meyer en
ik praatten lang na. En hoewel 't verboden was, we rookten sigaren: 't was toch zijn
afscheidsfeest? De nacht echter was daardoor onrustig, en lang lag ik wakker. 'k Was
aan Meyer gehecht. Er was altijd zoo'n bijzondere charme, een sfeer van glanzende
gezelligheid om dien stillen jongen. In mijn slaap had ik velerlei droombeeld. Al
maar was ik bezig met den boozen Amsterdammer. De kerel was mij, triomfantelijk,
schrijlings op de borst gezeten, had den compleeten Multatuli, benevens ‘Kracht en
Stof’ onder den arm. Hij bestookte mij met citaten, die 'k niet wist te weerleggen,
kende de I d e e ë n , zoowaar met nummer, ongeveer alle van buiten. Dan begon de
warhoofd aan zijn monisme: Friedrich Paulsen, Strong, professor Heymans, danste
ten slotte capriolen op mijn krakende borst. Toen ik wakker schrok, was 't nog vroeg.
Blij verlost te zijn van mijn nachtmerrie, trok ik de gordijn omhoog, wilde mijn bed
voor het raam schuiven. Doch meteen zag ik Meyer, die al op was, den tuin ingaan.
Inderhaast schoot 'k in mijn kleeren, liep hem ijlings na. Ik zag, hij had geschreid,
maar trachtte 't te verbergen. Dies sprak ik over onverschillige dingen, tot hij zijn
ouden lach hervond. Om negen uur brachten we hem naar den trein - zagen hem
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nimmer terug. Zes weken nadien hoorden we, hoe hij gansch en al getroubleerd,
weggebracht was naar het krankzinnigengesticht Veldwijk te Ermelo.
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En weet je nog, Agaat, onze spiritistische ‘zittingen’? Wie er mee begon, herinner
ik mij niet, maar opeens zaten wij er middenin, namen ze enkele weken al ons denken
in beslag. Lang heeft het niet geduurd, want spoedig was 't ruchtbaar geworden, en
dokter - zelfs van finesses - op de hoogte gesteld. En met wegzending werd bedreigd
wie er voortaan nog aan zou mee doen. Maar, koppig, hardnekkig, vormden we 'n
kleineren, intiemen kring, Harriët, Ester, jij en ik; en heerlijk avontuurlijk dan, des
avonds na tienen, als de lichten in 't gebouw uit waren, kwamen jullie, op kousevoeten,
over de balustrade naar mijn kamer geslopen, waar ik dekens spreidde om alle geluid
te dempen, een enkel gemaskeerd waxientje in een hoek der kamer brandde. Tot we
ook hierbij, door zuster Ada, op heeterdaad werden betrapt en wegzending alleen
voorkomen werd door alle bijeenkomsten tegenover haar plechtig af te zweren.
Misten we daardoor voortaan de spanning onzer avendlijke avonturen, ik betreurde
't afbreken der séances om nog een speciale reden. Want door onze zittingen, die
tusschen ons vieren een sterke intimiteit deden ontstaan (onze handen en armen,
soms onze knieën raakten elkaar), was in mij bovendien, die als door toeval steeds
had naast haar gezeten, een gevoel van saamhoorigheid met Harriët ontwaakt, dat 'k
verwantschap noemde der ziel. De verboden omgang in de sfeer der zachtopwindende
en romantische zittingen, de zachtbekorende en vervóerende aanrakingen in den
schemer der stille kamer, hadden gevoelens in mij losgemaakt, die ik hield, Agaat
voor liefde. En die mij huivren deden soms als ik alleen was, om de nauwvermoede
zaligheden van mijn nog wel ver en vreemd, maar immers zéker geluk.

III.
Er was, nu met den zomer, een geregeld gaan-en-komen van patienten. Deed deze
onophoudende wisseling ons minder sterk aan dan vroeger (sommigen der
vertrekkenden hadden we nauw nader gekend, met enkele novices kwamen we weinig
in aanraking), toch bleef alle vertrek en aankomst oorzaak van beroering en sensatie.
En toen, tegen Augustus, ook de velen kwamen die den vacantietijd benutten voor
een kuur op Bella Vista, waren er weken van gestage spanning. Het geregeld
op-en-neer der sanatoriumbevolking bracht voor ons, die naar emotie haakten,
begeerlijke afleiding. Vaak deden we vertrekkenden uitgeleide tot het station in Ede;
en meest, als er nieuwen kwamen, 't bekende gele rijtuig op den grintweg kwam
aanrollen, stonden we geposteerd ergens om een hoek, namen critisch de groenen
op, taxeerden of ze ‘erg’ waren. En zoo'n dag bewogen dan onze gesprekken om 't
klein gebeuren binnen onzen kring. Maar eindelijk raakte Bella Vista vol; hoorden
we van zuster Ada, die 't nu heel druk had gekregen, zich minder met ieder
afzonderlijk kon bemoeien, dat zelfs aanvragen tot toelating reeds waren afgewezen.
Toen, Agaat, in den dan stabielen toestand, sloten we ons nauwer aaneen, bleven in
onzen kring-van-vier, na Meyer's vertrek als vanzelf ontstaan.
De nieuwe omstandigheden brachten nieuwe geneugten: we waren vrijer dan in
het voorjaar, bewogen ons ongedwongener. De groote wandelingen des middags de
hei over, waren om de warmte vervallen; zusters en badknechts hadden het druk, nu
alle plaatsen waren bezet; en het doen alzoo van enklen, verloren in de massa der
hospitanten, werd afzonderlijk weinig opgelet. Als vanzelf scheidden wij ons af,
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meden het terras en den tuin, en hadden op voorstel van Harriët, op dennen verzot,
rustig als bedaagden een plek gekozen in een dennenbosch: daar waren wij nu
dagelijks. Na de behandeling op 't badhuis des morgens, sleepten we onze stoelen
erheen, 's avonds tegen donker namen we ze mee terug naar onze kamers, soms lieten
we des nachts wel enkle kleinigheden buiten. En gansche dagen ging nu
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zoo dat leven: 's morgens waren er kranten of we correspondeerden, 's middags lazen
we uit saamgekozen boeken - er was 'n kleine bibliotheek waaruit we zonder contrôle
kozen. Al wat ‘heilig’ klonk, of ietwat plechtig, bekoorde ons uittermate, werd met
gretigheid verslonden. Van Eeden's sentimenteele Kleine Johannes, Zarathustra's
overspannen bovenmenschlijkheid, de zachtmystieke schemer van Maeterlinck's
Trésor des Humbles bewogen ons sterk; en in langgerekte gesprekken, na de lectuur,
wonden we ons op tot exaltatie. Ester was 't, die immer voorlas. Zijn anders diepe
volle stem, klonk buiten gedempt en dun, alsof hij door den neus sprak; maar juist
dit vaag-nasaal geluid had speciale bekoring. Onvermoeid kon hij uren doorlezen,
terwijl wij roerloos op onze stoelen lagen, en wegdroomden in 't gelezene. Gorki's
Z o n n e k i n d e r e n vooral, dat boek vol licht-ontroerde wezens, bracht ons, een
warmen middag, onder den ban van zijn naïeve charme. Mijn gedachten waren
afgedwaald; te denken lag ik, hoe dat later zijn zou, als 'k terug zijn zou in de wereld,
gehard tegen al wat wachtte, groote dingen wilde 'k eenmaal doen, en een zegen zijn
voor de verworden menschheid. Dan luisterde ik weer gretig, en werd plotseling
sterk ontroerd. Het was, waar Protassof, in geestvervoering, verklaart de tijden te
zien komen, dat uit ons allen één geheel wordt, een nieuwe menschheid geboren,
aan welke niets verloren is, elke mensch, cel in 't samenstel, zijn trotsch verleden zal
hebben, van arbeid en moeiten, van al wat menschelijk goed en schoon is. Ik sprong
op uit mijn rust, 'n golf van geluk sloeg over mijn hart:
‘Dàt.... juist!.... dat heb ik altijd geloofd!’
Maar Ester was beleedigd, hij was er juist zoo ‘in’. En nijdig snauwde hij me toe:
‘Zeg, wat mankeert je? Hou je stil tot 't uit is, hè?’
Ik zweeg, wijl te vol van vreugde. Want eensklaps, uit mijn innigst wezen, kwam
deze zekerheid naar boven: dat 'k mocht gelooven aan behoud. Dagenlang kon 'k
veel vergeten, wekenlang scheen 'k met mijn lot verzoend, zoodat 't leven welhaast
niet anders scheen dan de vale sleur van ons vegeteeren. Maar nu wist ik 't weer, ik
voelde 't: de kreet van mijn hart was nog niet gesmoord, de stem des levens was weer
opgewekt, om mijns zelfswil was ik verblijd. Zelfs dézen bleven behouden, deze
Russische vrijheidshelden - en wat was òns lijden, vergeleken bij het hunne? Ook
ons zou nog zijn weggelegd, meer dan te verkommeren op Bella Vista: een taak
onder menschen, een weg tot geluk en leven! En voor mijn zachtbefloerste oogen
rees een wonderbare wereld, vol geluk en staag verblijden.
Dan luisterde ik weer, opmerkzaam. Gevorderd tot waar Lisa in extase Protassof
bescheid geeft, las Ester plechtig-nasaal-eentonig:
Hoog verheft zich ten hoogen hemel
des aadlaars machtige vlucht....
Toen Agaat, stond je plotseling op, keek ons één voor één langzaam aan:
‘Nou zeg. 'k Ga d'r es van door’.
‘Verdorie’, viel Ester uit, ‘wat heb jullie toch vanmiddag? As 't je niet bevalt,
schiet dan op, maar hou je stil zoolang ik lees. 't Wordt net mooi!’
‘Mooi?’ zei je, met minachting. ‘Lievegot wat 'n onzin!’
‘Zoo’, stoof Ester op, ‘onzin! Nou juf, as jij zooveel hart had as een van deze
menschen, was je bon-af, zeg! Mot je respekt voor hebbe’.
‘Och jo’, sprak je rustig tegen. ‘Te veel hart en te weinig wil....’
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‘Precies’, viel 'k hartgrondig in (want ik had dat ook gedacht) ‘precies, dan ga je
naar de bliksem!’
Dan, kalm, was je weg. Ester, woedend, zei geen woord meer, las voor zichzelf
verder: de heele week wou-die niet meer lezen. Harriët had niets gezegd, ze lei maar
stil op
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haar ligstoel, om haar mond 'n trek van peinzing.
Maar des avonds, tegen achten, toen we zouën teruggaan naar 't gebouw, sprak
Harriët me er over aan. 'k Zou haar stoel helpen dragen, en daar ze nog iets had in
te pakken, waren we achtergebleven. Of had ze opzettelijk getreuzeld? Een oogenblik
scheen het mij zoo, toen ze, wat gewild, zeide:
‘Zeg! Misschien had Agaat gelijk.... maar tòch moet het kunnen!’
‘Wat?’ vroeg 'k, niet georiënteerd nog.
‘Nou, dat van dat boek. Die betere wereld’.
‘O?’ kwam 'k, toch verrast nu, ‘gloof jij het dan ook? 'k Dacht, je zei niks
vanmiddag....’
Dan bleef het stil.
Maar ik voelde, hoe door haar enkle woorden, alles in mij overhoop lei. Want
waarom zei ze dat? En waarom aan mij? Waarom er mee gewacht, totdat ze met mij
alleen was? Kon het anders beduiden dan dat ze mij bevoorkeurde? Mij zich verwant
voelde, 't liefst met mij sprak van wat haar bezig hield?.... Althans zoo lei ik 't uit,
en ik weet hoe 'k plots van vreugde vol was. En in een opwelling van
tegenvertrouwlijkheid, meenend dat ik nu ook, mijnerzijds, van mijn gedachtenleven
moest vertellen, ja, dat 't noodzakelijk was nu, en van ongemeen belang, begon ik
rad tot haar te spreken van wat den laatsten tijd mijn geest vervuld had. Ik zei haar,
hoe die wereld, zeker, eenmaal komen zou, en hoe 'k die, ver van irreëel, dikwijls
werklijk voor mij zag. Begréép zij dat? - ik kon 't beschrijven! En in gezwollen
termen, gelijk 'k die toen immer te vinden wist, onder den invloed onzer lectuur,
begon 'k de schildering van dat gedroomde toekomstland - een zijn vervuld van vrede.
Onze woningen zouden er zijn als burchten, paleizen van geluk en vrede, en elk
geboren menschenkind zou prinselijk binnen de muren zijn. Alle leven zou er in
bezinning zijn, al wat adem had in schoonheid gevangen. Zelfs het licht - kon zij
zich dat denken? - zelfs het licht zou er anders schijnen, verdiept en grondeloos. Daar
zou alles schijnen wat het was, wijl tot op de ziel te schouwen, en niets meer buiten
mate, noch wanstaltig, noch misvormd. Maar alles tezaam in conformatie, elk wezen
aan de saamverworven schoonheid ondergeschikt en ervan afhankelijk, elk ding, dat
eigen leven had, binnen eigen grenzen volmaakt: de harmonie van 't zijnde, sereen
en consolant....
Geruimen tijd heb 'k zoo gesproken van wat ik zag in m'n ongezonde verbeelding.
'k Gebruikte listiglijk gestolen stijlvondsten en rethorische wendingen, en opzettelijk
wijdde ik uit, en rekte mijn beschrijving. Want het streelde me, dat ze zoo strak
luisterde en mee opging in mijn droomen - 't vervulde mij met trots. 'k Besefte niet
hoe vaag en ziekelijk het was wat ik haar zeide, ik was te vol van waan, te veel in
geestdrift over eigen woorden, over de kracht, de uitnemendheid van mijn vermeende
zienersgaven.
Toen ik zweeg, was de stem der stilte; vreemd-stil lei de avond om ons heen.
Harriët zat nu roerloos, staarde strak voor zich uit; mijn hoofd in mijn handen, was
'k tegenover haar gaan zitten. De avond zonk dieper, in het bosch viel een loome
schemer; ver kweelde een late vogel, van 't terras kwamen, droomrig, stemmen. Ik
keek op; en opnieuw begon mij eigenwaan te steken. Wat was zij klein en fijn, zij
zat zoo stil te droomen - was 't niet onder den ban van mijn diepe, klare
beschouwingen? Haar hoofd een beetje scheef, wat krulhaar om de ooren, haar oogen
glanzig-strak, was ze onbeschrijflijk lief! Ik peinsde.... ik overwoog.... moest ik
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zèggen.... nu zeggen?.... Want hàd ik haar niet lief, dit goed zacht-aardig kind, boven
alles op de wereld? En was dit niet het Moment, het Groote Oogenblik?.... Dit waren
woorden, Agaat, uit een aangrijpend verhaal onthouden. En bijna was ik, als de held
daaruit, voor Harriët neergevallen, om mijn hoofd, gelijk ook hij
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gewoon was, in haar schoot te verbergen, en 't uit te snikken van ‘gelukssmart’, of
‘smartelijk geluk’,.... doch als uit een andere wereld hoorde ik mij enkel zeggen, toch
wel met teedere intonatie:
‘Willen we gaan, Harriët?’
En zwijgend gingen we naar 't gebouw.
Nadien, Agaat, kwamen meer momenten, dat Harriët en ik over velerlei spraken
samen. Er was, door dien éénen avond, een vertrouwlijkheid tusschen ons ontstaan
die, onverwacht meest zich uitend, eene genegenheid scheen bloot te leggen, welke
afwisselend ons onweerstaanbaar samenvoerde of ons in reactie koel en
teruggetrokken maakte, met berekende kwetsing van elkanders gevoelens. 't Was
een immer-durend aantrekke' en afstooten, een grillig innigheidsspel. 'k Gewende
mij, of 't zoo hoorde, aan speciale zorg om Harriët. De instinctieve mangevoelens
van ridderlijkheid en willen-beschermen kwamen rijkelijk in mij naar boven. Bedrijvig
sjouwde 'k met haar ligstoel, toonde mij bezorgd om 'n deken, beschutte haar, als 't
windrig was, tegen tocht-die-zij-niet-verdroeg. Ester, rustig-koel, bemerkte die
ongewone ijver, en eens toen we 'n moment samen waren, heeft hij er zijdelings op
gezinspeeld. Ik glimlachte; vereerd. En toen hij zei, met reden te vermoeden, dat ik
Harriët niet onverschillig was, streelde mij dat uittermate, als een gewonnen, blijde
zekerheid, drukte 'k gewichtig hem de hand, sprak knipoogend van vooral-sub-rosa
en met niemand-er-over-spreken. Wat ging ik hoog toen, Agaat, in mijn bekrompen,
sterke eigenliefde!
Kalm, overigens, gleed ons leven dien zomer verder voort. 't Ging voorbij als in
sleur. De ‘kuur’ was van gering belang geworden; lijdzaam lieten we ons de dingen
welgevallen, zonder er verder veel met onze aandacht bij te wezen. We lééfden in
ons dennenboschje. En 't sanatoriumleven, als iets daarnaast, maakten we bijna niet
meer mee, zoodat, door onze systematische afzondering, wekenlang volgehouden,
we vervreemd waren van de andren, die ons de Club-van-Vier scholden.
Maar eensklaps, Agaat, werd dat rustig leventje voor goed verstoord - dien
onvergetelijken morgen, toen we saam in 't bosch waren, wij tweeën. Harriët, wegens
hoofdpijn, had haar kamer moeten houden, en Ester was naar 't dorp om een postwissel
te innen. Het was 't uur van de morgenpost, en terwijl wij onze brieven lazen, zag ik
plotseling, dat je iets op den grond had laten vallen. 'k Wilde 't oprapen, maar terwijl
ook jij je bukte, raakten onvoorzien, vluchtig, onze wangen elkaar. Je vloog op van
je stoel, hevigrood, viel heftig uit:
‘God nee, dat is gemeen.... dàt moet je niet doen!....’
Toen werd je spierwit. Ik schrok, stond op, verward.
‘Nou Harriët d'r niet is....’
Je stem brak. Van ontroering en emotie bevend, stond je vreemd en duister voor
me. Tranen waren je in de oogen gesprongen.
‘Maar lieve-got-Agaat!’ kon ik nog zeggen.
Dan was je weggevlucht, snel, schichtig, de wijde hei op,
'k Stond verrast en verslagen. Wat moest dit beduiden? Wat was er eigenlijk
gebeurd? 'k Wilde nadenken, mij bezinnen, maar alles warrelde dooreen. Plotseling
dan, als een bliksem electriseerend, doorflitste mij de gedachte: je zou toch niet....
maar neen immers! Dáár was geen reden toe! Had 'k daartoe, dàt te denken, óóit
aanleiding gegeven? O, ik moest met je spreken, alles verklaren, 't was een
misverstand.... En als in hallucinatie liep 'k je na, de hei op.
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En daar, op de wijde hei, m'n trouwe kameraad! dáár, voor 't eerst, hebben we toen
lang en innig samen gesproken. Als goede vrienden hebben wij geëindigd, met stil
weerzijdsch begrijpen en rustig weerzijdsch vertrouwen, óók om wat nièt tusschen
ons besproken was: Harriët. Zonder wrok om 't noodlottig, pijnlijk gebeuren van
dien ochtend, maar ook zonder besef van al den jammer die nog komen zou. Slechts
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dit was ons beiden duidelijk, dat iets heel liefs nu voor goed verloren was; en dat 't
gedaan was voortaan met ons knusse clubje-van-vier.
Veertien dagen later, wijl je moeder zoo ziek was, ben je plotseling vertrokken.
En toen je bericht zond, hoe je was aangekomen, nadat ze 'n uur tevoren was
gestorven, doorpijnde mij heel lang een gevoel van wee om jou, dat ik hield voor
innig meelij. Want van z'n werkelijken aard gaf 'k me toen geen rekenschap. Sedert
dien ochtend was ik vol verwarring.

IV.
Mijn oude aard, Agaat, heeft zich ook toen niet verloochend. Nu je weg was, uit mijn
nabijheid, moest ik mij alles uitdenken tot den grond. Jouw verschijnen in mijn leven;
onze gemeenschappelijke ervaringen; de plotselinge omkeer in onze verhouding en
de onverwachte scheiding - waartoe had het alles gediend, waartoe zou het mooglijk
strekken? 'k Wist hoe niets zonder doel was, alle gebeuren opvoeding, vorming;
althans ik gelóófde dit. Maar indien er dan geen toeval was, moest ik niet trachten
den zin van dit alles te doorgronden? Maar een zin gevònden, heb ik niet! De
herinnering aan de laatste dagen die, ijl en vluchtig vervlogen, vol spanning en
pijndoende emotie waren geweest; de gedachte hoe je daar nu zitten zou, met je
ouden, al grijzen vader, je eenige broer ver weg in Indië, lieten mij niet los, brachten
enkel onrust. Des daags zwierf ik rond, werelden doortobbend van onderstellingen,
aanstonds weer verworpen, des nachts vaak sliep ik weinig, schrok plots wakker uit
onrustige droomen. Wat, Agaat, heeft ons toen gebonden? Iets boven ons besef? En
was ik maar een reiziger dus, onervaren, voor val-in-afgrond door een gids behoed?
Het waren duistere dagen. 'k Verwaarloosde mezelf en de andren, leefde stug en
koppig-gesloten, want niemand mocht hiervan weten, 'k moest 't voor allen verbergen.
En mijn zelfkwelling werd vermeerderd door het zelfverwijt van lafheid. Want wàs
ik niet laf, wàs mijn houding niet dubbelzinnig? Ik hield toch van Harriët? Wat
bewoog mij dan om jou?....
Dan, op een ochtend, kwam je eerste brief: aan ons drieën gericht. We gingen even
op mijn kamer, en Harriët las 'm voor. Over je thuiskomst schreef je, en over de
eerste dagen, en je stille leven nu. En herinneringen, aan ons dennenbosch, aan ons
leven daar, aan ons persoonlijk. Hoe je meeleefde nog, ons stellig onveranderd leven,
's nachts wakker werd vaak, wanend nog te zijn op Bella Vista: we waren je immers
nog niet vergeten?.... ‘Ik jullie niet hoor, 'k ben eigenlijk nog steeds bij jullie, deel
van de Club-van-Vier, en onafzetbaar eerelid. Ofschoon gescheiden, toch verbonden.
Ik verbeeld me soms, dat ik kan voelen, of jullie verdriet hebt of vreugde. En vaak
denk ik dan aan dien middag toen we Maeterlinck lazen. Wat we toen bespraken, is
me nu tot steun. Ik geloof, dat iets bovenzinnelijks.... doch ik wil dit laten rusten.
Misschien, zooals Herman zeide, zal de mensch eens de sfeer bereiken, waar dit tot
klaarheid wordt’.
‘God kerel, wat zie jij bleek’, riep Ester, toen Harriët had uitgelezen.
Ik schrok:
‘Ja, 'k weet niet.... niet erg lekker’, trachtte 'k te liegen.
‘Water?’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

‘Merci, 't gaat wel over. Ga maar vast. Ik kom wel’.
Dan kreeg 'k ze weg; was alleen. En hoe goddelijk dwaas en onberekenbaar Agaat,
is toch de mensch! Want een dolle uitgelatenheid sloeg plotseling uit mij op! Niet
van onwelzijn immers, maar van een vreemde vreugde, bijna zuiver spiritueel, was
'k verbleekt toen Harriët het slot las: je brief was als een openbaring! Want ook mij,
in de laatste dagen, waren deze dingen door het hoofd gegaan! Hoe licht werd 't mij
nu om 't hart, hoe klein verscheen mij nu mijn
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tobben, hoe klein en onnut! Vertrouwen maar, vertrouwen op het leven, alle dingen
zouden zich wel voegen. En toen 'k naar buiten ging, monter, floot 'k een oud en
vroolijk wijsje.
Den volgenden dag antwoordden we gezamenlijk. Dan, al spoedig, kwamen van
jou, met korte tusschenpoozen, nog 'n paar brieven; de laatste erg mistroostig. Dat
trok mij weer naar je heen, hield mijn geest dágen bezig. 'k Dacht me in je leven,
stelde me voor hoe het zijn zou, hoe dat noordelijk stadje was, en hoe je naaste
omgeving. Je zat alleen misschien, gansche weken, in het groote leege huis, terwijl
je vader, druk in zaken, steeds op kantoor was, of om verstrooiing uitliep - geschreven
hadt je ons hoe hij vruchtloos 't verloren evenwicht zocht te herwinnen. Welk een
taak, voelde 'k, rustte op je schouders! Hadt jij daarvoor de kracht? Want hoe zal
vast-en-klaar zijn voor andren, wie zelf in smartelijke warnis leeft? Kon ik dit
werkloos aanzien? Onweerstaanbaar voelde ik me naar je heen getrokken, en tot het
eenige waartoe ik toen in staat was, plotseling geïnspireerd: 'k schreef je 'n hartelijke
brief, zonder er de andren in te kennen. Want een drang van wil steeg in mij op om
weer te vechten met het leven. Ik herinnerde mij, dat je m'eens, een middag, had
verteld van je jeugd; hoe je meest ziek was geweest en gammel, en vaak de school
had moeten verzuimen; hoe je altijd, tot je zestiende jaar, 'n bizondere zorg was
geweest voor je ouders; hoe ik je toen had toevertrouwd mijn eigen triestige historie,
en hoe we gelachen hadden ten slotte om wat je een wedstrijd noemde in narigheid.
Gelachen hadden we, tranen - waren we niet toch blijven leven? Alles kwam terecht
immers! ‘En’, zoo schreef ik nu, ‘thans zal 't zich ook wel vinden, niets is doelloos
van wat w'ervaren, alles geschiedt logisch en noodwendig. En zooals we 't verleden
aanvaard hebben, omdat we machtloos niet anders kònden, zoo zullen we 't heden
aanvaarden, omdat we sterk geworden niet anders willen! Nietwaar, Agaat, dat zullen
we - wij kindren uit de diepte! Gedragen door de gebeden, de tranen onzer ouders,
producten van smart en lijden, méér dan van gezonde vreugd helaas! Wij zullen niet,
wij willen niet, wij kunnen niet verloren zijn. Vechten tot 't einde’.
Na twee dagen, met de morgenpost, kwam je antwoord, 'n dikke brief. Harriët,
die naast me stond bij de uitdeeling der brieven, herkende terstond het schrift, greep
er naar:
‘Van Agaat, jongens!’
Maar terstond daarop, teleurgesteld:
‘Gut, hij is voor Herman!’
‘O ja?’ zei ik nonchalant.
En ik zag hoe ze bloosde.
‘'k Was 'm te wachten’, zei ik even later, doende of 't iets heel gewoons was.
‘Zoo?’ zei ze spijtig, ‘korrespondeeren jullie ook apart?’
En keek me dan onzeker aan.
Ik gaf geen antwoord meer. Stil sloop ik naar mijn kamer, nauw ingehouden mijn
verwarring en zenuwachtig ongeduld. Met welk een vrede en gerustheid, Agaat, heb
je toen mijn hart vervuld! Haastig doorliep ik al die net-beschreven kantjes, vol
woorden van dankbaarheid; en goddank! van aan het slot vol betuigingen van
wilskracht; ervoer dat je met geen woord terugkwam op dien bewusten morgen in
het bosch, waar 'k, in goed bedoelen, nog even troostrijk over had geschreven! Tranen
welden me in de oogen - o de tijd zou alles slechten! En toen 'k gelooven kon, nu,
dat je sterk was, voelde 'k ook zelf een nieuwe stevigheid, zoodat, toen 'k bij de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

andren buiten kwam, Harriët's eerste vraag weer naar je brief was, ik helder en zakelijk
antwoorden kon:
‘Niks bizonders. Ze verzocht alleen de groeten’.
Wat ik daarmee aan haar misdeed, Agaat, besefte 'k toen niet. Ester zweeg,
ondoorgrondbaar, sprak 'r nimmer een woord over. Maar Harriët was geschokt, dien
dag verder heel stilletjes. Eerst na een paar
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dagen kwam ze 'r op terug: al dien tijd had ik niet tegen haar gesproken.
‘Ben je boos, Herman?’ vroeg ze.
‘Boos?’ zei ik. ‘Waarom?’
‘Dat 'k naar die brief vroeg, eergister’.
‘Welnee’, zei 'k boudeerend. ‘Hoe zou 'k daarom boos zijn?’
‘Och, je zegt zoo weinig....’
‘En jij dan?’ kwam 'k, me sterk voelend.
‘Nou ja.... je begrijpt toch zeker wel’..
‘'k Begrijp niks’, zei ik onverbiddellijk. ‘Wat is 'r an de hand?’
‘Maar lieve-got, wat schéélt je? Wat heb ik toch gedaan?’
‘Mij scheelt niks’, zei 'k stug, nadrukkelijk.
‘Anders was je toch zóó niet.... Vroeger....’
En in tranen uitbarstend verweet ze mij mijn barsche stugheid. Toch verteederde
mij dat niet terstond; ik werd boos, wezenlijk boos. Waarom was ze zoo wantrouwig?
Waarom niet, ook zonder vragen, me ten volle vertrouwd? Niet begrepen, dat als ik
zweeg over dien éénen brief van jou, dit toch zeker een reden had, nietwaar? - een
afdoende reden?
Harriët schreide lang. En gelijk steeds, Agaat, wanneer zij schreide, kon 'k mijn
nijdig spinsel niet uitdenken. Mijn boosheid luwde spoedig voor 't gezicht van haar
hulpeloosheid, ze zat zoo jammerlijk-verslagen, heel haar tenger lichaam schokte.
Schuldbesef wies in mij, en berouw, en 't bewustzijn hoe stug 'k geweest was, hoe
stug en steenig-hard om wat zíj toch niet had veroorzaakt!
Toen Agaat, heb ik gelógen. Gelogen tegen háár. O, wel bitter is 't herdenken, maar was niet alles leugen en bedrog? Nimmer is 't anders geweest dan dat 'k haar
goed genoeg vond voor mijn laffe leugens! Eigen mislukt figuur te redden door de
schijnheilige verzinsels van mijn fantasie - wat heb ik, van den aanvang, haar anders
aangedaan? Mijn gerechte straf is geweest, dat ik, meer nog dan zij, zelf gelóófde in
mijn leugens! En er voor heb moeten boeten.
Ik sprak haar van meelij, in mij opgekomen na je laatsten brief. Vertelde dat ik,
op 't dorp zijnde, je daarom een kaart had gezonden met een enkel hartlijk woord.
Dat jij me daarvoor bedankt had, en dat dàt nu de afzonderlijke correspondentie was.
Dat de brief zoo dik had geschenen, lag enkel aan het soort papier. Bovendien, als
je meer geschreven had, zou ik 't toch wel verteld hebben? Dat begreep ze toch,
nietwaar? Ze kende me toch wel, onderstelde zeker geen stiekeme apartjes?.... En
zichtbaar opgelucht, schudde ze van natuurlijk niet, lachte door haar tranen heen mij
al weer toe.
Hoe on-eenvoudig, Agaat, hoe wonderlijkverward was ik toen! Maar ik kòn niet
de waarheid zeggen! Alles zeggend, had ik óók van dien ochtend op de hei.... en dat,
neen dat nimmer! Ik zou 't niet hebben gedurfd! En zóó ontredderd was ik in die
dagen in mijn onderkomen sentimenten, dat mij zelfs gestreeld heeft het blij besef
van een soort spiritueel handje-gauw-zijn, dat me, gewiekst, mij had doen redden uit
pijnlijke situatie. Een zacht verheugen zonk in mij neer, nu weer het eerste woord
gesproken was; ik was verlicht, leefde op in blijheid. Wat was Harriët toch lief, vond
ik napeinzend, ach nog een kind bijna, en van een teerbroze schoonheid. En terwijl
'k zacht begon te neuriën, zag 'k even in haar oogen, een licht en plots verwondren,
hoe ze me zóó had kunnen mistrouwen....
(Wordt vervolgd).
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Jeugdeinde,
door Emma van Burg.
Avondrust kwam over de velden. Zachter zonlicht lag over het weelderig-bloeiend
hooiland, donker van pluimen en rood van zuring, over de groene weiden met de
grazende koeien, omgloeide innig de enkele boerenhuizingen met de
frisch-opblinkende lichtrood-pannen-daken. Nevelbegin doemde al op aan den
einder.... Langs een oud polderdijkje wandelden heel langzaam, in 't vol genot van
het wijde landschap waar zij rondom overheen blikten, Hendrik van Oort, de jonge
dokter, en Lena, de dochter van de predikantsweduwe, bij wie hij sinds drie weken
in pension was. Om in het plaatsje, waar hij zich mogelijk zou kunnen vestigen,
inlichtingen in te winnen, was de jonge man erheen gereisd. Van zijn plan om daar
zijn werk als medicus aan te vangen had hij afgezien, maar de dicht in de nabijheid
van het dorp gelegen bosschen en veenplassen hadden hem zoo bekoord dat hij
besloten had er nog wat langer te blijven. Uit het hotel vandaan was hij toen voor
een week ingetrokken bij de predikantsweduwe, die des zomers een deel van haar
huis verhuurde aan de weinigen, welke dit afgelegen oord met zijn niet uitgestrekte
maar rustige bosschen, zijn vogelrijke plassen volgegroeid met riet en rijkdom van
water- en moerasplanten te vinden wisten. Nu was Van Oort er al drie weken....
De bosschen en veenplassen had hij in den tijd van veertien dagen doorkruist; op
een morgen was hij zonder een bepaald doel aan de andere zijde het dorp uitgereden,
een grindweg langs die wit zich slingerde tusschen de wei- en hooivelden. Nu had
dit wijde, groene en sappige hem weer bekoord ....Een waterplas met een breede
strook riet langs een deel van den oever lag glinsterend stil in 't zonlicht, aan den
voet van een oud stuk dijk. Gehoor gevend aan een opwelling wendde Van Oort zijn
rijwiel een mul landweggetje in, reed een klein eindje in de eene vore van een diep
wagenspoor - dan was hij bij de waterplas, sprong af en zette zijn fiets tegen de
ruig-zandige doorsnee van den hier plotseling afbrekenden dijk. Aan den voet van
de helling zat hij neer op zijn gemak, de handen op de knieën, en tuurde op het
licht-fonkelend water, in de planten-donkerte vlak bij hem onder 't oppervlak.... dan
hief hij het hoofd, en dronk zijn blik het verschiet van vol-rijkpluimige hooilanden,
en weidevlakken met rustig grazend vee.
Dit plekje met zijn heel eigen slechts aan enkele natuurbeminnenden zich
openbarende schoonheid had hij geroemd tegen Lena, en op haar bekentenis dat zij
het niet te liggen wist terstond, jubelend innerlijk om de verrassend zich opdoende
gelegenheid, haar tot een wandeling genood. Langs den witstoffigen grindweg had
hij haar niet willen voeren; zij volgden het kort-grazige oude dijkje, dat van uit het
dorp langs een landweggetje spoedig te bereiken was.
Zij spraken in den conversatietoon, veel en vlot, omdat het zóo hun licht viel hun
gevoel verborgen te houden. Over de omstreken van het dorp, de mooie plekjes in
het bosch, de veenplassen die Lena maar weinig kende, daar alleen botanizeerende
toeristen zich waagden langs de nauw vindbare soppige paadjes tusschen het hooge
riet.
‘U wandelt niet veel, geloof ik?’ vroeg Van Oort.
‘Nee.... ik heb er zoo weinig tijd voor..’
‘'s Zondags toch....’
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‘Nee’, zei ze eenvoudig, ‘op Zondagmiddag zit ik liever rustig in de tuin om wat
tot mijzelf te komen’.
‘Voelt u zich dan 's Zondags ook nog vermoeid van het werk?’ vroeg hij
haastigbezorgd het gelaat naar haar toewendend.
Een gloed van blijdschap steeg haar naar de wangen; verward kon zij zich niet
dadelijk goed uitdrukken. ‘Nee.... ik meen.... in de week.... al die huiselijke
beslommeringen, die nemen je dan zoo heelemaal in
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beslag.... de Zondag, dat is de dag van den Heer - dan tracht ik mijn gedachten van
al het aardsche af te wenden en mij te bezinnen op mijn hoogere bestemming.... heel
dicht bij God wil ik mij dan voelen....’
Zoomin als anders voelde Van Oort neiging om haar oprecht overtuigde vroomheid
te gaan bestrijden. Zwijgend naast elkaar gingen zij, tot zij eensklaps stonden boven
aan den rand van de ruig-zandige doorsnee, en neerblikten langs de steilte - aan hun
linkerhand lag de waterplas: ze waren er al.
Laag tegen de dijkhelling gingen zij zitten, het stil spiegelend watervlak aan hun
voeten: Lena hief haar blik over de wijde avondvelden. Een koe loeide, verweg....
lang achtereen blaatten schapen, beurtelings, als antwoordden zij elkaar. Dichtbij de
twee danste een muggenzwerm, niet eindigend, steeds op dezelfde plaats.
‘Wat een zalig plekje is het hier, zoo in den avond’, zei Lena, met een verzuchting
van genot.
Van Oort zag haar nauw ontloken jongslanke gestalte naast hem, haar in den avond
opgeheven rein vervoerd kindergelaat. Zijn liefde doorlaaide hem.... hij legde zijn
hand op haar arm en zag haar zijn gelaat voor het hare brengend vlak in de oogen.
‘Overal waar u bent is het zalig - voor mij’, zei hij - de laatste woorden heesch.
Heel haar gestalte sidderde op van schrik, nu het verwachte, gevreesde.... en vurig
gehoopte.... als gebeuren dáar was. Haar gelaat, verbleekt, wendde zij met een schok
voor zijn oogen weg - maar onstuimig-vast haar handen grijpend dwong hij haar
gezicht weer naar zich toe. Even zag zij hem aan, sloeg dan terwijl een gloeiende
blos haar heele gelaat overtoog de oogen neer. ‘Lena’, fluisterde hij heet, terwijl hij
haar handen vasthouden bleef, ‘je wéet niet wat deze drie weken voor mij zijn geweest.
Van de eerste keer af dat ik je zag heb ik alleen maar aan jou gedacht.... altijd hoor
je.... ieder óogenblik....’ Zij sloeg haar oogen op en zag vochtig in de zijne, een lach
trilde om haar mond.... hij had haar al in zijn armen en zoende haar op de lippen,
zonder ophouden.... zij dreef weg in zaligheid.... toen het opeens, terwijl zij voelde
hoe hij zoo vast hij kon haar tegen zich aandrukte, schrikgevend in haar opdoemde
wat zij nacht aan nacht eenzaam snikkend zich voorgehouden had: dat het niet kon,
niet mocht.... Bruusk, in een vlaag van kracht, had zij zich losgerukt, en zat bevend....
Van Oort, ontsteld, smeekte nederig: ‘Lena, je bent toch niet boos op mij?’
Zij schudde 't hoofd, sprakeloos; tranen welden in haar oogen; zij snikte. Weer
stoutmoediger legde hij zijn arm om haar heen en trachtte haar blik te vangen.
‘Lieveling.... zeg.... je houdt toch van me?’
‘Ja.... maar....’, snikte zij.
‘Ja!’ jubelde hij, en omving haar weer met bei zijn armen - nu liet zij het hoofd
tegen zijn schouder zinken, en snikte het uit.
‘Toe.... zeg.... schat.... wat scheelt er dan aan?’ fluisterde hij, terwijl hij haar kuste
vlak bij haar oor. Zij hief het hoofd en haar betraande oogen zagen in de zijne: dan
zei ze met een stem vaster dan zijzelf verwacht had: ‘wij denken zoo verschillend
....u en ik’.
‘Maar ik wil je toch niet van je geloof afbrengen’, fluisterde hij teeder - wegduwend
zijn eigen oprijzend wél-weten dat op den duur een in zijn oog ongerijmde en
verouderde levensbeschouwing in zijn vrouw hem zou gaan hinderen.
Voor het jonge meisje was dit het plechtiggroote oogenblik der verzoeking: nu
werd zij op de proef gesteld, nu stond haar eeuwig heil op het spel - maar zij zou
moedig den doornigen weg gaan van opoffering en zelfverloochening, alleen Gods
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wil betrachten. Weer trok zij zich los uit zijn omarming, en terwijl hij met angstige
spanning geen oog afwendde van haar gelaat om te lezen in haar trekken, zeide zij,
voor zich uit ziende, met een in tranen bevende stem:
‘Ik.... ben bang dat ik.... te veel onder uw invloed zou raken.... omdat ik.. zóoveel
van u ben gaan houden....’ Dan
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toen zij haar gevoel in woorden uitsprak overstelpte haar het besef van haar
eindeloos-groote liefde en de onuitsprekelijke levenslange ontbering na dezen avond....
beide handen slaande voor het gelaat barstte zij in hartstochtelijk schreien uit.
Onstuimig sloeg Van Oort den arm om haar middel. ‘Lena’, fluisterde hij heet, terwijl
zij doorsnikken bleef, ‘je kúnt, je wílt niets anders dan van mij wezen’. Zij voelde
zich angstig-hulpeloos-verraden, nu hij datgene klaar in haar zag waarvoor zij, door
overgenomen nooit doordachte oordeelvellingen en voorschriften verward, op
sommige oogenblikken ontsteld als voor zonde was teruggedeinsd. Hij zoende haar
op haar vochtig-heete wangen, naast haar vingers waardoorheen haar tranen vloeiden.
‘Zeg.... Lena.... was het jou ook zoo zalig wanneer wij met ons beiden alleen waren....
en samen praatten.... of heelemaal niets zeiden.... voelde jij je dan ook verheerlijkt....
boven alles uit geheven’ - hij vond het juiste woord voor haar - ‘alsof je heel dicht
bij God was?’
Zij hief ophoudend met schreien haar gelaat uit haar handen op, en zag hem aan.
‘Hoe weet ú dat.... van God?’ vroeg zij.
‘Lieveling omdat het met mij net zoo is... mijn god hoe kan ik het je ooit zeggen
wat jij voor mij bent.... hoe jij mijn heele leven, ieder oogenblik voor mij wijdt.... In
jouw bijzijn zou ik wel kunnen kníelen van geluk.... Het is’ - hij vond weer het woord
voor haar - ‘het is als een gebéd’.
‘U bent toch niet ongodsdienstig’, zei ze zacht, voor zich heen. Verrukking sprong
in hem op. ‘Schat dat je het zoo goed begrijpt.... en zoo zegt’. Zijn lippen zochten
haar mond - zij trok even terug, liet dan begaan - alles vergetend dronken zij beide
het geluk.... Rondom verinnigde al meer de avondschijn, werd het al stiller van geluid
- nu en dan langgerekt-weemoedig schapengeblaat.
‘Zeg.... lieveling’, fluisterde hij koozend, terwijl zijn oogen verrukt glanzend
neerblikten in de hare die klaar stralend naar hem waren opgeheven, ‘die avonden
dat ik voor jou vioolspelen mocht.... heerlijk was het, niet?... onzegbaar... als wij zoo
samen weg waren in muziek, en niets meer wisten....’
‘Dat jij geen kunstenaar geworden bent...’
Hij glimlachte, bij 't even herdenken van naïeve illusies van jaren geleden. ‘Nee
liefste, daarvoor ben ik niet begaafd genoeg. En dan toch - ik heb ook behóefte aan
iets positiefs, iets practisch.’ Hij zweeg even, ging dan verder, met warmte: ‘Hard
werken, met je hoofd en je handen, dat geeft ook extase, daar kun je ook heelemaal
in weg zijn’.
Lena gaf niets ten antwoord. Zij zaten daar stil tegen elkander aangeleund,
eindeloos.... konden het zwijgen niet verbreken.... Zon week weg van den grond.
Van Oort herkende de machtig-zwellende zaligheid, de tijdelooze stonde..
Vijf jaar later wandelde Hendrik van Oort op een schroeiend heeten zomernamiddag
weer door het dorpje, waar hij Lena had leeren kennen. Niemand dan hij liep in de
blakerend-heet-liggende straat. Hij zag op naar Lena's oude huis, dat stond met
gesloten blinden, zonder leven. Uit de krant wist hij dat Lena was getrouwd, en haar
moeder overleden.
Den dag na dien wonderen avond had de predikantsweduwe hem de hand van haar
dochter geweigerd, omdat hij een ongeloovige was. Zij had hem verzocht te
vertrekken; Lena had hij niet meer mogen zien. Tegenover haar starren twijfelloozen
wil had Van Oort zonder verweer gestaan - zoodra hij alleen was maakte hij zichzelf
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smalendnijdige verwijten omdat hij het oude mensch niet door vriendelijk overredend
betoog had weten tevreden te stellen. Hij was weer in het hotel getrokken en had op
allerlei wijzen getracht om door woord of schrift met Lena in contact te komen - tot
hij vernomen had dat zij uit logeeren was gezonden; haar moeder hield voor iedereen
verborgen waarheen. Eén langen brief had hij haar toen nog geschreven en dien aan
een vriendin van 't meisje ter hand gesteld - maar nooit
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was hij te weten gekomen of Lena hem inderdaad nog had ontvangen.
Familie-aangelegenheden hadden hem gevoerd naar een stad op geringen afstand
van het dorp gelegen, en het had hem getrokken naar de plek van dien schoonen
korten liefdedroom. Zelf zag hij, terwijl hij voortschreed door de uitgestorven straat,
met lichten spot neer op zijn sentimentaliteit....
Hij vond weer het landweggetje en na een kort eind loopen het dijkje, alles
onveranderd als voor vijf jaar. De zon stortte hitte neer, de velden lagen blakerend
stil. Terwijl Van Oort boven-langs het dijkje voortschreed, gehinderd door de warmte,
herdacht hij zonder ontroering van weemoed, alleen met iets als teederheid voor de
twee jonge menschen, hoe zij beiden daar dien avond naast elkaar waren gegaan, hij
jubelend-vurig-verliefd, zij naïef-ernstig-vroom, half angstig voor haar overmachtige
liefde.
Nog altijd was Van Oort zelf niet overtuigd, dat een huwelijk met de eenvoudige
vrome predikantsdochter een onbekookte dwaasheid van hem zou zijn geweest.
Telkens in die drie weken had hij opgemerkt dat zij van huis uit schrander was, bij
machte om hem te verstaan, en eigenlijk hem van aard zeer nauw verwant. Ouder
en weg uit de jeugdomgeving, die zij tot dan toe nooit had verlaten, zou zij, hij was
er zeker van, onder zijn invloed een levensbeschouwing hebben verkregen die, zoo
ze al niet geheel met de zijne overeenstemmen mocht, meer met haar eigen waren
aard, haar rijke gezonde levenslust strookte dan het strenge wereld-afkeerige
Christendom, hetwelk zij als kind van een beminden, vurig overtuigden vader
ontvangen had.
Nu was hij getrouwd, en vader van een prachtjongen. Voor zijn vrouw, een collega
van hem, iemand geheel uit dezelfde maatschappelijke en geestessfeer als hij, had
hij van den aanvang af een warm-vriendschappelijke genegenheid gevoeld, hecht en
sterkend. Geen hartstocht. Lena was zijn laatste passie geweest....
Daar stond hij weer aan den bovenrand van de ruig-zandige dijk-doorsnee. In
weinig stappen was hij de helling af; wederom zat hij neer aan de fel-licht-schitterende
waterplas met aan de overzij het onbewogen riet. Alles was in die vijf jaar onveranderd
gebleven. Maar Van Oort zag het landschap niet bewust. Ineens, ontstellend, had hij
het als een staand feit gezien dat hij al was verouderd.
Dien avond nu vijf jaar geleden had hij voor het eerst, hij herinnerde het zich klaar,
het geluk ondergaan bewust herkénnend. Daarna was extase die hem gansch en al
meesleepte niet meer over hem gekomen: hij herkende genot en verheffing, dan
mettertijd zocht hij ze met bewustheid waar hij wist ze te kunnen vinden. Zijn werk
was nu het hem altijd bewuste doel van zijn leven, de steeds aanwezige bron van
bevrediging. Muziek bracht hem een onuitputtelijke weelde van genietingen; een
verfrissching was hem natuurgenot. Zijn huwelijksleven, zijn vaderschap gaven hem
veel vredig-gelukkige momenten. In de stad zijner inwoning was hij bekend en
bemind als bekwaam en altijd opgewekt en geduldig arts, als leider en middelpunt
van al wat in de kleine plaats liefde voor muziek voelde.
Geheel ingeleefd en tehuis was hij in dit arbeidzaam, rijk en harmonisch bestaan;
krachtig, levenslustig en bewust genoot hij het. En achter hem, als een afgesloten
land dat hij onherroepelijk nooit meer betreden kon, zag Van Oort de jeugdjaren,
waarin het leven zijn oneindige diepten van heerlijkheid aan hem had geopenbaard
- wanneer hij in momenten van liefdesgeluk, van kunst-extase of arbeidsverrukking,
gezwegen had als voor een schoon wonder....
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En haastig stond hij op en liep met snelle passen langs het mulle zandpad met het
diepe wagenspoor naar den grindweg - de gedachte had hem gegrepen dat hij ál ouder
worden moest.... al flauwer zijn aandoeningen.... eindelijk zou zijn geheele bestaan
éen vlakheid zijn, en hij zou zelf daarin tevreden wezen....
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Kroniek.
Boekbespreking.
J.F. van Royen en P.N. van Eyck, Over Boekkunst en de Zilverdistel, den
Haag, ‘De Zilverdistel’, 1916.
Terwijl M r . J e l t e s verderop in deze kroniek het werk van ‘D e Z i l v e r d i s t e l ’
beschouwt en beoordeelt, onafhankelijk van het hierboven vermeld geschrift, zij het
mij vergund hier, over en naar aanleiding van deze uiting der leiders, een en ander
in het midden te brengen. Men weet - en wie het nog niét mocht weten kan het lezen
in Mr. Jeltes' artikel - ‘D e Z i l v e r d i s t e l ’ is de zeer belangwekkende onderneming
van enkele enthousiasten voor ‘boekkunst’. Schoone boeken uitgeven is hun eenig
doel. Reeds zijn er eenige verschenen: gedichten van L e o p o l d A n d r i a n , C h .
B a u d e l a i r e , P a u l Ve r l a i n e , N o v a l i s e n P.N. v a n E y c k , benevens het
‘romantische spel uit de 14e eeuw’ (naar het in bovengenoemd boekje heet)
L a n s e l o e t v a n D e n e m e r k e n . Om evenwel op minder geriskeerde wijze
door te gaan, stellen de leiders zich thans voor, een ‘vereeniging van vijftig’ te
vormen, vijftig n.l. die jaarlijks een contributie van f 72. - zullen betalen en daarvoor
de verdere uitgaven (minstens 24 vel van 8 kwarto pagina's per jaar) ontvangen. ‘De
oplage van ieder werk wordt beperkt tot hetzelfde getal’ - zoo lees ik in het
desbetreffend rondschrijven - ‘genummerd 1-50, vermeerderd met twintig exemplaren,
welke, genummerd van I-XX, ter beschikking blijven van de beide eigenaren van
De Zilverdistel, doch door hen niet in den handel worden gebracht’.
Behalve de opgesomde dichtwerken, maar eveneens onafhankelijk van dat plan
der vereeniging van vijftig, hebben de heeren Van Royen en Van Eyck thans een
boekje gedrukt - in 125 exemplaren; men kan dit koopen voor tien gulden - waarin
zij uiting geven aan hun ideeën en illusies over boekkunst en zich nader verklaren
omtrent de verwezenlijking dier ideeën en illusies in de producten van De Zilverdistel.
Het zij mij dan in de eerste plaats veroorloofd een en ander uit dit boekje te citeeren.
Het is verdeeld in zeven hoofdstukjes getiteld: Over Boekkunst; Door De Zilverdistel
voor hare uitgaven gekozen werken; De Uitdrukkingsmiddelen van De Zilverdistel;
De letters der Eigen-Pers; Zetwijze en verhoudingen van drukspiegel en marges; Dr.
Materialen voor de boeken der Eigen-Pers gebruikt; De Waarde der Boekkunst voor
onze Samenleving. Laatst genoemd chapiter vangt aan als volgt: ‘De zorgen, moeiten,
het risico en de tijd, welke voor een uitgeven als dat van De Zilverdistel vereischt
worden, vinden een tweeledige vergoeding, een eerste in het genot dat elk met
overtuiging en met liefde gedaan werk zijn maker schenkt, een andere in de zekerheid,
dat ook het Schoone Boek voor onzen tijd een levende kracht is. Daar werkte in de
tegenwoordige samenleving een energie die hare banen nog niet gevonden had. Zij
heeft zich in den oorlog ten slotte een uitweg gebroken, waarlangs zij in menig opzicht
noodlottig werd, waarlangs zij tot verwildering in stede van tot opbouw, tot schepping
dringt. Een deel der menschheid dreigt onder den naam van “de daad” gebeurlijkheden
te verheerlijken, die uit haat en verwoesting gekweekt, niets dan een ontkenning en
dus het tegendeel zijn van de waarachtige Daad, het Scheppen in geestelijke kracht.
Een ander deel wordt door diezelfde gebeurlijkheden zoozeer bedrukt, dat het aan
het nut van alle Werken ging twijfelen, zelfs het recht tot arbeid aan kunst onzeker

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

denkt, alsof tegenover zooveel ellende de kunst een spel en als zoodanig frivool
zoude zijn, en
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een ernstiger zelfinkeer gewenscht ware. Beide groepen worden geleid door een
wanbegrip waartegen ons hart in verzet komt. Wij mogen niet afwachtend stilzitten’.
De schrijvers ontwikkelen dan verder deze laatste gedachten, zij toonen aan hoe
betreurenswaardig ‘afwachtend stilzitten’ zou zijn en eindigen deze periode in hun
geschrift met een beroep op ‘veler medewerking’, die ‘eerst dan zekeren grondslag
leggen zal voor hooger verwerkelijking, wanneer het hedendaagsch gebeuren niet
lijdelijk wordt ondergaan, doch telkens op zijn innerlijke waarde, naar Spinoza's
uitspraak s u b s p e c i e a e t e r n i t a t i s - uit een eeuwigheidsoverweging - wordt
bezien en onderzocht, naar den uitslag bevorderd of verworpen’.
En zij vervolgen: ‘Ook de liefde voor het Schoone Boek leidt naar het gebied van
zulk overwegen. En al schijnt zijn invloedsfeer klein, men bedenke wel, dat het
samenzijn met een boek een tijd is van gevoelig innerlijk leven, en dat de zaden,
welke in deze stilte vallen, worden ontvangen en zullen rijpen’.
Hieraan wenschte ik nu wel vast te knoopen, wat ik lees in het eerste hoofdstukje,
‘Over Boekkunst’, en wel beginnende op blz. 5 onderaan: ‘In den tegenwoordigen
stand der productie-middelen wordt het schoone boek, door den prijs van het meest
uitgezochte materiaal, en door de uiterste zorg aan het tot stand komen besteed,
noodzakelijkerwijze kostbaar. Het is dientengevolge voor slechts enkelen bereikbaar,
en de vraag doet zich bij velen op, of het maken van zulke boeken, die immers aan
de algemeene verspreiding, dat groote voordeel dat men in de boekkunst ziet, niet
kunnen voldoen, dan niet veroordeeld is. De stellers dezer vraag verwachten te veel
van het schoone boek: als zou het werkelijk de algemeene verspreiding van
schoonheid, kennis of stichtelijkheid, of welk doeleinde van drukwerk ook, te dienen
en dus de op de gebruikelijke wijs tot stand gekomen boeken te vervangen hebben.
Zij betreuren het dan ook veelal, dat de minder gegoeden van het schoone boek niet
kunnen genieten en dat zooveel wordt ten koste gelegd aan één object, dat zij dan
gewoon zijn als een overtollig luxe-artikel te beschouwen. Ten opzichte van het
laatste verdient het zeker opmerking, dat zij die bij uitstek zulke kostbare boeken
maakten, socialisten waren, als Morris, Walker, Ashbee, Cobden-Sanderson, mannen
wier streven juist de breedere schare geldt’.
Zeer juist, mijn welsprekende heeren, maar daar is toch één overweging, die gij
hierbij wel een weinig vergeet - althans gij spreekt er in 't geheel niet van - en dat is:
uw schoone boeken zouden éven schoon en heel wat goedkooper kunnen zijn, wanneer
gij uw oplagen b.v. maar 10 maal grooter maakte. Doch, niet waar? - och, spreekt
het niet tegen, iets zoo menschelijks! - het is niet alléén in schoonheid en
arbeidsbevrediging dat gij u verheugt, zoo vaak gij uw kostelijk product ter hand
neemt, maar ook wel een beetje in 't besef, zoo vleiend, dat dit bezit niet enkel schoon
en kostelijk, maar ook bizonder zeldzaam is....
Zie, ieder streven, uitgaande van menschen weltoegerust met kennis en smaak,
ten gunste van boekschoonheid, vindt in mij een warm en zeer belangstellend vriend.
Zoo dus deze onderneming van de heeren Van Royen en Van Eyck, zoo de plannen,
mij onlangs ter oore gekomen, van eenige oprechte bibliophilen om een vereeniging
te stichten, eveneens tot het doen drukken van bizonder fraaie boeken, die eveneens
alleen voor de leden zullen verkrijgbaar zijn. Anch io! io! Ook ik ben van het gilde!
Weinig is er in het leven mij zoo zoet als het in de handen en onder de oogen houden
van een boek, dat een kostelijk litterairen inhoud in schoon-gestijlden vorm aanbiedt.
Er ging iets open in mij, ik genoot, ik verkneuterde me, toen ik las, in dit boekje over
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Boekkunst, wat daar staat over letters en letteroppervlak (spiegel), over inkt, leer,
perkament en papier voor mooie boeken aangewend. En o, laat ik het niet vergeten,
welk een genot al gaf mij
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dit boekje op zichzelf, door zijn eigen - men mag niet ‘uiterlijk’ zeggen! - door zijn
karakter, zijn geest, zijn wezen, Hoe treffend vergelijken de heeren van Royen en
van Eyck het opengeslagen boekwerk met een gelaat dat u open aanziet. Het is mooi
of leelijk, edel of ordinair, het wekt sympathie of laat onverschillig. Doch niet enkel
de oogen genieten, ook de handen, ja zelfs gehoor- en reukorgaan. Dit komt
voornamelijk door het papier. ‘Handgeschept in vormen, welker draadweefsel ook
met de hand is gevlochten en de levendigheid daarvan in het papier overbrengt, drage
het zijn bekoring in het fijn-rulle oppervlak, als van droog bevroren sneeuw, en zijn
teere tint van even roomgekleurd, in zijn aanvoelen van lenige sterkte, in zijn geluid
welks karakter alleen edele stoffen eigen is’. Bravo! Stil juichte het in me, toen ik
dezen volzin had gelezen.
En daarom, men meene niet, dat ik ook maar iets verwijten zou, noch aan de heeren
van De Zilverdistel, noch aan die andere bibliophilen die een vereeniging willen
stichten. Ik wou, dat ik het vermogen bezat om aan al die pogingen mee te doen helaas, de litteratuur is een albezittende en gulle muze, maar het is niet bepaald de
beúrs harer adepten en aanbidders 't geen zij het meest verrijkt! Intusschen, ik ben
nu al blij met dit mooie boekje, van de heeren van Royen en Van Eyck, door den
eerstgenoemde met zoo uiterste zorg op zijn handpers gedrukt. Maar wat ik jammer
vind, het is dat niet al die vrienden van het boek zich vereenigen om méér te doen
dan ‘kunst’, dan ‘iets moois’ voort te brengen (ten einde daar in de eerste, misschien
tevens laatste plaats, zelven van te genieten), n.l. om hun opvattingen, hun smaak,
ideeën en illusies te propageeren onder al wie met boekproductie in betrekking staan:
schrijvers en schrijfsters, uitgevers, drukkers, binders, papiermakers, grafische
kunstenaars, kunstnijveren, bibliothecarissen, enz., enz..
Ik weet natuurlijk ook wel, dat de allermooiste, allerdeugdelijkste ingrediënten
veel geld kosten, maar ook onder het minder kostbare is zoo veel deugdelijks, ook
met weinig geld, bij véél kennis en véél smaak, is nog wel iets goeds te maken. En
dat goede zou aan zoo oneindig veel meer menschen ten goede komen. Met niet
minder instemming, dan waarmede ik hun uitingen over het papier genoot, las ik wat
Van Royen en Van Eyck schreven over de schoonheid van ‘fonkelend zwarte inkt’
(die toch heusch niet zoo duur behoeft te zijn!), las ik vooral wat staat op blz. 13 van
hun boekje: ‘Onder alle omstandigheden ligt ons doel in den geschreven inhoud en
in dezen vinden de uitdrukkingsmiddelen hun zin en beperking. Zij zoeken tot
doelmatigste werking hun kracht daarom niet in uiterlijk vertoon maar in innerlijke
verdiensten: de zuivere, verfijnde, nochtans in niets opvallende vormen van letters
en initialen; het zorgzaamst afgewogene van zetwijze en verhoudingen in drukspiegel
en marges; de voortreffelijkheid aller materialen; dat alles saamgebracht door een
toegewijd vakmanschap geeft een geheel, dat den oppervlakkigen beschouwer
misschien niet treft, maar dat den lezer van den inhoud tot eene sfeer zal worden,
waarin de stem van het boek zonder verstoring tot hem klinkt’.
O, wat zou er veel meer kunnen gebeuren, door uitgevers en al degenen die hun
ten dienste-staan, en dit zonder noemenswaarde verhooging hunner kosten, om dát
te bereiken: dat de stem van het boek zonder verstoring tot den lezer opklinke! Wat
is er veel bij de zoo volledig door de schrijvers van het voor mij liggend boekje
opgesomde boek-schoonheden, 't welk ganschelijk zonder, of met zeer weinig geld,
valt te verkrijgen! Ik denk aan die zuivere vormen van letters en initialen, aan dat
zorgzaam afgewogene vooral van de zetwijze en verhoudingen in drukspiegel en
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marges. Geen geld, maar wel k e n n i s , s m a a k , vooral ook a a n d a c h t en z o r g
zijn daarvoor noodig. En onze uitgevers - enkele goeden geen moment te na
gesproken! - zijn van al die kostbare ingrediënten tot heden maar spaarzaam
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voorzien. Zij versmaden met verontwaardiging zich te doen voorlichten - een uitgever
ként zijn vak! Hij en niemand anders moet het weten, hoe zijn boeken er uit zullen
zien! Hij is immers de (stoffelijke) maker, de eigenaar dus van zijn boeken, de uitgaaf
is z i j n onderneming, hij duldt geen ‘bemoeialligheid’! Flink gesproken - als de
heeren nu ook maar toonden deugdelijk kennis van het boek, echten smaak voor zijn
schoonheid te bezitten, en er de noodige aandacht en zorg voor over te hebben. Maar
't is er ver van af! Propaganda voor ‘boekkunst’ onder de nederlandsche uitgevers
ware zeker in de eerste plaats gewenscht. Doch de eerlijkheid gebiedt hierbij te
voegen, dat, in de laatste decenniën, de hulp, hier en daar geaccepteerd. van grafische
kunstenaars en van kunstnijveren (ook wel van schilders, teekenaars, architecten,
die niet eens grafische kunstenaars waren) niet veel ten goede heeft uitgewerkt. De
meeste moderne sierkunstenaars en kunstnijveren behandelen een boek, zooals zij
thans ook klokken, lampen, serviezen vervaardigen, d.w.z. met versmading van alle
speciale technische studie betreffende het voorwerp hunner zorgen, lettende, op zijn
best, op doelmatigheid*), maar alle traditie, alle geschiedenis per se verwerpend (al
was het maar alleen omdat het traditie, conventie is!) En toch is er in die traditie
zooveel waarvan de oorsprong en de beteekenis misschien niet dadelijk meer duidelijk
zijn, maar dat zich, bij miskenning, onmiddellijk wreekt. Het verschil alleen tusschen
uitgevers aan de eene, kunstnijveren en sierkunstenaars aan de andere zijde is, dat
de eersten zondigen uit eigenwijsheid of gemakzucht, sleur en slenter, de anderen
uit ondoordachtheid, doordraverij op artistieke theorieën, maar ten minste ook uit
een zucht, iets op zichzelf goeds en moois te maken. Zij vergeten te veel, dat niet
alleen ieder materiaal, maar ook het wezen van ieder ding den maker zijn in de
geschiedenis geworden, onontkoombare eischen stelt.
Propaganda voor boekkunst onder allen die iets met het boek te maken hebben,
zou ik wenschen. Niemand, dunkt me, zal het in zijn hoofd krijgen, aan Morris en
Walker, Ashbee of Cobden-Sanderson te verwijten dat zij kostbare schoone boeken
hebben voortgebracht. Maar deden zij niet iets meer? Trachten zij geen invloed te
oefenen ook op andere boekenmakers? Ik meende toch van wel. Welnu, dan hebben
zij hun plicht gedaan en méér dan dat.
Ik begrijp trouwens niet, dat zoowel schrijvers als uitgevers in hun vereenigingen
niet meer uit zijn op deze hun hoogere belangen. Op uitbreiding en verheffing van
litterair leven, van liefde voor het boek, van het boekverzamelen, van al wat de vraag
naar litteratuur, en, voor zoover de uitgevers betreft, naar het boek in 't algemeen,
kan aanmoedigen en vergrooten. Waarom toch b.v. verstaan zich de uitgevers niet
onderling ten einde meer eenheid in de boekformaten te brengen, waardoor onze
boekenkasten een zoo veel beter, rustiger, aangenamer, mooier aanzien zouden
krijgen? (Nu is een kast met hollandsche boeken bijna niet om aan te zien!) Waarom
- als zij het akelige ‘prachtbandje’ nog niet missen kunnen - stellen zij hun boeken
niet ó ó k in behoorlijke perkamenten, leeren, half-leeren, desnoods halflinnen, banden
verkrijgbaar, zonder titels en teekeningen op het plat, zonder malle fratsen en
trararietjes vooral op den ‘rug’, den voorgevel van het boek zoo lang het in de kast
staat - en daar hóórt het te staan, a l t i j d , als het niet in onze handen is - waarom,
*) Ook die doelmatigheid der moderne kunstnijverheid laat soms nog wel wat te wenschen.
Men zet geen stolp meer om een pendule (conventie! onzin!) maar blijft met jas en stofdoek
aan de wijzers hangen, men maakt bloempullen zoo poreus, dat het water er doorloopt,
theekopjes die de huisvrouw niet in elkaar zetten kan, enz. enz.
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zelfs wanneer zij voor boekkunst als zoodanig minder gevoelen zouden, trachten
uitgevers en schrijvers niet op deze breede, sociale wijze, hun pure belangen te
dienen? Ik begrijp het niet!..
De heeren Van Royen en Van Eyck, in
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hun hoofdstukje over de waarde der boekkunst voor onze samenleving, hebben licht
laten vallen op de groote wenschelijkheid, ja noodzakelijkheid, voor allen die de
schoonheid willen en de waarachtige cultuur, zich in deze gruwelijke tijden van
oorlog en verwoesting nog méér dan anders in te spannen. Volkomen terecht. Zóó
alleen kan geest, kan hoogere menschelijkheid op het ruw geweld reageeren. Doch
het staat bij mij vast: deze inspanning, hoe zeer toe te juichen waar zij zich uitsluitend
de productie van schoonheid ten doel stelt, wordt zelve nog schooner, wanneer zij
daarnaast is gericht op de verbreiding van kennis, smaak, en edel genot.
Onzelfzuchtiger, wijder, meer zuiver geestelijk wordt zij aldus, zonder daarom van
de hartstocht die haar bezielt iets te hoeven verliezen.
Ik ben den heeren van Roven en Van Eyck dankbaar, dat zij mij door hun boekje
de aanleiding geboden hebben, dit alles hier weer eens te zeggen. Al maak ik mij
ook niet veel illusie dat het zal helpen!
H.R.

Albertine Draaijer-de Haas, Vrouwen, Ned. Bibl., Amst., Maatsch. voor
Goede en Goedkoope Lectuur, zonder jaartal.
Vrouwen inderdaad, vele en verschillende, maar allemaal zeer echte vrouwen! Hoe
door-en-door kent mevrouw De Haas de soorten en genre's harer meer of min liefelijke
geslachtsgenooten! Zij moet zelf wel een zeer komplete, zeer vrouwelijke vrouw
zijn om zoo precies te kunnen naspeuren, begrijpen en be-schrijven, geheele karakters
in enkele woorden, overdenkingen, houdingen of gebaren! 't Is waarlijk geen wonder
dat zij zich, ook als de echte schrijfster die zij is, geheel en al vrouw toont, d.w.z.
vlug en haastig, wat slordig in den vorm, énkel aandacht voor het gevoel ónder de
taal, en zonder de zorg der mannen voor de taal zelf. Het is, misschien, maar goed
zoo. Ieder geve zich zooals hij is! Als vrouwen zorgvuldig gaan stileeren, worden
zij vaak wat nuffig, gezocht of precieus. Het groote, krachtige stijlgevoel is geen
vrouwelijke eigenschap. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat er (eenigszins mannelijk
aangelegde?) vrouwen zijn die het bezitten. Ik hoef maar even aan mevrouw Bosboom
te denken om er ten volle van overtuigd te zijn.
Maar welk een verschil nu ook - ik moet ook daaraan denken, onwillekeurig mevrouw Bosboom, de rustige, vrome vrouw (toch ook geestig en hartstochtelijk,
maar dat volmaakt beheerscht!) der midden 19e eeuw, die orgeltonen in zich hoorde
ruischen en ze met wijding uitzong, en deze mevrouw Draaijer, één en al moderne
nervositeit, sidderend beweeglijke gevoeligheid! Elkaars gelijken misschien alleen
in meegevoel, warmte van menschenliefde.
Elf schetsjes bevat dit bundeltje. Schetsjes, krabbels, notities, hoe zal men ze het best
betitelen, fragmentjes misschien, toch ‘af’ genoeg voor de publicatie. Ik kan ze hier
niet alle elf bespreken, en hoe van hun gezamenlijkheid iets meer te zeggen dan al
uit het bovenstaande kan worden opgemaakt. Ik heb mijn voorkeur wel:
‘Koffiedrinken in een Dames Pension’, ‘Marietje’ en ‘Storm’ troffen mij het meest,
het eerste door zijn scherpe, hier zelfs ietwat wreede, raakheid en geest, het tweede
door zijn bijna niet te grijpen fijnheid van gevoel, het derde door zijn (waarachtig
een weinig romantische!) breede en sterke algemeenheid, groot-menschelijkheid van
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visie. Maar ook al de andere, alle acht ja, ze hebben me ieder op zijn beurt iets gedaan,
me zachter of scherper ontroerd, me doen mijmeren of stil genieten.
Als deze dingetjes eens geschreven konden zijn met het stijl- en taalgevoel van
een Flaubert, of een Van Looy, wat zou dàt verrukkelijk zijn!
Maar daar begin ik weer! Kunnen wij recensenten dan nooit eens tevreden zijn?
Verlangen wij de nerveuse notitie in den stijl der innigste bezonkenheid, der grootste
zielsrust? En dát van een vrouw!
H.R.
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Eene nationale tentoonstelling van Nederlandsche pottenbakkerskunst in
den Larenschen Kunsthandel.
Gaf deze tentoonstelling ons een beeld van wat de moderne pottenbakkerskunst ten
onzent bereikt heeft? Helaas neen, zij gaf te veel.... en te weinig, zij toonde ons ook
datgene wat wij bezwaarlijk pottenbakkersk u n s t kunnen noemen en wat evenmin,
laat ons het noemen, van vreemde smetten vrij was. 't Is jammer, want het had goed,
leerzaam en interessant kunnen zijn, maar zoo'n tentoonstelling eischt dan enorme
voorbereidingen wil men haar geheel zuiver houden, dan moet iedere bijgedachte
van reclame voor een of andere fabriek geheel uitgesloten zijn.
Ik bedoel hier nog niet eens onsmaakvolle reclamekaartjes of expositie-vitrines,
maar wel, het zonder keuze, zorg of overleg zenden van zoovéél mogelijk. Het leek
hier alsof men elkaar had willen overbluffen door een hoeveelheid, of, een zeer ruime
collectie had willen sturen, zooals men dat aan een magazijn doet ten believe van
het publiek; kortom wij misten in den geheelen opzet de leidende hand, die haar tot
een gebeurtenis in de geschiedenis der kunstnijverheid had kunnen maken.
Nu neem ik graag aan dat in een kunsth a n d e l , waarvoor de mogelijkheid van
verkoop evenzeer van belang is als het artistieke beginsel, een zuiver principieel
gehouden tentoonstelling niet doenlijk is, maar dan moet ook de aankondiging iets
minder hoog gestemd zijn en niet den indruk wekken, dat de expositie een compleet
overzicht zal geven van de hedendaagsche nederlandsche pottenbakkerskunst.
Dat deze expositie niet geheel aan de verwachtingen beantwoordde ligt ten
overvloede aan de wijze van exposeeren, van etaleeren. Niets is zoo moeilijk, wij
zien het geregeld op de groote internationale tentoonstellingen, als het smaakvol
etaleeren van kleine-kunstnijverheid. Hierbij ieder voorwerp tot zijn recht te doen
komen en het winkelachtige weg te nemen, ziedaar een opgave waaraan niet iedereen
zoo maar kan voldoen. De wijze nu van exposeeren van dit aardewerk in den
Larenschen Kunsthandel was verre van gelukkig. Het werk van iedere firma of fabriek
was bij elkaar geplaatst, maar van de schoone doch moeilijke kunst van etaleeren,
zooals de Duitsche reclame-kunstenaars dit vaak zoo uitstekend doen, was weinig
te bemerken.
Deze min of meer principieele bemerkingen sluiten echter niet uit, dat het
geëxposeerde aardewerk onze belangstelling verdient. Integendeel, daar waren superbe
schotels van Colenbrander uit diens Rozenburgschen tijd, vazen van Lion Cachet,
van Nieuwenhuis, Eisenlöffel. Daar was een groote collectie nieuw werk van Brouwer,
een vitrine van Lanooy, een kast met potterie op Perzisch aardewerk geïnspireerd,
waarin de ‘Porceleine Fles’ te Delft excelleert. Ook een tafel vol van het blik-achtige
(réflèt métallique noemt men het) aardewerk uit Utrecht, een andere tafel gaf
‘allerhande’ te zien, d.w.z. aardewerk van een fabriek waar blijkbaar geen leider (in
schoonheid) aan het hoofd staat, en de oven nu eens iets heel leelijks bakt, dan iets
dat van kleur wel de moeite waard is.
Een fabriek zonder pretentie, maar die zoo af en toe aardige dingen maakt,
eenvoudig gebruiks-aardewerk, is ‘De Kat’.
Mij dunkt dat zulk soort nog beter tot iets moois is op te voeren dan het
pretentieuze, dat zooveel af te leeren heeft.
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Niet onvermeld mogen wij laten het werk van Klaas Vet, al gaat de kleur voor mij
iets te grauw, te vaal worden; in ieder geval wekt dit werk verwachtingen en dat is
ook een goede kant.
Veel toch van het hedendaagsche faience is van dien aard dat, het mag eens iets
anders van schildering, van vorm worden, het toch in hoofdzaak zichzelf gelijk blijft.
Kunstenaars daarentegen als Klaas Vet, als Lanooy, als Brouwer doen ons telkens
uitkijken naar nieuwe vondsten; zij bieden ons immer nieuwe verrassingen.
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Al gaf deze tentoonstelling dan ook geen compleet beeld van ons nederlandsch
kunstaardewerk, al riekte zij naar den showroom, toch heeft zij misschien de
belangstelling voor aardewerk opgewekt of verlevendigd. Aan de Vereeniging voor
Ambacht- en Nijverheidskunst nu de taak eens een betere tentoonstelling van
nederlandsch kunstaardewerk te houden: zuiverder van opzet en inrichting zooals
een vereeniging dit vermag.
R.W.P. JR.

De onafhankelijken.

FRANS HUYSMANS, JONGENSPORTRET.

Vermoedelijk zal er over eenigen tijd geen enkele schilders-vereeniging meer
bestaan dan alleen ‘de Onafhankelijken’. De toevloed van schilderijen enz. zal zoo
groot worden, dat het gebouw moet worden verdubbeld en meer dan dat, men zal er
een stokje voor moeten gaan steken, en dat stokje zal jury heeten. De jury-vrije
tentoonstellingen zullen dan ongemerkt opgehouden hebben te bestaan, totdat nieuwe
onafhankelijkheden zich zullen gaan afscheiden, en het spel zal van voren af aan
gaan beginnen
Waarom immers in 's hemelsnaam exposeeren hier Mevr. van Duyl Schwartze,
Lizzy Ansingh en Monnickendam, menschen die op Arti en Lucas alles kunnen
hangen wat ze maar willen, en kunnen hangen wáár ze willen ook? Waarom worden
hier de muren gebruikt tot het vertoonen van uitsluitend oudere werken dezer
gearriveerden, de onvervalschte, wasch-echte onafhankelijken niet zelden geprest
om die werken tot hun recht en glorie te laten komen, gelijk dat in de beide andere
vereenigingen geschiedt? Is dit niet meer de toevlucht voor onbehuisden, geweigerden,
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zenuwachtigen en bescheidenen, die de lidteekenen dragen van den strijd om een
plaatsje ginds, of dien strijd maar liever ontwijken? Komen de aanvoerders der andere
jury-onderworpen bent (meest zelf juryleden) hen hier tot in hun schuilhoek
vervolgen? Het lijkt er naar. Weliswaar exposeert de voorzitter van St.-Lucas, Schaap,
ditmaal niet hier, doch in zijn plaats worden wij verrast (voor zoover we niet reeds
murw en immuun zijn) door de aanwezigheid van Conrad (Kickert), voorzitter van
den Modernen Kunstkring, die voor korten tijd leden royeerde om dergelijke ontrouw.
Leve het principe! Zouden de heeren en dames bestuursleden en verdere ‘hoogen’
der schildersvereenigingen zich wel goed kunnen houden, als zij elkaar ontmoeten,
of zouden ze zich een auguren-glimlach veroorloven?
Rariteiten als die, waarom men voor een paar jaar (waar blijft de tijd?) optrok ter
Onafhankelijken, zijn er weinige, en die weinige dan nog vieux jeu. Ook wordt er
niet meer gevochten. Eerstdaags zie ik het
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bestuur van Arti de pénétration pacifique van de gevestigde reputaties hier voltooien.
Maar ik zag een echt, onafhankelijk muschje in de zaal vliegen, en toen kreeg ik
weer moed. De onafhankelijkheid is toch nog niet dood.
Een weldoende eigenaardigheid van deze exposities is altijd nog, en zal hopelijk
blijven, het feit dat tusschen het vele dillettantenwerk soms iets doorloopt, dat door
naieveteit en fijnheid van gevoel recht heeft opgemerkt te worden, en dat elders
misschien om technische onvoldoendheid of zoo zou zijn geweigerd. Bijvoorbeeld
die aardige schilderijen van Mej. E. Hasselman of de typische huisjes van Obbes.
Maar dat zijn zeldzame vogels.
Behalve stevig en expressief beeldhouwwerk van Altorf en architecturaal-werkend
ofschoon wat eenderlei van Van den Eynde, intelligente beeldjes van Mej. Beyermann
en een zeer levend-aandoende ‘leguaan’ van Böhnke (met die echte stil-schuivende
weëe amphibieën-leden), valt vooral op te merken het van kleur over het geheel te
levenlooze, maar in lijn en expressie groot-begrepen werk van Huysmans, - de knappe
studies van Brender a Brandis, - de naakten van Boot, Kuyten en Mej. Stigter, eenige zeer goede dierteekeningen van H. van der Poll, - een dramatische illustratie
van Haro van Peski, - een vlotte, fijne studie ‘Amstel’ van E. Leyden, - eenige
temperamentvolle schilderproeven van Mevr. van Buuren-Martens, - een niet
bijzonder goede Kees van Dongen, waarvan de kleur echter weer treffend is en de
bouw wel stout-aangeduid, - en een paar ook reeds oude Toorops, die voor mij tot
het minst opzettelijke en meest overtuigend-expressieve behooren wat hij als schilder
maakte, vooral ‘de Vloed’, met die enorm-indrukwekkende zee, die toch in het geheel
niet impressionistisch gedaan is.
C.V.

De Zilverdistel-pers.
De typografie, die in den loop des tijds langzamerhand het karakter van kunst was
gaan verliezen, begon voor het eerst weer in het laatste tiental jaren der 19e eeuw in
Engeland te herleven onder den invloed van den beroemden William Morris. De
voortbrengselen van de door hem opgerichte ‘Kelmscott-Press’ gelden als het hoogste,
wat de typografie van den nieuweren tijd heeft opgeleverd. Morris was de inleider
van een geheel nieuwe beweging in de kunst van het boek. Zijn kunstenaarsarbeid
was aanleiding, dat er in Engeland verscheidene ‘private presses’ verrezen, waarvan
de voornaamste zijn: de ‘Doves-Press’ van Cobden-Sanderson, de ‘Vale-Press’ van
Chs. Ricketts (beide thans opgeheven), de ‘Ashendene-Press’ van Hornby en de
‘Eragny-Press’ van Lucien Pissarro.
Het boek als zoodanig is, naar dit streven, een zelfstandig voorwerp van kunst,
dat zijn beteekenis en waarde geheel aan zich-zelf ontleent; het wordt een
verwerkelijking van de Schoonheid, een bron van blijdste en zuiverste ontroering.
Door de aesthetisch in alle onderdeelen overwogene, stoffelijke realiseering van een
litterairen inhoud in uiterste harmonie wordt het daarmee tot één gevoels-eenheid,
brengt alzoo dien geestelijken inhoud nader tot het diepst verstaan van onze ziel, die
vraagt om ontroering en vervulling en in eigen begrijpen zich begrepen, in anderer
rijkdom zich verrijkt gevoelt.
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De boekkunst, evenals iedere andere kunst, kan, beschikkende over de middelen
en materialen, die haar ten dienste staan, dit doel slechts bereiken door innigste
samenstemming van geest en stof, techniek en sentiment, door evenwicht tusschen
vorm en inhoud, gevoelsverfijning en beheerscht overleg, bezinning en inspiratie,
waarbij, daar immers de boekkunst is een vorm van toegepaste- of nijverheidskunst,
nog komt de eisch van doelmatigheid en handzaamheid. Tot dit alles wijdt zij de
grootste zorg aan de schifting en ordening van den inhoud, keuring en vaststelling
der redaktie, indien er reeds meerdere uitgaven voorhanden zijn, en, in verband
hiermee, aan de keuze der
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materialen, der druktypen, sierletters en leesteekens, der papiersoorten in haar
onderscheidene kwaliteiten en tinten en der drukinkten, aan de harmonische
ruimte-verdeeling der pagina's, aan de regeling van de afmetingen der marges, van
de ruimten tusschen de letters, tusschen de woorden en tusschen de regels, aan de
techniek van het zetten, drukken en inbinden, aan de keuze van stof en kleur der
banden.

COLOPHON VAN: NOVALIS' GEDICHTE.

Met de allerbeste, grootendeels op de handpers ontstane voortbrengselen van de
moderne Engelsche boekkunst kunnen de jongste uitgaven van de sedert enkele jaren
te 's-Gravenhage bestaande ‘Zilverdistel’, de eenige ‘private press’, welke Nederland
kan aanwijzen, veilig vergeleken worden. Door haar edities van Andrian, Baudelaire,
Verlaine en Novalis (Friedrich von Hardenberg) en niet minder door haar vóórlaatste
uitgave, die van een middel-Nederlandschen tekst, n.l. van het ‘abel spel van Lanseloet
van Denemerken’, heeft de Zilverdistel zich ook in het buitenland bij de bibliofielen
en vakmannen een aanzienlijke plaats verworven. De bovengenoemde
Cobden-Sanderson, de voornaamste der Engelsche boek-kunstenaars, heeft in het
bizonder voor de Novalis-uitgave de hartelijkste waardeering geuit. In de aflevering
Oct.-Nov. 1915 van het ‘Beiblatt der Zeitschrift für Bücherfreunde’ wijdde de
boekdeskundige M.D. Henkel een uitvoerig artikel aan de Zilverdistel-boeken.
Al de genoemde werken werden volgens de minutieuse aanwijzingen en onder de
nauwgezette leiding van Mr. J.F. van Royen, den tegenwoordigen leider van de
‘Zilverdistel’, gedeeltelijk gedrukt bij Joh. Enschedé te Haarlem met een oude letter
van Peter Schoeffer (laatst der 15e eeuw), gedeeltelijk bij G.W. van der Wiel te
Arnhem uit een letter van De Roos. Op het programma staan thans bovenaan: een
geschrift over boekkunst door van Royen en P.N. van Eyck, voorts Karel ende Elegast,
Liederen van Suster Baertken, Verzen van Willem Kloos; verder Esmoreit, Elckerlyc,
Beatrys, gedichten van Hooft, drama's van Vondel, enz. Eenigen tijd geleden heeft
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de Zilverdistel-Pers met het oog op de door haar uit te geven Nederlandsche werken
een ‘Vereeniging der Vijftig’ gesticht, wier leden zich
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tot inteekening op deze uitgaven verbinden. Het hierop betrekking hebbend prospektus
is door de Zilverdistel op e i g e n h a n d p e r s gedrukt uit een door den welbekenden
De Roos voor haar ontworpen lettertype. Zij is hiermede een nieuwe fase van haar
werkzaamheid ingetreden.
De uitgaven van deze Nederlandsche ‘private press’ hebben gaandeweg een steeds
grooteren graad van volmaking bereikt, vooral sedert de paar laatste jaren, dat het
beheer geheel in handen kwam van den veelzijdig begaafden Mr. van Royen, in
wiens persoon de vele faktoren, die voor de vervulling van een dergelijke taak dienen
samen te treffen, zich met zijn eigenschappen als bekwaam jurist en rechtskundig
ambtenaar op hoogst zeldzame, haast wonderlijke wijze vereenigen: aesthetische
verfijning, verstandelijke bezonnenheid, kritisch oordeel en een even omvangrijke
kennis van vaderlandsche en vreemde litteratuur als van kunst en kunstnijverheid.

COLOPHON VAN ‘OVER BOEKKUNST EN DE ZILVERDISTEL’.

De noodwendig vrij precieuse Zilverdisteluitgaven met haar wonderschoon
boekmerk, een door den architekt De Bazel meesterlijk gestyleerde distel, zijn, in
haar banden van een fijn genuanceerd room-blank perkament, in haar lederen banden
van een mild, droomerig blauw of een helder, warm-bloeiend rood en met haar gouden
snede, die een blinkenden, subtiel geciseleerden staaf gelijkt, voorwerpen van zuivere,
waardevolle schoonheid, kleinooden van edelste luxe.
Zooals de innerlijke natuur van een mensch ons wordt geopenbaard door zijn, daarmee
in diep verband harmonieerende, uiterlijke verschijning, zoo ook manifesteert zich,
waar het streven van den boekkunstenaar wordt verwerkelijkt, zijn opvatting en
aanvoeling van het karakter, den groeivorm van het kunstenaarschap des dichters in
de uitgave van zijn werk. De ordening der samenstellende deelen, de opeenvolging
der gedichten-groepen kan daarbij een belangrijke factor zijn, iets als een stille
vingerwijzing tot analyse, tevens tot inniger begrijpen en samenvatting.
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Hoe zijn nu bijvoorbeeld Novalis' gedichten in de Zilverdistel-uitgave
bijeengevoegd en gescheiden? Mr. van Royen's aankondiging dezer uitgave bevat
het antwoord op deze
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vraag: ‘Het boek bevat de rijpe werken des dichters in een harmonische groepeering:
de zelfstandige gedichten uit den roman Heinrich von Ofterdingen openen met de
tweevoudige “Zueignung” het werk; het “Gesang der Todten” leidt naar het
doodsverlangen der “Hymnen an die Nacht”: dan volgen, als een ander deel, de
“Vermischte Gedichte”, van welke de laatste, die op des dichters tweede verloofde
betrekking hebben, met hun religieusen trek de inleiding zijn tot de “Geistliche
Lieder”; in de mystiek der avondmaalshymne vindt het geheel zijn kroon en besluit’.
Men zal moeten erkennen, dat uit deze woorden een groote litteraire
fijngevoeligheid spreekt, een zuiver, bedachtzaam verstaan, een kritisch overzien
van Novalis' geheele dichtwerk.
Het geschrift ‘Over Boekkunst en de Zilverdistel door J.F. van Royen en P.N. van
Eyck’, dat binnenkort zal verschijnen en een uiteenzetting geven van de
grondbeginselen, het streven en het programma der uitgevers, wordt door hen, die
in de ontwikkeling onzer hedendaagsche nijverheidskunst belang stellen en tevens
van haar beteekenis ten aanzien van de litteratuur overtuigd zijn, met verlangen
tegemoet gezien.
Maart 1916.
H.F.W. JELTES.

C.J. Mension.
Een kleine tentoonstelling in ‘De Protector’ te Rotterdam toont den uitslag der
acht-jarige studie van den heer Mension in de Rotterdamsche diergaarde. Hij schildert
beesten, zooals hij ze waarneemt, op een bepaald moment, in een bepaalden stand,
bij een bepaalde belichting, waardoor het karakteristieke het sterkst spreekt. Hij zoekt
dit moment niet, vindt het; zijn oog, zijn gevoel, worden er toevallig door getroffen;
en hij streeft er naar deze vizie zoo dicht mogelijk te benaderen, zoo zuiver mogelijk
weer te geven, met al de toonschakeeringen in de juiste waardebepaling. In zijn groep
dieren voelt men onmiddellijk, ook in elk afzonderlijk beest, de schoonheid van de
verhoudingen der lijnen, zoowel als die der tonen. Hij weet de schaduwen in de
lichtpartijen blond te houden en toch de vereischte kracht te geven. Zoo is bij een
groep pelikanen met de blinkend witte veeren in de zon, de schaduw onder den gelen
snavelrand zonnig blond gehouden en toch domineert hij krachtig tegen den grijzen
achtergrond. In het elastisch-plastische lichaam van zijn tijger, tegen een donker hol
aan gezien, domineeren vol krachtige schoonheid de zwarte strepen der huid. In zijn
kraanvogel tegen verschiet van vijvers met gewassen, spreekt het zwart onder de
veeren, de mooie lijn van hals en bek, en is de teekening der pooten krachtig
getypeerd. Door zijn toonzuiverte weet hij met weinig teekening den levendigen
indruk der natuur weer te geven.
Mension kijkt en bespiedt meer dan dat hij schildert; hij weet geduldig af te
wachten, tot het dier weer in den door hem eens gezienen stand terug komt, en pakt
dan snel en houdt vast, wat hij er van noodig heeft. Daardoor ziet een doek, ook al
werkt hij er lang aan, er frisch uit, alsof het alles zoo in eens gedaan was.
Bijzondere kracht legt deze schilder in de uitdrukking der oogen. Door deze spreekt
het innerlijk, de aard, het wezen van elk dier tot hem.
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In de apen ziet hij iets als menschelijk droef staren. Ze zitten dicht opeen te turen,
wijsgeerig triest naar de verte. Niets is er dat hun hartstocht opwekt, hun blazenden
nijd. Terwijl zij zich krabben, is elk in eigen gepeinzen verdiept, als droegen zij met
menschelijke berusting hun lot. In de roodbonte maki's is de als waanzinnig-duivelsche
angst, welke aan deze bewoners van Madagaskar den bijnaam van spookdieren heeft
gegeven.
Het witte poolvosje kijkt lief, verstandig; éven ziet het den schilder met de kogel-
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ronde oogen vreesachtig aan, één seconde slechts, om meteen weer vlug weg te
wippen.
Als een doffe vlek, zonder leven, zonder glans, zijn de oogen van den bruinen
beer, die goedig, als een lobbes, de huid van zijn jong belikt. Ook het Maleische
beertje kijkt suf naar den grond, terwijl hij met deinenden gang van kop en poot door
zijn hok op en neer gaat.
Men heeft Mension verweten, dat zijn dieren niet realistisch, niet genoeg
diergaarde- of menagerie-beesten zijn; de schilder denkt ze zich ook bij voorkeur
weg uit de opgesloten hokken, in het bijzonder de roofdieren.

‘APEN’, NAAR SCHILDERIJ VAN C.J. MENSION.

Anderen hebben hem verweten, dat zijn roofdieren niet woest genoeg waren; dit
zal wel zijn, doordat hij in hen geen monsters kan zien, maar ze hem in tegendeel
sympathiek zijn.
In het verlangen om de dieren zooveel mogelijk te schilderen zooals hij ze ziet en
nochtans zoo natuurlijk, zoo levendig, zoo belangrijk mogelijk, zal Mension na den
oorlog München en Neurenberg bezoeken, waar de beesten, evenals bij Hagenbeck
in Hamburg, buiten loopen, waar echter de geheele aanleg van den tuin door schilders
gemaakt is en de hokken zóó zijn gebouwd, dat de dieren er mooi belicht zijn, en
zooveel mogelijk in hun natuurlijken staat voorkomen.
Mension heeft een fijn grijs coloriet en mooi wit en zwart; elk doek heeft een eigen
kleurtoon, tevens een eigen lijn-compositie waarin veel evenwicht. Zijn teekening
is zuiver en raak en sober, datgene wat het karakter uitdrukt, weet hij naar voren te
brengen, hij detailleert nooit onnoodig en houdt altijd de groote vlakken en lijnen in
het oog. Zijn schildering is eenvoudig; slechts tracht hij zoo zuiver mogelijk de
impressie weer te geven. Nu eens is hij dun in de verf, zooals vooral bij de
achtergronden, dan weer zet hij haar dik op, steeds toetst hij spontaan neer, wat hij
van de natuur afkijkt.
Te Delft is Mension geboren in 1882. Zijn opleiding genoot hij aan de Haagsche
academie tot 1900. Hij moest teekenleeraar worden, had de acte gehaald, maar wist
toe-
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stemming van zijn vader te krijgen en met behulp van de koninklijke subsidie en den
prijs van het legaat ‘Vigelius’ door te studeeren.
De eerste drie jaren na de academie waren een tijd van zoeken; alle onderwerpen
kwamen aan de beurt. Zijn voorliefde voor het exotische en romantische bracht hem
er toe composities, ontleend aan bijbel en oudheid te maken. Ook schilderde hij
portretten, landschappen en stadsgezichten, o.a. te Delft, Dordrecht en Brugge. Niet
dan toevallig is zijn belangstelling voor de beesten ontstaan. Voor het ontwerp van
een ‘Arena met leeuwen’ moest hij studies maken in de diergaarde; daardoor werd
zijn aandacht meer op beesten gevestigd en van toen af wijdde hij zich geheel aan
dit onderwerp.
A.O.

W.M. Paerels bij Eisenloeffel.

MAAS TE ROTTERDAM, NAAR SCHILDERIJ VAN W. PAERELS.

Zulk werk als dit is in dezen tijd, nu er zoo veel wordt tentoongesteld dat eigenlijk
niets met beeldende kunst te maken heeft, de moeite waard omdat de maker een
schilder is. Ik bedoel daarmee dat hij zich in kleur en vorm wil uitzeggen, en daartoe
(wat men ook op zijn werk moge aanmerken), zuivere middelen gebruikt.
Hij is een modern schilder, d.w.z. dat hij in lichte kleur zijn indrukken tracht weer
te geven, of althans (want alle modernen zijn al niet meer licht!) zijn schilderij niet
principiëel in donkere en lichte plans verdeelt.
Daar is b.v. een interieur, dat enkel een stoel, een schrijftafel, een Japansch scherm,
een tapijt te zien geeft, alles in hetzelfde licht, bijna vlak, wat aan zoo'n stuk niet dat
volledige geeft dat een in licht en donker gewogen ‘geval’ oplevert, maar het is zuiver
behandeld, en de kleuren zijn fijn tegen elkaar gezet. Cru is deze schilder nergens.
Wel eens vroolijk-bont, en een enkel maal, vooral in zijn voorgronden, wat gezocht.
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Een frisch watergezicht, met stoombootjes, heeft datzelfde: het is alles van één licht,
en geeft daardoor meteen een aspect van de rivier, dat iets origineels heeft; zoo open
en zoo breed-uit wordt het water zelden geschilderd. Het is trouwens typisch voor
dezen schilder, dat hij niet zoekt naar repoussoirs en rustpunten. Dat komt sterker
nog uit in zijn groote stilleven, waar de kleur evenzeer in het volle licht beschaafd
blijft, ondanks de bontheid, maar het horizontale vlak van het tafelkleed met dat van
den doek aan den muur te zeer een geheel vormt. Deze schilder is er nog niet; dat
blijkt vooral uit een groot naakt dat ik van hem zag, uit de weleens storende
vergissingen in de grootte-verhoudingen waar hij groote groepen schildert en uit
sommige onjuiste noten. Maar er is toch iets heel goeds in, dat hij zoo uit één stuk
is, niet loslaat van zijn modern inzicht, in plaats van, als zoo velen thans, aan het
‘gevalletje’ te hangen en de moderniteit vooral in het gebruik van ongebroken kleuren
te zoeken. Wat vooral hoop geeft is zijn bijna steeds rake behandeling der luchten.
C.V.
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TEMPELINGANG OP MADOERA
HOUTSNEDE VAN W.O.J. NIEUWENKAMP

VOOR

‘E L S E V I E R ' S M A A N D S C H R I F T ’
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W.O.J. Nieuwenkamp en zijn Britsch-Indisch werk.*)
Door A. Hallema.
Hij veroverde koninkrijken met de wapenen des harten.
BRATA-JOEDA.
Als prins Siddhartha den strijd heeft volstreden en Mara zijn tegenstander gevlucht
is met gansch het heir der booze geesten, met de flarden hunner kleeding en stukken
van wapenen den hemel bedekkend, zoo waakt de Bodhisattwa den nacht door en,
als de dag aanlicht, heerlijk en rijk uittredend als 'n pronkende pauw, spreekt de
Hervondene:
Veel levens heb ik geleefd.
Vergeefs heb ik gezocht.
Gezocht naar den bouwer van het huis.
Smart is de wederkeering
Des bestaans.
Gij zijt gevonden, Bouwer
Van het huis.
Gij zult geen bouw meer bouwen.
De geest heeft het Nirwana bereikt.
Gedoofd is het verlangen.

En thans de verlichting verworven hebbend, zit de Heer een week lang onbeweeglijk
op zijn troon, om zich over zijn Verlossing te verheugen. Dan daalt hij af, om der
wereld ten zegen te wezen en arm schrijdend door de straten der Koningsstad,
verkondigt hij, die afstand deed van rijkdom en aanzien, hoe alle wereldsche vreugde
onwezenlijk en vergankelijk is en snel heenvlucht als 'n schaduw. Zoo gaande, wordt
hij gezien van Jasodhara, de moeder van zijn zoon Rahoela en zij, staande op haar
balkon, hem aanschouwende als hij langzaam voorbijtreedt met onbewogen oog,
zingt dezen zang:
In zachte golven licht zijn haar.
Van den leeuwenheld.
Een zuivere zon is zijn voorhoofd.
Van den leeuwenheld.
En lieflijk is zijn mond.
Van den stralenden leeuwenheld.

Deze prins verwierf, door afstand te doen van z'n aardsch goed, de kroon van z'n
geestelijk Rijk, en, in kracht een leeuw, in teederheid een duive gelijk, wandelt de
Stralende tusschen de menschen, roepend met teeder geweld de zielen uit het
schaduwdal van 't aardebestaan.
Zoo ontmoet hij den ploegenden Brahmaan, die zich vermoeit in 't zweet zijns
aanschijns, om z'n brood te winnen en dezen antwoordt Gautama, als de ploeger hem
vermaant heen te gaan en te arbeiden, om daarvan te leven:
Peinzing is mijn ploeg
En geestkracht mijn gespan.
De ziel des menschen is mijn akker,
*) Tentoongesteld, Maart 1916, Kunstzaal-Kleykamp, Den Haag.
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En het woord het zaad dat ik zaai.
Maar den oogst dien ik oogst
is het allerkostelijkst gewas:
NIRWANA.

En, den ploegenden zoon Safats gelijk, op wien Elisa zijn mantel wierp, volgt de
Brahmaan Dengene, die hem roept en wordt opgenomen in de orde van Gautama.
Als nu zijn dagen vervuld zijn, legt de Mensch zich te sterven, liggend ‘als een
rustende leeuw’ en voor het laatst onderwijst hij het Woord des Levens en des Doods.
Dan, roepend: ‘Gaat en streeft met geestkracht’, verzinkt hij in een overpeinzing.
Z'n oog glanst. Z'n lichaam schijnt met gouden gloed. Het uitspansel des hemels is
met bloemen bestrooid en een zachte muziek doorruischt de sferen. Zoo stervend
bereikt de Boedha het Nirwana.
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ETS

156. DE OSSEWAGEN.

Zonder ons te verdiepen in de leer van het Boedhisme, kunnen we ons overtuigd
houden, dat vele eeuwen geleden, toen ons land nog wildernis was, leeg en woest en
niet beroerd van den adem des scheppenden Geests, in het stroomgebied van den
Ganges 'n geweldig man opstond, die op z'n tijdgenooten een zoo machtigen indruk
maakte, dat het stof der tijden z'n naam niet kon bedekken en voor millioenen
menschen tot op onzen tijd nog straalt als 'n zon.
Deze Mensch sprak 'n Woord en heeft er mee beheerscht de eeuwen door het leven
veler Oostersche volken.
Gaande en strevend met geestkracht heeft hij zijn zaad gestrooid in den zielsakker
der menschen en zijn woord werd niet uitgeroeid.
Hoewel Gautama naar het lichaam stierf, naar den geest schrijdt hij nòg door de
zielskatakomben van het Oostersch Geestelijk leven, dat in z'n wonderlijke
verborgenheid onmeetlijk is als de oceaan en vol wonderen en geheimen als het
oerwoud van den Hymalaja.
Wij, Westerlingen, weten iets reeds van dit wonder van het zielsleven der
Oosterlingen, 'n wònder en toch een waarheid zoo ondoorgrondelijk als ons eigen
bestaan. In de werken der Oostersche kunst komt dat Verborgen leven der geesten
tot openbaring en gelijk de zee in de schelpen, die zij op haar strand werpt, verhaalt
van het leven in haar diepten, zoo staat in de vormen van de Hindoetempels en
Hindoebeelden het gedicht geschreven van het Levenssprookje in het hart van den
Oosterling.
Dat die Oosterling het leven zijner ziel nòg voelt als 'n wonderlijk geheim, geeft
z'n kunst zoo groote beteekenis en mochten wij, koelere naturen van het Westen,
vernuchterd door den bestaansstrijd, het gezicht verloren hebben op de schoone
werkelijkheid, die in de diepten van ons hart leeft, zoo zou het waarschuwend Woord
van Gautama, dat het allerkostelijkst gewin het Nirwana is en het schouwen in de
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hemelen der ziel, gelijk dit gesymboliseerd is in een Bodhisattwa-beeld, ons voor 'n
wijle zeil kunnen doen minderen op onze snelle vaart over de wereldwateren, mocht
het zijn, om de vraag tot onze lippen te doen opklimmen: ‘Waar snellen wij heen!’
Want laat ons er rond voor uit komen: wij haasten ons weinig, om die toppen te
beklimmen, vanwaar wij uitzicht zouden hebben op 'n ander leven, dan waarin wij
wentelen. Voor velen onzer is de wereld, die vóór onze oogen ligt, dè werkelijkheid
en
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weinigen komen tot bezinning en verheugen zich in de verborgen waarheden der
ziel.
Wij wèten de dingen zoo goed. En wanneer we vernemen, dat er meer is tusschen
hemel en aarde dan onze schoolsche wijsheid kan bevatten, dan zijn wij graag bereid,
dit woord schoon gezegd te noemen, mits het gesproken blijve tot dien éénen Horatio
op het tooneel en niet tot ons, die in de zaal toekijken. Inderdaad, wij zijn in de groote
schouwzaal van het leven toekijkers, vlug om te luisteren en wat nieuws te vernemen,
maar traag om het gesprokene op eigen bestaan toe te passen. En wanneer de Boedha
roept: ‘Gaat en streeft met geestkracht’ en het beeld, waarin z'n peinzend leven werd
uitgedrukt in vorm en lijn, ons indachtig maakt, dat het betere leven àchter onze
oogen is, zoo komen wij er bezwaarlijk toe z'n vermaning ter harte te nemen en in
de beeldvormen méér te zien, dan wat het oog aangenaam aandoet en de Enkele
onder ons, die stil houdt en bedachtzaam, terwijl de wereld langs hem golft, met
toewijdend geduld de zielsacties naspeurt, welke het hart van den Oosterschen
kunstenaar beroerden, eer hij kwam tot z'n verbeelding in steen of hout, kan ons in
woord en werk datgene openbaren, waar wij blind voor waren.
En ziehier, dat wij komen tot Nieuwenkamp en z'n schetsen van Britsch-Indië en
z'n etsen en de beteekenis, die wij aan dien arbeid hebben te hechten.

ETS

155. IN DEN TEMPEL.

Toen in 1909 het tweede deel verscheen van N.'s Baliboek, schreef prof. Dr. W.
Vogelsang in ‘Het Huis’ daarvan 'n boekbespreking, waarin N.'s talent, om 'n ding
van kunst in z'n eigendommelijke beteekenis weer te geven in de lijnen van z'n prent,
recht wordt gedaan. Sprekend van de krisheften, die in dat werk op pag. 102/3 staan
afgebeeld, zegt Dr. V., dat wij in de teekening van N. ‘die hurkende, ineengekrompen
steenglinsterende verschrikkelijkheden met hun embryonaal gebogen rug, rustiger
aankijken, dan men de origineelen zelf pleegt te doen’ en dat ‘die wanstaltigheden
voor het Europeesch geschoold oog niettemin eigenschappen hebben, die hen ook
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voor ons aesthetisch volkomen genietbaar maken’. Voorts erkent de schrijver, dat
N.'s wijze van zien en het weergeven van zijn aanschouwing ‘ons ineens tot goede
verstaanders maakt’.
Laat ons even stilhouden bij het woord van prof. Vogelsang, waar deze zegt, hoe
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door N.'s kunst wij vooreerst de dingen der Oostersche kunstenaars r u s t i g e r
aanzien en voorts tot g o e d e v e r s t a a n d e r s worden gemaakt, 'n erkenning, die
klaar geformuleerd wordt in de uitspraak, dat N. ‘een zeer groot talent heeft voor het
synthetisch in beeld brengen van voorwerpen’*).

SCHIP MET BRANDHOUT. BENARES. NAAR EEN POTLOODSCHETS.

In dit woord toch geeft prof. V. ons 'n wapen, om rustig in evenwicht te blijven
tegenover de nieuwe uiting van N.'s talent in z'n Britsch-Indisch werk, dat eveneens
door z'n samenvattende kracht ons doet verstaan de vreemde kunst der paleis- en
tempelbouwers van Benares en Madura. Want, gelijk hij vroeger in z'n houtsneden
het genoeglijk-eigendommelijke openbaarde van het werk der oud-Hollandsche
bouwmeesters in hun stadhuizen en kerken, bruggen en molens, poortjes en geveltjes
en in 'n prentverbeelding den veerkrachtigen tijd van Jong-Holland als deed herleven
en ons veraanschouwelijkte het gezellig karakter van 'n oud stadje, verstild in
vriendelijken landvrede, zoo opent dit nieuwe werk verre uitzichten op het leven en
de werken der Hindoe-bevolking van Britsch-Indië.
En dat wil deze kunstenaar.
Gelijkerwijs hij z'n Baliboek voortbracht, om, naar hij er zelf van schreef, de oogen
te openen voor de wondere schoonheid van natuur en kunst in Insulinde, zoo moeten
ook, als àl z'n werk, deze Britsch-Indische prenten beschouwd worden als 'n
getuigenis.
Nieuwenkamp wijst ons buiten de Europeesche cultuur nieuwe werelden, die
waard zijn gekend te worden en roept onze belangstelling wakker voor het leven der
volkeren onder de Tropenzon.
Er is 'n vaste lijn in z'n kunstenaarsleven.
Terwijl hij begint te getuigen van 't Oude Holland in z'n eerste teekeningen in
Eigen Haard en in z'n etsen en houtsneden, spreekt na z'n Java-reis van 1898 spoedig
z'n prent-

*) Tot 'n soortgelijke erkenning komt R.W.P. Jr., als hij in ‘Elseviers’ 1902 van diezelfde
krisheften schrijft: ‘Hij ontleedde ze en vond er den grondvorm van een kever in terug.’
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kunst*) van het prachtige Insulinde en komt hij er toe, tweemaal B a l i te bezoeken
en op dit merkwaardige eiland met z'n oud-Hindoe-beschaving maandenlang zich
bezig te houden met land en volk in z'n eigenaardigheid te doorvorschen en arbeidt
eenige jaren, om in de vele prenten van z'n Baliboek het moederland 'n aanschouwing
te geven van de Baliërs en hun leven. En als voortzetting van deze studiereizen zwerft
hij nogmaals uit en zoekt den oorsprong van Bali's Hindoe-cultuur op aan den Ganges
en omreist het uitgestrekte gebied, om door aandacht en toewijding door te dringen
in het Innerlijk van Hindoeleven en Hindoekunst.
Met welk 'n ernst en overgave N. hier in den winter van 1914 werkte, kunnen z'n
uitvoerige tempel- en paleisteekeningen leeren.
Hoezeer hij doordrong in den geest van de bouwers dier groote werken, daarvan
getuigen z'n etsen. Moge thans eerst iets volgen over deze Britsch-Indische, N.'s
vierde Indische reis.

ETS

163, 4DE STAAT. EEN TEMPEL AAN DE GANGES. UIT HET ALBUM ‘BENARES’.

Vrijdag 12 Dec. 1913 vertrok N. uit Amsterdam naar Marseille, waar hij Zondag
den 14den aan boord van de ‘Cordillière’ stapte; na een zeereis van ruim veertien
dagen kwam hij 's morgens 8 uur op Oudjaarsdag te Colombo aan. Bijna de heele
maand Januari van 1916 blijft hij op Ceylon. Den 4 Jan. reist hij naar Kandy, de oude
hoofdstad van het eiland, waar in 1654 Gerard Verhulft als zaakgelastigde van de
Oost-Indische Compagnie door den Maharadjah op schitterende wijze ter audientie
werd ontvangen. Hier in Kandy werkt hij drie weken en bezoekt 12 Jan. de beroemde
tempels van Anuradapura, vanwaar hij den 16den naar Kandy terugkeert.
Den 23 Jan. bevindt N. zich weer te Colombo en gaat scheep op 'n stoomboot naar
Tuticorin op 't vastland van Voor-Indië. In den morgen van den 24sten vertrekt hij
naar Madura, dat in 5 uur sporens wordt bereikt en waar hij veertien dagen arbeidt.
*) Men zie 't opstel over Nieuwenkamp in ‘Elsevier's’ 1902 door Van Ysselstein.
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Voort gaat 't nu den 9 Febr. naar Trichinopoly; den 10den is hij in Tanjore, vanwaar
hij den 12den naar Pondicherry
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reist, en verlaat 13 Febr. deze Fransche haven met de stoomboot ‘Le Memphis’, om
den 16den aan te komen in Calcutta. Hier houdt hij zich niet op: de nachttrein brengt
hem in 13 uur sporens te B e n a r e s , de koningsstad van Gautama, waar
Nieuwenkamp vier weken verblijf houdt. Slechts eenmaal onderbreekt hij z'n studie
van ‘de heilige stad’ door 'n uitstapje naar 't Noordelijk gelegen Jaunpur - 10 en 11
Maart. Den 20 Maart verlaat hij Benares en reist over Alahabad naar Agra, waar hij
ruim 'n week geeft voor het teekenen van den Taj Mahal, 'n gedenkteeken van wit
marmer boven het graf van Mumtaz-i-Mahal (de uitverkorene van het paleis), welk
monument door haar man Shah Jehan in 1630 begonnen werd te bouwen en waarvan
de stichting 22 jaar duurde. Over Gwalior zet hij z'n reis voort naar Bombay, dat hij
4 April bereikt en gaat - als hij den 7den nog 't eilandje Elefanta bezocht heeft - den
8sten met de ‘Ville de la Ciotat’ terug naar Marseille. Hier landt N. 23 April en is
den 24sten weer in Edam in eigen huis.

ETS

161. 5DE STAAT. TEMPELS. BENARES. UIT HET ALBUM ‘BENARES’.

Toen hij de ‘Ville’ verliet, zal hij stellig niet hebben gedacht, dat 'n Oostenrijksche
onderzeeër dit vaartuig, na het uitbreken van den Europa-brand in begin Aug. 1914,
spoedig in den grond zou boren!
N. mag zich gelukkig rekenen: net voor de bui was hij binnen. Zoo'n reis zou hij
thans niet zoo vaardig volbrengen.
Uit dit reisverslag kunnen we zien, hoe N. in de weer is geweest, om z'n oogst van
teekeningen binnen te krijgen. Welk 'n gebied doorreisde hij in die drie maanden!
De tocht van Colombo toch over Madura en Calcutta naar Benares en van hier over
Agra naar Bombay gaat over 'n gebied zoo groot als van Tunis over Koningsbergen
naar Kopenhagen en vandaar naar Havre. Half Europa!
Terwijl hij in 1906/7 ruim zeven maanden op Bali als eilandbewoner zich bewoog
over 'n gebied niet grooter dan de provincie Noord-Brabant, werpt de snelle trein
hem in enkele maanden over 'n honderdenmalen grooter aardoppervlak en,
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rustig en evenwichtig als op Bali tegenover 't brugje van Marga en als in Edam voor
het Diendersluisje.

INGANG VAN DEN TEMPEL TE MADURA. NAAR EEN POTLOODSCHETS.

Toch zou N. niet met die zekerheid hier aan de wateren van den Ganges hebben
kunnen werken, zoo hij door zijn Java- en Balireizen niet vertrouwd was geworden
met de Tropennatuur en de kunst der Oosterlingen.
Z'n werk in 1898 op Java mag als grondslag aangemerkt worden van dezen nieuwen
arbeid in Britsch-Indië.
En nu, laat ons thans bij Kleykamp de trap bestijgen, die ons voert in de zalen,
waar N.'s werk is tentoongesteld en gedenkend het woord van Gautama, dat wij
zouden ‘gaan en streven met geestkracht’, binnentreden in de drie vertrekken, waarvan
thans de wanden prijken met N.'s verbeeldingen van de Hindoe-cultuur, terwijl deze
beschaving zelf tot ons komt in 'n enkel Boedha beeld op den grond voor den
schoorsteen met z'n voornaam Japansch kleed....
't Moet u, dunkt ons, opvallen, hoe de groote ets van Nieuwenkamp, die tegen dezen
schoorsteenmuur is geplaatst, in toon blijft met den edelen doek, die den
schoorsteenmantel versiert en den gouden Boedha op den vloer ervoor in zijn gepeins.
Drie uitingen van kunst: van 'n Hindoe, van 'n Japanner, van Nieuwenkamp van
Holland en drie openbaringen, die een Eenheid vormen.
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ETS

164, 2DE STAAT. EEN PALEIS AAN DE GANGES. UIT HET ALBUM ‘BENARES’.

Wie ooit aan boord van ‘De Zwerver’ in de schouw 't groote afgietsel zag van het
Boro-Boedoer-schip en voorts opmerkte, hoe smaakvol het Zwerver-interieur was
aangekleed met Indische batiks en voorwerpen van de handwerkkunst der Insulinders,
kan weten, hoe groote belangstelling Nieuwenkamp heeft voor Oostersche kunst en
cultuur. Bladert ge in z'n Baliboek, dan zal 't u treffen, hoe trouwhartig hij weergeeft
de prenten van de Balische teekenaars, die voor Dr. Neubronner v.d. Tuuk episoden
uit den Brata-Joeda in prent brachten, en hoe hij geen tijd en zorg te veel achtte, om
met toewijdend geduld tempelpoorten, beeldwerken en weefsels van Boeboenan en
Tenganan in lijn en tint te verbeelden.
N. heef zich vertrouwd gemaakt met de Oostersche cultuur. Door inspannend
werken heeft hij er zich mee verinnigd. De Baliër en Hindoe zijn hem geen
vreemdelingen meer, in beiden heeft hij z'n kunstbroeder erkend. Hij voelt zich aan
beiden verwant en hun werk behandelt hij, of 't voortkwam uit eigen hand. Hij neemt
't op, keert en wendt het, zet 't voor zich en eer hij 't zich bewust is, schept hij in den
geest 't voorwerp na. 'n Twintigjarige studie gaf hem het meesterschap over den
Oosterschen vorm en zoo werd z'n groote ets van Madura: Te m p e l w a a r t s tot de
lijnen-symphonie, die de muzikale gedachte vertolkt, welke de Hindoe-bouwmeesters
bezielde, toen zij hun tempel voortbrachten.
In z'n tijdschrift ‘Beeldende Kunst’ schrijft de heer H.P. Bremmer 'n bijschrift bij
'n prachtkopje van Jacopo della Quercia, waarin 'n zin voorkomt, die wij gaarne in
z'n geheel citeeren:
Bremmer zegt:
‘Zet men er zich voor om naar aanleiding van zoo'n reproductie iets te schrijven,
dan voelt men, dat alleen 'n omzetting, 'n nieuwe schepping, 'n gedicht zuiver zulk
werk zou kunnen benaderen’.
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Wij nu meenen de beteekenis van N.'s werk niet raker te kunnen karakteriseeren,
dan naar het woord van Bremmer als onze meening uit te spreken, dat in N.'s
Benares-Madura-etsen de kunst der Hindoe-cultuur zoo zuiver wordt benaderd, wijl
z'n prenten 'n omzetting zijn van het werk van den
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Oosterling. 'n Nieuwe schepping!

ETS

165, 4DE STAAT. DE LAATSTE ZONNESTRALEN. UIT HET ALBUM ‘BENARES’.

Ademend in den geest van den vreemdeling, die 't bouwwerk stichtte, wierp de
Hollander in z'n wentelende en stortende lijnen de bewegingen van 't Oostersche
zielsleven op z'n prent en, hoewel gij geplaatst wordt in deze etsen voor tempels en
paleizen, is 't veel meer de gedachtenvlucht van den Tropenzoon, dien ge te
aanschouwen krijgt dan 't huis-van-steen zelf.
Gaan wij dan nu in de middenzaal eens die prent beschouwen, waar, voor 'n groot
Boedhabeeld*) in handgebaar van 'n Orans, 'n menschje geknield ligt in het
schemergeheim van 't licht van 'n olielampje.
Als verstild in aandacht, gelijk hij in een aquarium 't wondere leven van vreemde
wemelende wezens aanschouwde, zoo heeft de kunstenaar in verbazing en ontroering
't heilig gebeuren aanschouwd van devote menschenziel in gebed. Dat beeld, die
lamp, die hut, al de stoffelijkheid der omgeving wordt tot schaduw en schim bij 't
levend geheim, dat op deze plaats ontbloeit. Hier zijn we in dadelijke aanraking met
het zieleleven van den Oosterling, waarvan de weerschijning in de spiegelende kunst
van Nieuwenkamp staat weerkaatst.
Deze E 153 H e t G e b e d is in hetzelfde warme bruin gehouden als waarin E 131
D e N a c h t e l i j k e O f f e r a n d e en E 152 S t i l l e N a c h t gloeien. Als
waterverf-teekeningen doen deze prenten aan en ze toonen, hoe N. meer en meer
koloriet zoekt. Hij, die zich in z'n houtsneden deed kennen als de-man-van-de-lijn,
die in eenvoudig wit en zwart zich klaar en duidelijk uitsprak, ontwikkelt geleidelijk
z'n graphische kunst tot schilderen met lijn en tint en vond daarvoor een merkwaardig
procédé, 't welk hij ook toepaste in z'n schilderij-ets Te m p e l w a a r t s . M a d u r a *).
*) 'n 40 mijl van Anaradhapura. Ceylon. Torenhoog en uit de rots zelf gehakt!
*) E 145 van den De la Faille-Catalogus 1916. Ook de andere hier opgegeven nummers zijn
van dezen catalogus.
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Hoe Nieuwenkamp z'n Britsch-Indisch teekenwerk omschiep tot kunst kan E 169
B a z a a r u leeren, die in de eerste zaal is opgehangen boven de oorspronkelijke
teeke-
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ning, welke hij te M a d u r a maakte in F e b r . 1 9 1 4 . De ets is van midden 1915.
De teekening is sekuur en zakelijk, maar mist het boeiende van de ets. Eerst in den
vrede van z'n werkplaats, teruggetrokken in de hal van zijn zielsinnerlijk, rijpt de
verbeelding in hem tot klaarte en pas nà deze kristallisatie verschijnt in z'n prent
gloed en glans. Aanschouw deze E 169 B a z a a r en de teekening en ge zult erkennen,
dat de adel van de ets in de teekening niet aanwezig is.
Toch is 't onderwerp niet veranderd: dezelfde tempelpoort, tempelzuilen en
personen. N. liet in de ets z'n teekening nergens los, gelijk hij in deze teekening den
tempel overal vasthield. Dat aandachtsvolle werk te Madura werd in 't atelier te Edam
het fondament, op 't welk de verborgen bouwmeester in de ziel van den kunstenaar
z'n kristallen lichtpaleis stelde. In de ets is fonkeling en kaatsing van licht. De materie
staat er in gloed, de personen zijn in actie. 't Is naar Bremmer's woord 'n omzetting
der werkelijkheid, 'n nieuwe schepping. 'n Vergeestelijking.
't Gebeuren in Madura's tempelhal is in den schouwenden Nieuwenkamp wederom
geboren en van die wedergeboorte is de ets de getuigenis.
Als ge nu de teekeningen ziet van de Taj Mahal te Agra en van de tempels en
paleizen te Benares en Madura, zult ge er 'n kostelijk materiaal in erkennen, dat
omgezet kan worden door het wonderbarende vermogen in den kunstenaar tot tallooze
nieuwe verbeeldingen.
Doch wie N. kent in z'n werk en persoon als de bedachtzame voortvarende, weet,
dat hij niet immer in één richting doorgaat, maar telkens nieuwe paden inslaat.
De Zwerver, hokvast geworden, zal thans uitgaan op de banen van z'n innerlijke
wereld en wil meer en meer komen tot verdieping en verinniging.
Wij nu zouden, al rondgaand, nog vele verrassende uitingen van N.'s kunnen
komen te aanschouwen. Z'n drie Bali-etsen, die 'n herinnering zijn aan de zeereis
door Straat Bali in 'n ranke djoegoeng en de landing aan de Toekad Loloan (E 110,
89 en 90); z'n Hollandsch werk, waarvan E 141 H e t a a r d i g e s l u i s j e getuigt
van des Zwervers innige belangstelling voor 't intiemmooie in eigen land, in z'n open,
blond Holland; en z'n droge naaldetsen,*) b.v. E 147, om dan weer terug te keeren bij
die groote Madura-ets voor den schoorsteenmuur en verbaasd te vragen, waar iemand
het geduld en de volharding vandaan kreeg, om zoo een reuzeplaat tot in den versten
hoek te verzorgen, zonder dat de magistrale lijn van de compositie door die afdaling
in details verbroken wordt en welke technische moeilijkheden er wel niet aan
verbonden zijn om van zoo'n groote metaalplaat de prent af te drukken....
Doch laat 't voor ditmaal genoeg zijn. Daarom verlaten wij Kleykamp's smaakvolle
zalen en kunnen heengaan in de zekerheid, dat Nieuwenkamp met z'n twintigjarig
werk achter den rug, wederom aan 't begin staat en gaande en strevend met geestkracht
in volhardenden kamp zoekt
HET NIEUWE LEVEN.
Haag, 8-3-'16.

*) Wie belang stelt in de techniek van het etsen, zij verwezen naar het zaakkundig artikel van
Ph. Zilcken in Elsevier's 1902.
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Carnië, door H.M.R. Leopold.
Toen we Carnië zagen heerschte er nog rust. Daarom blijft het in mijn herinnering
als iets vredigs.
We troffen het wel buitengewoon goed. De geweldige oorlog, die in Oost en West
al zwaar gromde, had de Triëstiners, die deze door anderen nog niet ontdekte dalen
als wat primitief maar niet duur zomerverblijf benutten, weggevaagd en er waren
nog bijna geen Italiaansche soldaten. Die kwamen pas in grooten getale, toen de
wolken alweer de toppen omhuifden (Afb. 1) en de sneeuw in de dalen tot modder
werd.
Zoo hadden we een paar maanden lang het rijk alleen en konden met de bevolking
van het mooie land in haar gewone doen meeleven.
En daarvan wil ik nu iets vertellen: van het land en van de menschen.

AFB.

1. ‘DE DORPJES LIGGEN NIET AAN DE GROOTE WEGEN.’

***
Carnië ligt heelemaal van den grooten weg af. Rechts leidt de vlakte reizigers, die
den nog korteren zeeweg vreezen, naar de steden van het Oosten: Triëst, Boedapest,
enz. en de spoorlijn over Pontebba de haastigen naar Weenen en Praag. Links, waar
de makkelijke Brenner Noord-Italië met Tyrol en Beieren verbindt, lokken het
Garda-meer en de Dolomieten natuurvereerders, die ook graag wat gemak hebben
Tusschen die twee gebaande wegen der beschaving loopen alleen een paar smalle
dalen dood op de waterscheiding van Po en Donau, een steilen bergrug, waarin de
laagste pas nog altijd hooger dan dertienhonderd meter ligt. Het verkeerswezen is
dan ook slecht bedeeld. Sedert korten tijd zijn er wel enkele chaussees (Afb. 1, 2),
waarlangs postwagens eens per dag de dorpjes, voorzoover ze beneden in de dalen
liggen, bereiken, maar nog altijd zijn de woningen van de meeste Carniërs alleen
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langs voetpaden te bereiken. Vroeger - dat wil zeggen enkele tientallen jaren geleden
- moet het een lang niet korte of gemakkelijke onderneming geweest zijn, hier door
te dringen. Al daalden ook toen de Carniërs, naar het schijnt, tamelijk dikwijls af
naar de vlakte beneden om te zien wat er werd van de boomstammen, die ze aan de
gezwollen beken hadden toevertrouwd, tegenbezoek kwam zeker heel weinig.
Geschiedenis heeft het land dan ook bijna niet en het bleef zooals het was.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

94

AFB.

2. ‘ENKELE CHAUSSÉES’.

Die gedachte van onveranderlijkheid geeft een wonderlijke huivering, wanneer
ze opkomt, terwijl men bij een van de hooggelegen witte kerkjes (Afb. 1, 3) uitkijkt
naar dalen en bergen.
Dus waren de helgroene weiden tusschen de donkere dennebosschen (Afb. 4)
allang zóó, al heel lang, en zijn ze niet gemaakt om mij te laten genieten van hun
contrast met de blauwe lucht en de violetwazige toppen der kale kalkbergen ver weg?
(Afb. 5).
Dus hoorden al sinds eeuwen in de zwart houten huisjes, die zoo nieuw lijken
(Afb. 6) geslachten van menschen het vaag eentonig geruisch van de beek beneden
en het plassen van de kleine wateradertjes, die zij zelf vingen in holle boomstammen
en helder als diamant deden gudsen uit gespleten riet?
Van die verre steenspitsen, ja, daarvan gelooft men, dat ze oud zijn en
onvergankelijk, dat het maar een bedrog is, als ze bij het eerste morgenklaren zich
verjongen met een mantel van rozerood en in het romantisch stemmend uur van
donker worden de bleekblauwe botten omhangen met purperen plooien.
Maar de frissche groene grasvelden en de huisjes en het schuimig-groene beekje,
dat die niet voor ons gemaakt zouden zijn!
En toch is ook het menschewerk in deze natuur heel oud. Het kerkje van den
heiligen George te Comeglians (Afb. 8), waarbij we graag mijmerden, steunt op een
zwaren Romeinschen grafsteen, eenig overblijfsel van een toenmalig kerkhof. Die
toekomstige taak droomde zeker de kunstenaar, die er een spinnende schikgodin op
beitelde, niet voor zijn werk! Het doodentuintje van nu, dat nog zoo nieuw lijkt, heeft
tusschen veel koude, moderne marmeren monumenten - de Carniërs werden rijk in
de laatste tijden - één roerend beeldje - een knielende edelvrouwe aan wier voeten
een helm ligt - door middeleeuwsche hand gevoelig in zandsteen gesneden. Dáár in Luïnt en Mione - hier - in Liariis - zagen we het Gothisch koor van de overigens
frisch gewitte kerkjes versierd met vijftiende-eeuwsche fresco's. In Prato, vlak achter
den Talm, waarvan een uitlooper het godshuis van Comeglians draagt, staat op een
molen een jaartal geschilderd, dat 1506 of 1556 kan zijn.
Hier geldt geen tijd. Zooals de malsche grashalm en de door ouderdom nooit
gebogen den geslacht na geslacht als andere en toch dezelfde herleven, doen het de
menschelijke dingen in Carnië.
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Wat ik u daarvan ga vertellen staat dus buiten het heden zooals het landschap. De
menschen hielden evenmin hun gewoonten in eere om ons te vermaken als de natuur
haar wondermooie verschieten schiep om ons te bekoren.
Lief en leed groeit op denzelfden bodem steeds weer gelijk op, als het gras doet.
Carnische vrouwen, die voor het eerst hun mannen in den vreemde zien trekken,
voelen nog als de ongelukkige moeder, die in Romeinschen tijd voor haar
twintigjarigen zoon,
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die naar de Eeuwige Stad toog en nooit weer keerde, het grafschrift stelde, waarin
ze haar jongen zelf laat spreken:

AFB.

3. HOOGGELEGEN WITTE KERKJES.

‘Toen ik als jonkman mijn streek had verlaten en getrokken was naar de stad der
goden, die ik zoo fel verlangde te zien, trof mij op den terugweg felle koorts, die mij
den bloei van mijn jeugd ontnam, omdat het onbillijke lot mij wegriep. Ik schoor op
mijn reis mij - zooals ik beloofd had - nooit de baard, maar toch kon ik niet den
wensch van mijn ouders bevredigen: hier lag ik door bitteren dood getroffen. Mijn
rampzalige moeder draagt alle dagen in het hart haar smart om’.
Nog - als in lang vervlogen eeuwen - vertellen 's winters in het omsneeuwde huis
de vrouwen elkaar en de kinderen de sprookjes van den Mazzarot en Silverio.
Hoe de Mazzarot den stal binnensluipt en de staarten van de koeien in elkaar vlecht,
of de deur open doet, de beesten naar buiten drijft en dan den eigenaar gaat roepen,
die opstaan moet en hard loopen om zijn vee weerom te halen.
Tot voor weinige jaren was het in verscheiden dorpen, bijvoorbeeld in het
hooggelegen Collina gewoonte het hooi van de bergen naar beneden te brengen met
ossen. Dat wist de Mazzarot en om de menschen van Collina te plagen lokte hij vaak
stilletjes een of twee weg van de kudde, en als de drijvers ze dan na lang zoeken,
wie weet waar, terugvonden, hoorden ze den gewonen schaterenden spotlach.
Twee vrouwen van Luïnt hadden eens afgesproken samen hooi te gaan halen op
den berg, heel vroeg, vóór de dag aanbrak. Wat na middernacht hoort de eene zich
bij haar naam roepen; ze staat op, spant de ossen in en gaat op pad de hoogte op.
Voor zich uit hoort ze het gerammel van een anderen kar en een stem, die telkens
herhaalt: ‘Hu Biso! hu Ros! hu Flor!’ Boven bij de hooischuur aangekomen, meent
ze haar kameraad te vinden, maar ze wordt door den luiden lach van den Mazzarot
verwelkomd.
Zoo eenvoudig is het leven en zoo vervuld van werk, dat zelfs de sprookjes bij
den haard daar vol van zijn.
En altijd zijn het de vrouwen, die werken. Dat is zoo het gebruik geworden in
Carnië sinds de mannen in de zeventiende eeuw begonnen uit te zwermen over de
landsgrenzen. Wij zagen eigenlijk het land niet precies zooals het andere zomers is,
omdat de oorlog veel landverhuizers op hun geboortegrond teruggebracht had. Anders
komen de mannen alleen in den winter een paar maanden thuis om boomen te kappen
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en naar beneden te brengen. Dat is het eenige werk, dat ze binnen hun landspalen
doen. 't Zou voor de vrouwen ook te moeilijk zijn. Het gaat namelijk zóó:
Op de steile hellingen, waar de denne- en beukenbosschen groeien, omdat ze voor
bouwland of wei niet geschikt zijn, zoeken de hakkers de volwassen boomen uit,
vellen
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ze en zagen ze klein: de dennen aan stukken van drie tot vier meter lengte, de beuken,
die als brandhout dienen, op metermaat. Deze t a ï s en b o r i s (zoo heeten de stompen
in het dialect van Carnië) dragen de mannen naar de beek beneden of laten ze daarheen
afglijden langs goten gevormd door rijen van boomstammen, die r i s i n e heeten.
't Is erg interessant van den anderen kant van een dal 't werk op zoo'n r i s i n a te
volgen. 't Heeft veel van den arbeid van boschmieren, die vaak hun nest omringen
met een wal van kleine, op maat gesneden stokjes. Maar 't maakt meer leven. Als er
boven een paal klaar ligt, door de mannen nog vast gehouden aan stokken met scherpe
ijzeren haken, wordt er snel gefloten om de wachters, die aan weerskanten zitten van
de punten, waar de r i s i n a boschpaden kruist, te waarschuwen, dat ze het verkeer
stop moeten zetten. De wachters antwoorden met vèrklinkende stem. Dan glijdt de
paal neer, eerst langzaam, later vlug, tot hij ergens hangen blijft tusschen de boomen
of in een bocht. Men doet niet dadelijk moeite hem verder te krijgen. Dat komt terecht,
een volgende geeft hem wel een zetje. Zoo schuiven de stammen, wit, rossig of geel
alnaarmate van de boomsoort, tot beneden in de beek.
Dit deel van het werk hebben we mee kunnen maken, omdat de mannen toevallig
thuis waren en dus maar vast begonnen. Van het verdere konden we alleen de
hulpmiddelen bekijken; hoe ze gebruikt worden, moesten we ons laten vertellen.

AFB.

4. HELGROENE WEIDEN TUSSCHEN DONKERE DENNEWOUDEN.

Het voornaamste is de stuw, in het Carnisch s t u a , die, als hij gesloten is, het
water van de beek tegenhoudt, zoodat zich een soort van meertje vormt. Als er nu
benedenstrooms van de stuw een groote hoop boomstammen in de beek liggen, die
niet afdrijven willen (Afb. 8), opent men opeens de versperring en laat het water de
boomen opnemen en verder jagen. Zoo komen deze langzamerhand tot aan de
houtzagerijen, die gebouwd zijn, waar de stroom al kracht genoeg heeft om een
machine te drijven. De planken worden vandaar per wagen vervoerd.
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AFB.

5. KALE KALKBERGEN VER WEG.

De bewerking en expeditie van het hout is het werk van de mannen in de
wintermaanden, die ze thuis doorbrengen; het andere doen de vrouwen, en, wanneer
de mannen er niet zijn, doen zij alles.
Zoo maaien zij het gras. Eerst in het dal, waar de zon het gauw rijp stoofde. Het
hooi dragen ze in geweldige bundels tot op den zolder boven den koestal (Afb. 7),
op den s t a l i boven den c i ô d . Later, als de zomer ten eind loopt, trekken ze 's
morgens vóór dag en dauw naar de groene wijdte van de m a l g a of m o n z , die in
Zwitserland S e n n e heeten (Afb. 9).
Hier zijn die bergweiden nog niet door tooneelspelers en bankiers ontdekt, 't is er
zuivere natuur, al lijkt ons, die uit het zorgelooze Zuiden komen, waar alles wat met
werk in verband staat, leelijk gevonden wordt, zoo mooi onderhouden gras tusschen
zoo heelemaal niet verwaarloosde of beschadigde boomen eer een Engelsch landgoed
met zwaar betaalde tuinlui dan een rendeerend boerenbedrijf.
't Is merkwaardig, dat het landschap, juist omdat alles behandeld wordt met de
voorzorgen van practijk en zuinigheid, van verre gezien den indruk maakt een en al
lusttuin te zijn, waarin de sporen van de menschen, die toch de natuur vernietigen
moeten om ze te kunnen gebruiken, tot een minimum herleid zijn.
We roepen ons het Zuiden, dat hoe ook door het klimaat vertroeteld, toch oneindig
veel minder voortbrengt, weer voor den geest. Zien zijn steenige, op alle bochten
breed uitgeloopen paden, die dalen van bergbeken lijken en het na stortregens ook
worden, zijn door onverzorgde waterloopen weggespoeld of met kiezels overdekte
akkers, zijn ondermijnde of half afgekapte boomen: resten van dicht woud, dat
uitstierf, omdat de herders hun schapen niet beletten de jonge boompjes af te grazen.
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Hier is alles anders. Het pad loopt boven langs, ver van het bed van het bergstroompje,
net breed genoeg voor één paar voeten. Links en rechts liggen over het ongeschonden
gras doorntakken, die uitwijken voor laag- of niet geschoeide voeten ongeraden
maken. De vrouwen willen geen vertrapten berm zien: als 't hooitijd is, kan men
immers ook dáár maaien. De boomen zijn overal frisch en gezond en prachtig
verpleegd. Een boom is een kapitaal. Hoe zou Carniëzooveel van zijn zonen aan de
hoogeschool kunnen laten studeeren, als 't zijn veertigduizend bunder bosch niet
goed onderhield? En waarmee zou moeder de vrouw den polenta-pot warmen, als
er geen jonge boompjes meer groot werden om sprokkelhout te leveren? Schapen
ziet men in Carnië alleen boven de boschgrens.

AFB.

6. ZWART HOUTEN HUISJES MET EENVOUDIG SNIJWERK VERSIERD.

In den zomer, als er tenminste niets te maaien valt en geen boonen of maïs te
oogsten zijn, vullen de vrouwen den voorraad brandhout aan. Voor den heden winter
en een lang voorjaar, dat ook nog wit van sneeuw is, moet een geweldige hoop
gesprokkeld en gehakt worden en door de vrouwen naar beneden gedragen, uren ver.
Met den hoog opgestapelden draagmand tegen den rug loopen ze vlug een eind, een
tien minuten of een kwartier. Dan blijven ze staan, steunen den last op een van de
hekken, die hier altijd de boschpaden omzoomen of tegen een hoop steenen, en rusten
een paar minuten. De mand weegt dikwijls een vijftig pond, soms nog meer.
Maar de vrouwen zijn niet voor een klein geruchtje vervaard (Afb. 7 en 10). Ze
kennen immers geen ander vervoermiddel dan haar rug. Het huis staat nooit aan den
straatweg. Wat er noodig is, moet er door menschen heengedragen worden:
aardappelen, meel of naaimachine, alles komt in de g e r l a op de schouders van de
vrouw binnen. Ook de kleine kinderen gaan mee in die draagmand. Maar dat duurt
alleen tot ze kunnen loopen. Dan krijgen zij hun eigen korfje (Afb. 10).
Het sjouwen heen en terug naar het veld en de bosschen kost veel tijd en thuis
wacht weer andere bezigheid; als men draagt met de schouders heeft men de handen
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vrij. Daarom brei- en de vrouwen, terwijl ze de bergen op en afdraven haar kousen
en maken s c a r p e t s , schoenen van touw en lappen, die een eigenaardigheid van
de streek vormen.
't Lijkt zonderling, dat de Carniërs op bosch- en bergpaden, die met spijkers
beslagen schoenen op een zware proef stellen, bij voorkeur zulk schijnbaar erg gauw
verslijtend schoeisel dragen. Maar met die slijtage is het zoo erg niet. De zool van
de
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s c a r p e t s bestaat uit een tien, twintig lagen stof, die overal door en door geregen
zijn met stevig bindgaren, dat de lappen bijna nergens vrij laat, en wordt zoo sterk
en hard gemaakt, dat zelfs een puntige steen of een doorn er niet indringt. Toch blijft
ze buigzaam, wat het loopen veel gemakkelijker maakt.

AFB.

7. DE KOESTAL; FORSCHE KOPEREN PUTSEN AAN EEN HOUTEN DRAAGJUK.

Oefening is het halve werk. Dus kunnen de vrouwen veel beter dragen dan de
mannen, die in het buitenland andere ambachten beoefenen. Zoodoende kregen we
in den tijd, toen de landverhuizers in stroomen terugkwamen, het zonderling vertoon
te zien, dat de vrouwen in haar g e r l a de groote handkoffers der thuiskomers torsten,
terwijl die een pijpje rookend erbij liepen. Toch waren de vrouwen erg blij hun
mannelijke huisgenooten nu eens wat vroeger bij zich te hebben en dezen vertelden
ons vaak, dat ze nooit geweten hadden, dat hun land in den zomer zoo mooi is.
En luieren deden ze niet al leek hun aankomst wat gemakzuchtig. Ze gingen
dadelijk hun huizen opknappen, de wegen verbeteren - waarbij ze steen en been
klaagden over de lage loonen in het vaderland - en de waterloopen regelen.
Hier kan men prachtig bestudeeren hoeveel nut goed gebruikt stroomend water,
ook al dient het nog niet om turbines te drijven, geeft.
De kleine wateradertjes vangt men voor een deel aan den oorsprong op om de
menschen water voor de huishouding te verschaffen en houdt ze overigens zoo smal,
dat men ze pas van vlak dichtbij ziet. Het al van de bron af gevangen water komt pas
aan de fontein weer te voorschijn (Afb. 11). Vandaar dragen het de vrouwen - altijd
zij - in forsche koperen putsen aan een houten draagjuk naar huis (Afb. 7). Het juk
wordt hier over één schouder gedragen, niet als bij ons over twee. Dat is
Venetiaansche gewoonte. 't Zou onmogelijk zijn in die stad de smalle straatjes door
te komen met een dwars gedragen juk. Omdat Carnië eeuwen lang tot het gebied van
Venetië behoorde, draagt men er zóó, wat anders in de wijd gebouwde dorpen
heelemaal niet noodig zijn zou. Het bekken onder de drinkfontein dient om te
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wasschen en wanneer het water daaruit in het hoofdstroompje terugloopt, helpt het
den dorpsmolen draaien. Na den molen drijft het met vele andere beekjes samen de
houtzagerij, vult de stuw en jaagt de balken voort. Dat doet alles voor den mensch
het water, nadat het overvloedig de dichte bosschen en malsche weiden gedrenkt
heeft.
Het water is nuttig, gezellig en vriendelijk, maar 't meest poëtische, dat het schept,
is toch wel de molen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

100
Een molen is hier een klein hokje van steen, dat uit rots zelf is gegroeid en geen tijd
kent, evenmin als de berg of het water. We vroegen aan een molenaarster - natuurlijk
ook hier een vrouw - hoe oud haar molen was: ze wist alleen, dat hij héél oud is. En
het aantal jaren komt er ook niets op aan. Wie denkt er aan jaren, als men daarbinnen,
de beweegkracht vergetend, alleen een steen op een anderen ziet draaien en een
waaier van goudgeel meel er tusschen uit stuiven in een grooten bak. Op den
bovensten steen danst dol onregelmatig een lat rond, die als een primitieve excentriek
de schuif schudt, waarop boven het gat van den molensteen de maïskorrels langzaam
neerdansen. Wanneer er alleen het vage gesuis van het meel onder den steen was,
zou het geluid van den molen vervelen als het gesis van een cirkelzaag, maar het
hobbelig dansend stuk hout breekt gedurig de eentonigheid, maakt den zang van den
molen bedwelmend als dien van een sneltrein en doet volkomen den tijd vergeten.
Is 't niet of sprookjes werkelijkheid worden als het molenhout vlakbij klappert?
Daarom wil ik hier, in den molen, vertellen waarom altijd, als het geregend heeft,
bij Timau een groote modderstroom in den r i o Moscardo vloeit, den weg door het
dal onbegaanbaar maakt, den argeloozen voorbijganger vastgrijpt en hulpeloos
meesleurt.
Er was eens - moet u weten - een zekere Silverio, een boer, die erg vroom deed,
maar boos en hebzuchtig was en vond, dat hij nooit genoeg land bezat en op alle
manieren probeerde meer te krijgen. Zoo begon hij een proces tegen een buurman,
van wien hij wist, dat hij geen schriftelijke bewijzen van eigendom had. De rechter
moest dus een eed laten zweren en hij dacht, dat Silverio wel bang zou zijn om een
meineed te doen. Hij was immers zoo vroom. Silverio verklaarde zich bereid tot het
godsoordeel en rustig ging hij met al de dorpelingen en den rechter rond op den
akker, die hem niet toebehoorde en bij elken stap herhaalde hij: ‘De grond, waarop
ik sta, hoort mij; anders mag de duivel mij halen’. En de dorpelingen begonnen te
twijfelen of hij niet gelijk had en de rechter, die zag, dat de duivel hem ongemoeid
liet, kon niet anders doen dan hem den akker toewijzen. Maar de duivel had Silverio
niet kunnen pakken, omdat hij, voordat de rechter hem kwam halen, grond van zijn
eigen land in zijn schoenen gedaan had en dus geen meineed zwoer.

AFB.

8. BOOMSTAMMEN IN DE BEEK.
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De slimme booswicht had den duivel kunnen verschalken, maar ontkwam toch
zijn straf niet. Na zijn dood werd hij gedoemd onophoudelijk met een houweel den
berg bij Timau te bewerken. Daar hakt hij sinds dag en nacht de steenen tot puin.
Dat puin is de modderstroom, die na regenweer over den weg schuift.
Alleen wanneer de elfen in een blanken sterrenacht op gouden wolkenwagens uit
Duitschland òverkomen en haar zusters van Carnië tot een reidans nooden op den
Tencatop, laat Silverio zijn houweel rusten, zet een mooien groenen hoed op, trekt
een roze wambuis aan en blijft star kijken naar de
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luchtig zwierende wezentjes, die, als het dag wordt, te gauw verdwijnen. Dan neemt
met een zucht Silverio weer zijn werk ter hand en klopt onophoudelijk verder, als
het latje op den molensteen.
***

AFB.

9. DE MALJA MET BAITA.

De feeën dansen volgens het sprookje op den Tenca, maar ik wed dat ze het ook
doen op de weide boven Ligosullo.
Hoe zou die anders de ‘Engelenwei’ kunnen heeten en zou 't gras er zoo
extra-mollig malsch en zacht-teer groen zijn? Er staan feestelijke kerstboompjes
klaar om de sluiers van maanzilverigen nevel te dragen, die de feeën afdoen als ze
ten rei gaan.
Soms vergeet bij het scheiden een van de allerkleinste elfjes haar gazen kleedje.
Het ragfijn ponnetje met het rijke garnituur van zuivere diamanten schittert er dan
een poos in de schuine stralen van de zon, tot ze terugkomt, onzichtbaar als de sterren
bij dag, en het weghaalt.
De menschen, die het zagen, hielden het in de nuchtere werkstemming van den
morgen voor een bedauwd spinneweb, dat door de zon gedroogd werd.
Op de ‘Weide der Engelen’ nemen, geloof ik, de Duitsche feeën na den moeilijken
vliegtocht en den verhittenden dans haar bad in de dampen van den morgendauw en
dan nog een frissche douche onder een dennetje, dat ze flink schudden. En dan....
drogen de oolijkerds zich af aan de wasch, die de vrouwen van Ligosullo op de lijn
hingen in haar tuintjes. Daarom is die 's morgens zoo nat!
Wasch vinden ze altijd buiten in Ligosullo, want Ligosullo is trotsch op zijn
properheid. Ligosullo, moet u weten, heet het Holland van Carnië en als in Holland
boent men er eens in de week de straat.
Het was bijna avond, toen we er aankwamen. Tegen de helling van het wijde dal
streek het duister zijn staalblauwen mantel glad over het grillig bont dagbeeld der
weiden, bosschen en rotsen. De verre bergen smolten weg onder den druipenden
zonnegloed, die op het punt stond te verzinken in het vurig nachtmeer achter hun
toppen.
't Was een blijde verrassing, werkelijk als een Hollandsch dorpje, met knusse
huiskes vol kleurige verfjes op vensterluikjes, kozijnen en deuren aan gezellige
pleintjes, waar op bultige keien kippen stolzeerden.
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Een heel klein beetje had het weg van Volendam, maar een Volendam zonder zee,
op een duizend meter hoogte.
En toen er de rozige schemering viel door de huisgroepjes, meisjes rondgingen
met lange kaarsen, in de donkerende kamertjes het houtvuur scherpe menscheprofielen
achter de glimmende ruiten teekende, werd het van niet meer gekende poëzie, als
een Nachtwandeling van Schalcken of de Avondschool van Dou.
Wie stelt zich voor, dat de Ligosullanen, die als scharesliep de wereld doortrekken,
aan zoo'n dorpje als aan hun thuis denken?
Met de waardin van het herbergje - het eenige: twee kamertjes maar, stelt Ligosullo
beschikbaar voor zijn bezoekers - aten we mee van wat ze voor haar eigen gezin
gekookt had en toen klommen we de witgeschuurde
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trap op om te gaan rusten tegenover het breede raam, waarachter direct de moestuin
opstijgt tot aan de kerk en.... konden niet meer gelooven in Italië te zijn en in een
heden, dat groeide uit een verleden.
Houten huisjes lijken altijd nieuw als ze goed onderhouden worden en vaak ferm
in de verf gezet. Marken, de Zaanstreek en Ligosullo hebben geen leeftijd. 't Lijkt
er alles van gister en toch was het allicht duizend jaar geleden net eender.
***

AFB.

10. DE KINDEREN DRAGEN HUN EIGEN KORFJE.

Maar Ligosullo is een uitzondering in Carnië. In de andere dorpen zijn de huizen
maar zelden van hout en dan niet geverfd. De denneplanken worden door de verwering
donkerbruin en de rook van het houtvuur, dat in den winter nooit uitgaat, bedekt ze
van onderen op met een dikke laag roet. Aanlokkelijk zien die woningen er niet uit,
al zijn ze vaak met eenvoudig snijwerksmaakvol versierd (Afb. 6). Maar die vuilheid
is de schuld van den mensch, die het rookige vuur uitvond; de natuur is niet zoo boos,
dat ze haar eigen product mismaakt. De hooischuren boven op de bergweiden, de
b a i t e zooals ze hier heeten (Afb. 9) en de stallen met den voederzolder er boven,
die lager staan in de dalen, de s t a l i s blijven ook na jaren frisch en koket - als het
malsche gras en de altijd groenende dennen er rondom.
Stijl is er niet in de huizen en dorpen van Carnië (Afb. 11, 12), als men stijl opvat
in den Italiaanschen zin, van streven naar grootschheid en overweldiging door een
geheel. De woningen staan waar de gril van den eigenaar en het terrein, vooral ook
het water, wilden. Niemand bouwde ze om den gevel of om het straataspect, ieder
om de bewoonbaarheid en de gezelligheid binnen. Een Romeinsch ‘paleis’ ziet er
van buiten heel wat indrukwekkender uit, maar wie voelt voor huiselijkheid geeft al
de kale, kille kamers ervan graag voor den eenen f o c o l a r e van een Carnisch hutje.
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De f o c o l a r e is een klein vierkant hokje, tegen het huis zelf aangebouwd. 't
Heele midden wordt ingenomen door een verhoogde steenen vuurplaat. Daar knappert
onder den wijden trechter van den rookvang altijd het hout. Zoo lijkt het ons tenminste,
want overal waar we binnenkwamen borrelde een pot boven een dikken smeulenden
tak. Daarnaast stond dan dadelijk de koffie voor den gast in de witte asch van droge
twijgen. Rondom gaat een bruinhouten bank langs alle drie wanden onder een donkere
lambrizeering. Men zit er heerlijk: de voeten op de vuurplaat; boven de laaghangende
geheimzinnigheid van den
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rookvang; links en rechts venstertjes, die uit het landschap verrukkelijke schilderijen
snijden; in het midden het vlammenwereldje, dat altijd wat nieuws weet als 't echte
leven te eentonig lijkt en het praatzieke water, dat bezig kout over wat wij denken
en ons interesseert zonder ooit antwoord te eischen of om verstrooidheid ongeduldig
te worden.
Er is geen grooter menschenkenner dan het vuur. Ik denk, omdat het alleen door
de menschen geschapen en onderhouden wordt.
Oud is de pot, die boven de vlammen hangt, maar het blauwe koffiekannetje er
naast is al nieuw - made in Germany -; de v e c c (spreek uit: wetsj) staat in de kast,
ferm op zijn drie pooten, net een apothekersvijzel. Nu is hij nog de trots en de zorg
van de vrouw, die eens in de week zijn zinken buik aan de straat glad schuurt, zooals
bij ons een boerin de klompen - op poetsdag staat er een heele collectie van groote
en kleine buiten (Afb. 13) -, maar hoeveel zullen er over een honderd jaar in Carnië
zijn? De toeristen zullen te eeniger tijd ook de v e c c ontdekken, in de mode brengen
en gebruiken om in hun stadssalons electrisch het theewater aan de kook te brengen.
Wat een gezelligheid zonder eenige weelde in zoo'n hokje, waar hoogstens de
bankleuning een paar bochtige lijnen vertoont! En als dan de kamer er naast
fijngebeitelde kleerenkisten tusschen donkergebeitste stoelen - ook mooi gesneden
- laat zien, krijgen de familiegebruiken leven.

AFB.

11. DE FONTEIN.

***
Als een meisje haar verloving verbreekt of een vrijer den bons geeft, weet dat
natuurlijk dadelijk de heele buurt. 's Nachts trekken dan de jongelui uit, leggen van
het huis van de eene hoofdpersoon in het drama naar dat van de andere de p u r c i t e ,
het ‘varkens-
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pad’. Ze strooien namelijk een streep zaagsel en zetten voor de deur van het meisje,
als zij ontrouw was, of voor die van den jongen man, als hij een blauwen scheen
opliep, het ‘varkentje’ neer. Dat varkentje is een grooter hoopje zaagsel met een
pijnappel er in en een trog erbij, om het beest te drinken te geven. Mooier is het nog
als een pompoen op vier stokjes de rol van het zwijn gaat spelen.
Komt het wèl tot trouwen, dan draagt de bruid den dag vóór het huwelijk haar
uitzet, met een inventaris er bij, in een fijn besneden kist naar het huis van den
bruigom. Daarom zijn er in oude huizen zoo veel van die mooie kisten: ieder geslacht
bracht er weer een.

AFB.

12. DE HUIZEN STAAN WAAR HET WATER WILDE.

Als de bruiloftsstoet uit de kerk naar huis trok, moest vroeger het jonge paar in
elk dorp, dat 't voorbij kwam, of in het eigene, als dat een kerk had, ‘veergeld’ betalen,
waarvoor dan de andere jongelui een feestje op touw zetten. Nu wordt meest op
kosten van de jonggehuwden een volksbal gegeven in de vergaderzaal, die iedere
gemeente er tegenwoordig op nahoudt. Als het paartje niet arm is en toch niets
afschuiven wil, loopt het hard kans op een serenade met ketelmuziek. Op een enkel
dorp is het gebruik, dat iedere huisvrouw den voorbijtrekkenden bruiloftsstoet een
glaasje wijn of likeur aanbiedt, dat echter gelukkig niet geledigd hoeft te worden.
Wanneer iemand gestorven is kleeden de huisgenooten hem in zijn beste pak en
leggen hem neer op een tafel. Dan komen de dorpelingen om de doodenwake te
beginnen. Elkaar om beurten afwisselend spreken ze de gebeden voor het zieleheil
van den doode. De familie bereidt hun koffie en brood. In Calgareto zagen we nog
een ander oud gebruik in eere. Het gezin van den overledene immers geeft aan ieder
huis van het dorp een kilogram grof zout af als belooning voor de doodenwake,
waaraan door één persoon uit elke familie wordt deelgenomen. In Salino, zegt men,
worden den doode, ‘omdat hij een verre reis moet doen’, de sneeuw-klompen met
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scherpe punten - de d a l b i d e s c u i g l a c i n s - aangedaan, die in den winter het
loopen op de steile paden, ook wanneer ze bevroren zijn, mogelijk maken.
Als de droeve optocht gaat naar het nederig kerkje - twee aan twee op het smalle
pad achter de hoog op manneschouders gedragen kist - en vandaar naar den godsakker,
slaken de verwanten en vrienden luid hun jammerklachten, verheerlijken de
verdiensten van den doode en vragen hem
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hunne groeten te doen aan geliefden in de andere wereld. Op sommige plaatsen wordt
deze doodenklacht nog in verzen gesproken.
***

AFB.

13. OP POETSDAG STAAN DE VECC BUITEN.

Het land bebouwen en trouwen en sterven, dat is het allergewoonste boerenleven.
Maar de Carniërs zijn er geen menschen naar om zich daartoe te beperken. Ze leven
méér levens dan dat eene.
Aan de mannen - aan bijna allen - behoort de wereld over de bergen en over de
zee als arbeidsgebied. ‘In Duitschland en Oostenrijk zijn we allemaal goed bekend;
ik werkte ook veel in Roemenië en Bulgarije’, hoorden we ieder oogenblik van
mannen, die ouderdomsrust genoten in huisjes, die ze zich van hun overgelegde
verdiensten naar hun zin lieten bouwen. Vrij en frank gingen ze om met ons vreemden
en ook met een paar Zuid-Duitschers, die juist vóór de oorlogsverklaringen nog
eventjes over de grens waren gewipt om den ouden vriend, die zooveel jaren in de
fabriek, waar zij ingenieurs waren, met hen had samengewerkt en nu hen genoodigd
had den f o c o l a r e in Ravascletto, waar hij zijn verder leven slijten wilde, met een
bezoek te vereeren.
De landverhuizers uit Carnië zijn heel wat anders dan hun naamgenooten uit het
Zuiden, die als paria's met Poolsche Joden en Syrische emigranten door agenten van
stoombootmaatschappijen kuddegewijs gedreven worden naar het verre land van de
sterrenbanier, dat hen bijna als zijn negers minacht om hun onwetendheid en hun
minder betaalt dan zijn eigen zonen, of naar de Zuid-Amerikaansche republieken,
die even onontwikkeld als met zich zelf ingenomen zijn.
Hoeveel aangenamer werken de Noord-Italianen in Duitschland en Oostenrijk!
Ze worden betaald als de bewoners van het land zelf; niemand scheldt hen uit voor
onderkruipers; hoog dragen zij het hoofd, omdat ze zich nuttig en noodig weten; fier,
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als gelijken, beoordeelen, waardeeren ze de vreemden, die ze kunnen begrijpen omdat
ze hun taal volkomen beheerschen.
Maar van dàt leven der Carniërs vertel ik niet, omdat het buiten hun land om gaat.
(Wordt vervolgd).
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
V.

H. BUNBURY. A ‘CONVERSAZIONE’.

NOG EENIGE SPOTPRENTTEEKENAARS: BUNBURY,
WOODWARD, COLLINGS, NEWTON. - HERLEVING DER
HOUTGRAVURE. BEWICK, DE HOUTGRAVEUR EN
ILLUSTRATOR; ZIJN INVLOED OP DE ILLUSTRATIEKUNST. EEN MYSTICUS: WILLIAM BLAKE. ZIJN PROCÉDÉ VAN
METAAL-RELIEF, ZIJN ILLUSTRATIES. TWEE KLASSIEKEN:
CALVERT, FLAXMAN.
Wij hebben met de 18e eeuw nog niet afgedaan. Toen ik vermeldde, hoe Rowlandson
zich ging wijden aan de spotprentkunst, noemde ik, als die van den vriend die hem
daarin was voorgegaan, en wiens teekeningen hij vaak te etsen kreeg, Bunbury.
Men kan Henry Bunbury (1751-1811) met eenig recht een dillettant noemen, maar
hij was een zeer begaafd dillettant en bezat een geestige en aangename hand van
teekenen. Zijn eigen etsen zijn - voor zoover zij ongekleurd bleven - herkenbaar aan
zijn manier om met allerlei puntjes en stippels, zelfs langs de omtrekken, een krijt-
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teekening na te maken, hij bracht het daarin niet tot een raffinement als sommige
Fransche graveurs in de 18e eeuw. De vruchtbaarheid van zijn vinding plaatst hem
na Rowlandson en Gillray vooraan onder de caricaturisten van den tijd. Hij had een
groot gemak van teekenen, doch was weinig onderlegd. Zoon van een baronet, en
broer van een anderen, die tevens een groote autoriteit was op het gebied van
paardensport, was hij al te verzot op paardrijden en andere lichaamsbeweging dan
dat hij zich met studie aan de kunst kon wijden; wat wellicht jammer is, want hij had
veel humor en talent meegekregen, en hij had de toentertijd zeldzame eigenschap
van behalve kunstenaar ook hoogst beschaafd en ontwikkeld man te zijn. Hij heeft
nooit politieke caricaturen gemaakt, noch prenten of teekeningen van bedenkelijk
karakter; zijn wijze van typeering was vrij van malice en groteske overdrijving. In
sommige van zijn vroolijke teekeningen schijnt hij een voorlooper van Caldecott.
Hij was een hoogst beminnelijk, vermogend en onderhoudend man, bevriend met de
intellectueelen en kunstenaars van zijn dagen; zijn schetsen werden door schilders
als Sir Josua Reynolds en Sir Benjamin West hoogelijk geprezen.

H. BUNBURY (ENGRAVED BY GILLRAY). A BARBER'S SHOP IN ASSIZE-TIME.

Deze gentleman had dikwijls, schijnt het, geen tijd of geen lust om zijn schetsen
uit te werken, en vergenoegde zich ermee de ontwerper te zijn van prenten waarvan
Rowlandson eigenlijk eerst een kunstwerk had gemaakt. Ook Gillray graveerde
eenige zijner bedenksels, naar ik meen, met meer volstrekte getrouwheid; wij kunnen
de ‘Barber's Shop’, hier gereproduceerd, dus als een Bunbury beschouwen. Meer
zekerheid bestaat voor de beide andere: het ruitertje en de ‘conversazione’.
Het ruitertje van H. Bunbury Esq. - ‘How to make the Mare to go’ is, evenals vele
andere van dergelijke onderwerpen, ook door Rowlandson geëtst, die er op den
achtergrond figuren aan toevoegde; dit echter is de conceptie van hemzelf. Het
figuurtje herinnert ons aan John Gilpin en zijn vermakelijke historie, de hoed en
pruik waaien van zijn kale hoofd; de gang van het paard schijnt echter nauwelijks
onstuimig genoeg om dit te veroorzaken. Het paard, ofschoon wat kort van romp, is
beter geteekend dan het ventje, dat een zeer schraal lijf en nogal dikke beenen heeft,
en voor wiens lenden niet veel plaats over blijft. Het geheel is echter genoegelijk,
de teekentrant pittig en de achtergrond luchtig.
De reproductie naar de ‘Barber's Shop in Assize time’ (ten tijde van de zitting der
rechtbanken) is genomen naar een reproductie, ze is dus wat fraaiheid betreft niet te
vergelijken met de andere, die naar de prent zelf is. Maar wel is deze voorstelling
als zedenschildering interessant. De gewoonte der teekenaars dier dagen, om veel
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op een prent te zetten, latende gelden, merken wij toch in deze barbierswinkel een
drukte en een gemis aan ruimte en comfort op, die zulke klanten in onzen tijd zeker
niet zouden dulden. De lokaliteit heeft wel iets van een keuken, aan de zoldering
hangen uien en hammen, veel geschikte gelegenheid om zich te wasschen schijnt er
niet
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H. BUNBURY ESQRE. HOW TO MAKE THE MARE TO GO. NON QUO SED QUO MODO.
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te zijn; kapstokken, stoelen, alles is primitief, zelfs voor de ingewikkelde pruiken
der rechtsgeleerde heeren schijnen niet genoeg speciale bergplaatsen te zijn. Het is
waar, - Assize-time was stellig een drukke tijd voor de barbiers. De personnages die in het midden van de prent, blijkbaar de meester-barbier zelf en zijn
slachtofferachtige klant, de heer die zich staat te wasschen, en die op den achtergrond,
die onder het mes is, zijn met humor geteekend. Niet minder aardig is een andere
satire, die op de toen zeer in zwang zijnde C o n v e r s a z i o n e s , een soort grootsch
opgezette j o u r s , waar het van het intellect van verschillende gasten verwacht werd,
dat het vonken spatte, die dan het kostbaar en overdadig diner of souper vervingen.
Zij kostten den gastheer en gastvrouw minder geld, doch des te meer zorg en
vermoeienis. De Conversazione van Bunbury is er een op bescheiden schaal, schijnt
wel, nog niet zoo pompeus als die, waarmee later Trollope zoo geestig gespot heeft.
Het prentje heeft eigenaardige gebreken - echte dillettanten-slordigheden. De
plaatsing der personnages tegenover elkaar is soms een onopgelost probleem, de
beenen van den bedienenden knecht zijn niet te zien - dat is geoorloofd... maar men
mist ze! Het zich vervelende mannetje op den voorgrond komt iets te kort aan heup
of onderlijf of wat ook; hij lijkt abuis in elkaar geschroefd. Toch, is zulk een prentje
niet échter, frisscher en van een zuiverder gratie dan de duizenden guldens
opbrengende eeuwige zoete spelende kinderen of thuiskomende papa's van Morland,
gegraveerd door Ward of Knight en in geraffineerde kleuren gedrukt, die het gemis
aan karakter der teekening moeten goed maken?

G.M. WOODWARD. GENERAL COMPLAINT.
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G.M. WOODWARD. HYPOCRISY.

George Moutard Woodward, een origineel, maar zeer vulgair teekenaar, was de
zoon van den zaakwaarnemer eens landeigenaars. Hij vertoonde al vroeg aanleg,
trok naar Londen, waar zijn vader hem een jaargeld eerst van 50, later van 100 pond
toestond, dat hij in drank belegde. Hij was altijd aan te treffen in mindere kroegen,
in gezelschap van een ruw soort jongens van de vlakte. Hij stierf op een avond
plotseling met een glas brandewijn in de hand.
In het weergeven van vrij platte comische tafreelen had deze teekenaar, naar ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

110
zekerd wordt, zijns gelijke niet, maar wat ik van hem te zien heb kunnen krijgen is
nu niet om over te roepen. Zijn trant was slordig en burlesk zonder vroolijkheid. Het
figuurtje ‘General Complaint’, genomen naar een houtsneetje van Fairholt in het
boek van Wright, duidt met een woordspeling op den politieken toestand in 1796.
Woodward heeft zeer veel caricaturen gemaakt die niet werden gesigneerd. Henry
Wigstead en John Nixon waren andere tijdgenooten en vrienden van Rowlandson,
wier schetsen door hem werden uitgewerkt en wier talent door chroniqueurs is
geprezen, zonder dat wij dien lof thans nog kunnen controleeren.
Newton teekende eenigszins op de manier van Rowlandson, doch veel zwakker.
Een van zijn prenten is een scherpe satire op de slavernij der negers en de
mishandeling waaraan zij veelal waren blootgesteld. Evenals vele zijner confraters
heeft hij prenten gemaakt, die wel speciaal voor knusse binnenkamersche bezichtiging
door oude snoepers in den handel werden gebracht. Zoo is er één, potsierlijk obsceen
van onderwerp: ‘The Revenge of the Tailor on the Parson’. De kleermaker, bedrogen
echtgenoot, betrapt den predikant op heeterdaad, en gebruikt zijn schaar. De teekening
is veel minder drastisch dan het gegeven schijnt te willen, maar toch niet oirbaar.
Collings, een ander handig spotprentteekenaar, mag nog genoemd. De prent Gretna
Green is niet onvermakelijk, maar onaangenaam van techniek, een staalkaart van
allerlei ruiten, driehoeken, en zigzaglijnen. Zooals men weet vluchtte een paar, dat
buiten toestemming der ouders trouwen wilde, over de grens, naar Schotland, waar
volgens een idiote oude wet een huwelijk geldig was, zoodra men zich ten overstaan
van een derde als man en vrouw deed kennen. Een smid, die dicht bij de grens
woonde, maakte er een winstgevend zaakje van. Men ziet hem hier het huwelijk
voltrekken, de gelukkige bruigom is nog benauwd, dat er op het laatste oogenblik
verhindering zal komen, en houdt zijn revolver vast; de geschaakte bruid schijnt, te
oordeelen naar haar gelaatstrekken, rijk te zijn. De bijfiguren van den knecht, die de
geboden leest en den smidsjongen zijn niet zonder luim.

COLLINGS. GRETNA GREEN: ‘JOIN HANDS, YOU ARE UNITED’.

***
Het is hier niet de plaats, om den terugkeer tot de fijnere wijze van houtsnijden
en graveeren, door den Franschman Papillon zwakjes begonnen, maar door Thomas
Bewick (1753-1828) volvoerd, te beschrijven. Alleen in zooverre is de geschiedenis
van de houtsnee hier van belang, dat zij van grooten invloed is geweest op de
illustratiekunst. De houtsnede stond oneindig meer afdrukken, en daardoor een veel
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grootere oplaag toe, dan de kopergravure of de ets, en daarin ligt wel de reden dat
zij altijd, ook in den vervaltijd, voor het populaire boek gebruikt werd. Met de fraaiere
houtsnede van Bewick en zijn leerlingen werd de illustratie van het boek een
eenvoudige zaak, hoewel nog tot diep in de 19e eeuw de koper- of staalprent in zwang
bleef. Ook in Engeland zelf had Bewick een voorlooper, en wel Kirkall, die met niet
onfijne houtsneetjes een vertaling van de fabelen van Aesopus versierde, waarvoor
hij Fransche kopergravures
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van Le Clerc gewijzigd en ook verbeterd copieerde. Bewick zelf was er niet afkeerig
van voorbeelden te gebruiken en naar zijn smaak te verbeteren, zooals zijn eigen
uitgave van Aesopus' fabelen bewijst, waarin vele prentjes weer op die van Kirkall
geïnspireerd zijn. Dat boekje behoort overigens niet tot zijn beste werken, en is ook
voor een groot deel door zijn leerlingen gemaakt, zoowel geteekend als gegraveerd.
Maar de eer van de houtsnede, die voor zijn tijd in goedkoope en populaire boekjes
alleen gebruikt werd, en door haar grofheid alleen daarvoor geschikt was, te hebben
veredeld, komt onverdeeld aan Bewick toe. Hij was in de meeste gevallen zoowel
de teekenaar als de graveur, kende de mogelijkheden en grenzen van het métier, en
de eenvoudigste wijze om rijkste resultaten te bereiken, zonder het te forceeren.
Zooals men weet is de houtsnee hoogdruk, wat op de prent wit moet blijven wordt
op het blok weggesneden of gestoken. Om nu zwarte kruislijnen te verkrijgen, moet
men dus stukjes wit uitwippen, zoodat daartusschen lijnen in relief bleven staan; in
tegenstelling tot de meeste, ook oudere houtsnijders, deed Bewick dit niet of bijna
niet, en verkreeg al zijn afgetoonde nuances door als het ware met het wit in het
zwart te teekenen. Teerder tinten wist hij dan te weeg te brengen door het lager maken
van die gedeelten van het blok, waar achtergronden of andere minder zwarte partijen
lagen (lowering). Zijn leerlingen Johnson, Nesbit, Clennell, Harvey en vele andere
houtgraveurs als de Thompsons, de Williams', Landells, Branston, Jackson, Swain,
Cooper, Dalziel, J. Greenaway, Vizetelly, E. Evans hebben de traditie prachtig
voortgezet, en de houtgravure heeft in de 19e eeuw groote diensten aan de
illustreerkunst bewezen.
Doch Bewick's belang voor ons onderwerp ligt nog in iets anders; hij was, behalve
een voortreffelijk graveur, een origineel illustrator met een eigen karakter. Ik doel
nu niet voornamelijk op de met zoo eenvoudige middelen zoo mooi geteekende en
gegraveerde vogels en viervoetige dieren in zijn ‘Quadrupeds’ en ‘Birds’, maar op
de tailpieces in deze boekjes, meesterlijke kleine vignetjes van vrij realistischen aard,
meestal een moraal of een wijsgeerig denkbeeld suggereerende.

THOMAS BEWICK. VIGNET (TAILPIECE).

Bewick, een buitenman van origine, was oorspronkelijk bij een kopergraveur in
de leer gedaan, op eigen initiatief ging hij zich op het graveeren in hout toeleggen.
Zijn eerste groote werk was de Q u a d r u p e d s , en reeks beschrijvingen en portretten
van viervoetige dieren, inheemsche zoowel als vreemde. Er bestond in dien tijd
weinig lectuur op het gebied van natuurlijke historie, en vooral weinig geïllustreerde,
en Bewick, van jongs af aan een groot minnaar en kenner van fauna, had lang met
het plan rondgeloopen, iets van dien aard te maken. Eerst toen hij Londen, waar hij
zich nooit erg thuis gevoelde, had verlaten, en zich met zijn vroegeren patroon Beilby
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te Newcastle gevestigd had, bracht hij dit plan tot uitvoering. Beilby schreef den
tekst, die eenvoudig, helder en juist is. Deze beschrijvingen waren het resultaat van
besprekingen en gezamenlijke studie. Later schreef Bewick den tekst alleen. De
dieren, die Bewick niet gezien had, zijn het minst correct geteekend, maar vele andere
zijn even mooi als welgelijkend en altijd met smaak geplaatst in een passend stukje
entourage. Het klinkt
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echter waarschijnlijk dat hij deze afbeeldingen als een taak beschouwde en zich
verlustigde in de tail-pieces. In die tail-pieces, zoowel van Quadrupeds (eerst in de
latere edities van dit boekje worden deze talrijk) als van ‘Birds’, in die kleine, geestige
vignetjes, toont Bewick zich een illustrator van aparte en verrukkelijke qualiteiten.
Of eigenlijk schijnt het woord illustrator hier nauwelijks gepast, daar er geen tekst
is, die geïllustreerd moet worden, doch het prentje zelf alles vertelt wat men te weten
heeft. Dit is echter het geval met vele der beste illustraties der oudere Engelschen,
en de prentjes zijn, hoezeer op zich zelf staand in elk geval als aanvulling en afsluiting
van een tekst bedoeld.

THOMAS BEWICK. VIGNET (TAILPIECE).

Het zijn bijna altijd landschapjes (want ook daarin toont Bewick zich echt
buitenman) met een paar figuren, meestal humoristische, geteekend met kernige
karakteristiek, doch minder caricaturaal dan de personnages van het meerendeel
zijner tijdgenooten. Een man met een pak op den rug, die op stelten een rivier
oversteekt, jongens die dieren plagen, een zwijnenhoeder, blinde vioolspelers, een
dolle hond, vervolgd door drie mannen, dat zijn de populaire gegevens van de mooie
zwart- en wit-prentjes. Er is iets ongedwongen v o l k s t h ü m l i c h e s aan Bewick's
talent, gevoegd bij de echt achttiende-eeuwsche didactische neigingen en deze
eigenschappen herinneren ons er aan, dat hij zelf van zijn Quadrupeds aanvankelijk
een schoolboek had willen maken, hoogst simpel uitgegeven, totdat de drukker
aandrong op een ietwat meer verzorgden en aantrekkelijken vorm.
Typisch voor het populaire karakter van deze prentjes is het menigvuldig
voorkomen van eenvoudige en zeer algemeen begrijpelijke symbolen, zooals de galg,
die telkens op den achtergrond verschijnt als er op den voorgrond een wreedheid of
oneerlijkheid bedreven wordt, en de duivel. Bewick heeft een natuurlijke gave om
in de kleine kopjes van zijn menschen en dieren expressie te leggen, om stemming
en atmosfeer mede te deelen aan het landschap, en om in een eenvoudig prentje op
kleine schaal veel te vertellen; hij schijnt in sommige gevallen een Hogarth, tot
bescheidener en prettiger, zij het dan ook minder imposante proporties teruggebracht;
zijn voorstellingen zijn hoogst plausibel, volkomen begrijpelijk en zeer sober. Waren
de menschelijke figuurtjes niet soms wat stijf, zijn prentjes zouden onverbeterlijk
zijn. Wat de houding, expressie en karakteristiek der dieren betreft, zijn zij het. Een
van zijn geestigste vignetjes is dat van twee kwajongens met een ezel; de ééne zit
op het dwarsche beest, dat zich niet verroert, hoezeer de andere met een bremtak zijn
‘hindquarters’ bewerkt. De groote charme van dit prentje en van vele andere is gelegen
in de volheid en uitgesprokenheid der partijen zwart en wit, het wit doet niet als een
kleurloos vlak, maar heeft ronding en vorm. Op een ander prentje ziet men een
norschen ouden kerel een zwaar beladen, stakerig, stakkerig, uitgemergeld oud peerd
slaan, de galg is alweer present in het landschap dat op zeer simpele manier in lichten
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en donkeren verdeeld werd, en perspectieft. Een in teekening volledig en toch beknopt
verteld geval is dat van het kindje, dat terwijl het dienstmeisje aan het vrijen is, achter
een paard is gaan staan en op het punt schijnt het beest aan den staart te trekken,
terwijl zij dicht in het bereik is van den achterpoot, die dadelijk schoppen zal. De
moeder komt angstig aanloopen. Ook hier weer is, met de
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allerzuiverste, meest elementaire middelen, zeer veel verteld en aangeduid; men ziet
het mooie, ranke paard, een vurige hengst met langen staart, het argeloos kindje, het
huisje waaruit de moeder haastig komt snellen, treden van de trap overslaand in haar
vaart; het minnekoozend paar bij de heg, en op twee verdere plannen paardjes in de
wei en een laantje. Er ligt soms tragiek in die kleine prentjes, soms een sardonische
spot.
Een van de allermooiste vignetjes van Bewick is dat, waarop men in een guur
sneeuwlandschap bij den bouwval van een landhuisje, een armelijk mager schaap
ziet staan, dat een zwakkelijk lammetje zoogt, terwijl het nog tracht eenig voedsel
te halen uit een bezem die in de sneeuw ligt. Het is een simpel, maar diep ontroerend
prentje, superbe van kleur-expressie in zwart, wit en grijs.
Bewick's volkshumor toont zich het best in een grappig vignetje, waarop een oud
man zijn jonge vrouw en kind op den rug draagt, door een stroom wadend. Het
boersche wijfje, dat blijkbaar schik heeft in de rit, is alleraardigst getypeerd, en het
lachende kindje in den zak niet minder. Bewick's grappigheid is dikwijls van die
genoegelijke platheid, waartegen onze voorvaderen minder dan wij opzagen, een
van zijn onderwerpen is ‘een man die watert’, een ander was (maar dit kon de censuur
des uitgevers toch niet toestaan, en de plek werd zwart gemaakt) een landelijke beste
kamer. Ook in ander opzicht kon hij ondeugend zijn, zooals een prentje bewijst, dat
een man geeft, die bidt voor zijn maal, dat intusschen door de kat wordt genuttigd.
Een dominé sprak Bewick hierover aan, en wees hem er op, hoe hij het bidden
belachelijk maakte, maar de kunstenaar gaf dat niet toe, hij wilde de daad en hem
die haar uitoefende, gescheiden zien, en behield zich het recht voor te lachen om
iemand die zijn oogen sloot voor de praktijk der dingen.
Over het geheel was hij een streng en nuchter levend man, die als een kwaker de
menschen met ‘thou’ aansprak, werkte met zijn hoed op, dien hij slechts even oplichtte
als er een heer of zelfs edelman op bezoek kwam. Hij pruimde voortdurend, en hield
de pruim niet in de wang, maar tusschen onderlip en tanden. Hij was een man van
zes voet, athletisch gebouwd. Zijn levenswijs was zeer zuinig, hij was veeleischend
voor zich zelf en anderen, en ondanks zijn dierenliefde, tamelijk hard in zijn oordeel.

THURSTON. VIGNET (TAILPIECE).

Het komt mij voor dat over het algemeen zijn opvatting van boekillustratie door
vignetten op kleine schaal, veelal tusschen den tekst, van grooten invloed is geweest
op de Engelsche illustratiekunst. Men kan sommige houtgravuretjes naar George
Cruikshank, maar vooral naar diens ouderen en minderen broeder Robert niet aanzien,
zonder aan Bewick's werk te denken, en de soort van eenvoudiger, minder drukke
en woelige wijze van componeeren der teekenaars na Rowlandson schijnt door hem
voorbereid. In zijn mooie zwart- en wit prentjes begint de humor, meer dan een
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verwoede satire of dolle kluchtigheid zich te uiten, het leven van de dorpelingen en
de burgerij is er zonder veel overdrijving in weergegeven en de zedenmeesterij zoowel
als de spot zijn ondergeschikt gemaakt aan het realisme. Het is niet slechts in de
teekeningen op hout dat de Cruikshanks (de zoons, niet de vader, Bewick's tijdgenoot)
en hun school zijn invloed ondergingen; die blijkt wel degelijk ook uit hun
fijn-humoristische en in het detail zoo intieme etsen. En hier is meteen het woord
dat ik noodig heb: Bewick is de eerste der i n t i e m e r Engelsche illustra-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

114
tors. Zijn jongere broer John, die op jeugdigen leeftijd stierf, was zwakker doch had
zin voor gratie.
Een zijner leerlingen, de eveneens jong gestorven Robert Johnson, heeft vele der
teekeningen voor de t a i l - p i e c e s in de latere boeken (in the Birds en in Aesop)
gemaakt. Zijn gevoel voor landschap wordt zeer geroemd, terwijl hij, naar het heet,
beter figuur teekende dan Bewick zelf. William Harvey, een ander leerling, heeft
zich later vooral aan de illustratie gewijd, maar zijn werk is vrij saai. Thurston
daarentegen, die veel illustraties voor houtgravure teekende, is vermelding waard.
Hij maakt met zijn prentjes bijna niet meer een indruk van tot de 18e eeuw te behooren.
De figuurtjes in ‘The two Crabs’ (tailpiece) konden in 1830 geteekend zijn.
***

WILLIAM BLAKE. ILLUSTRATIE.

Ik geloof dat ik tot dusverre de eenige auteur ben, die Thomas Bewick in
onmiddellijk verband heeft gebracht met de Engelsche illustratiekunst; zijn roem als
hervormer der houtsneekunst heeft de werkelijk groote verdiensten van zijn
teekeningen zelf te zeer doen vergeten. Hij was niet, als de xylographen na hem
meestal, alleen reproductief werkzaam, een bekwaam vakman alleen, doch een
scheppend kunstenaar.
Door in mijn beschouwingen over Engelsche illustrators er ook een over William
Blake op te nemen, ga ik ongetwijfeld nog een stap verder op een ongewonen sommigen zullen misschien zeggen, een bedenkelijken - weg. Blake, de vrome
mysticus, de visionnair naast de caricaturisten, welk een ketterij, hoor ik roepen, en
ik hoor anderen beweren, dat deze dichter, in de beeldende kunst een stamelaar was,
en - een gek. Ik antwoord dat hij de illustrator is geweest van vele zijner eigen verzen,
van Young's Night Thoughts, van Milton's Comus - verder: dat hij ongetwijfeld een
beetje gek was, doch dan toch op verheven wijze (als ik mij zoo mag uitdrukken)
dat hij een hoogst bekwaam graveur was, een kunstenaar met naieve feilen, doch
met verrukkelijke deugden! Ik zou ook willen te berde brengen dat het wel eens zeer
goed kan zijn, het werk van William Blake tusschen dat zijner tijdgenooten te zien
en te bespreken, den mysticus tusschen de realisten, den hemelling tusschen de
wereldlingen, den profeet tusschen de spotters! Dat niemand geheel ontsnapt aan
den geest zijns tijds - dat de geest eens tijds alleen uit den geest zijner groote mannen
gezamenlijk te kennen is - dat het oogenblik gekomen schijnt, deze zijn kunst niet
langer als een apart staand precieus curiosum door te geven onder de gezalfde
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verstaanders, doch in het licht te brengen dat onze onpartijdige waardeering geven
kan.
Dit doende, ben ik mij bewust dat een volledige karakteristiek van den
dichter-schilder Blake hier niet op haar plaats zou zijn, dat een verklaring van het
meest mystieke, zonderlinge en duistere deel zijner werken, door mij niet kan gegeven
worden. Ik heb er slechts aan te herinneren, hoe zijn lieve en toegewijde vrouw zeide,
toen men haar naar de beteekenis van zijn ‘Uriel’ vroeg: dat zij niet kon zeggen wat
zijn bedoeling was geweest, ofschoon zij er zeker van was dat hij er een had, e n
een mooie ook.
Wanneer ik den sceptici toegeef, dat Blake een beetje gek was, (een zeer fijne en
zeer zachte krankzinnige) dan doe ik dit niet, omdat hij zonderlinge visioenen zag
en op

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

115
de plaats teekende; - William Wallace portretteerende, die in zijn verbeelding voor
hem stond, moest hij ophouden, omdat Edward de Eerste tusschen hen (teekenaar
en model) in ging staan! - maar omdat hij op de allerzonderlingste wijze werkelijkheid
en visie verwarde. Zoo noemt hij ergens, sommige schilders (wier werk hem
verderfelijk leek) demonen: clair-obscur-demonen; er waren Venetiaansche en
Vlaamsche (d.w.z. Hollandsche), ik vrees dat Rembrandt er toe behoorde; Titiaan
en Rubens worden bij name als zeer schadelijk genoemd. Zij hadden een tijdlang
hem, Blake zelf als een ellendig instrument weten te gebruiken en koesterden een
bijzonderen haat tegen de Florentijnsche school en die van Rome. ‘Zij maken dat
alles in de kunst een werktuig zal worden; zij maken dat de uitvoering versperd zal
worden door bruine schaduwen, zij brengen den kunstenaar tot vrees en twijfel
aangaande zijn oorspronkelijke conceptie’.
Zijn wij overeengekomen iemand waanzinnig te noemen bij wien geen scheiding
tusschen gewaarwordingen van buiten en innerlijk leven meer schijnt te bestaan,
men moet toegeven dat er methode in zijn waanzin was; want overdag was deze
hardwerkende graveur een bescheiden, zachtaardig en redelijk wezen, eerst des
avonds in de eenzaamheid kwamen verschijningen en inspiratie.
Belangrijker voor ons is dat hij een edele droomer, een dichter en een geestdriftige
was, een man van ongekend zuivere aspiraties, van een zeldzame onbaatzuchtigheid,
een hooggestemde ziel, een idealist als weinigen, die in den tijd dien zijn werk voor
het dagelijksch brood hem liet, alleen maakte wat zijn hart hem zeide te maken.
‘Goud te vergaren is mijn werk niet’, zeide hij, ‘maar heerlijke gestalten te scheppen,
goddelijke gedachten uit te drukken’. En elders beklaagt de man, die armoede en
miskenning blijmoedig droeg, zijn meer voorspoedige confraters in de kunst om hun
matelooze begeerte naar gewin. Zijn leven was er een van arbeid en ontbering, hij
bracht het nooit tot zelfs een bescheiden welvaart, of tot meer dan roem in een zeer
kleinen kring. Op zijn ouden dag werd hij door enkele bewonderaars op kiesche
wijze geholpen.
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WILLIAM BLAKE. ILLUSTRATIE VOOR MILTON'S COMUS.

William Blake (1757-1827; de jaartallen komen bijna overeen met dien van den
driesten realist Rowlandson!) was de zoon van een Londensch kousenhandelaar. Zijn
vader wilde hem aanvankelijk voor zijn eigen beroep opvoeden, maar al spoedig
bleek hij voor teekenen aangelegd. Het schijnt dat zijn moeder hem aanmoedigde en
zijn voorspraak was; hij werd bij een graveur in de leer gedaan. Blake's talent als
teekenaar schijnt
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zich nog eerder geopenbaard te hebben dan zijn dichtergave; zijn eerste teekeningen
dateeren van zijn tiende, zijn eerste verzen van zijn twaalfde jaar. Flaxman, de
beeldhouwer, een man met veel smaak voor dichtkunst, bekostigde met een heer
Matthews samen den druk van de eerste verzen van den knaap, wel een sterk bewijs
van ingenomenheid, en de moderne dichter Swinburne heeft den dichter Blake in
een critical Essay met geestdrift gewaardeerd. Er is in sommige zijner Songs of
Innocence een gevoeligheid en een puurheid, zelden geëvenaard.
Hij werd een knap graveur, ofschoon hij de suaviteit van uitvoering miste, die in
dien tijd gevraagd werd, en hij heeft zijn leven lang met het gewone graveerwerk in
zijn onderhoud voorzien. 's Avonds werd hij zich zelf, dichtte, illustreerde zijn verzen,
en componeerde.

HOUTSNEETJE VAN WILLIAM BLAKE.

De beeldhouwer Flaxman en de academie-professor Fuseli waren lang zijn
beschermers, en van hen schijnt hij ook wel iets geleerd te hebben, doch in hoofdzaak
was hij zijn eigen leermeester, niet in de graveerkunst natuurlijk, doch als schilder
en teekenaar. Zijn vrouw Katharine Boucher, die hij op zijn 26e jaar huwde, verdient
naast hem genoemd te worden, omdat zij door haar geloof in zijn genie, haar
opoffering van alles om hem te dienen en te helpen en haar geduld met zijn
excentrieken aard zeker wel de meest ideale levensgezellin is geweest, die een
kunstenaar kon hebben. Hij beloonde haar door liefde en vereering, zij was zijn
‘beloved’, zijn ‘angel’. Hoe vol teleurstellingen ook, hoe weinig weelderig en hoe
moeitevol zijn leven is geweest, men kan hem een gelukkig man noemen, want toen
hij op één-en-zeventigjarigen leeftijd sterven ging, verwelkomde hij den dood met
vervoering, zong op zijn sterfbed geïmproviseerde gezangen. ‘I have endeavoured
to live as Christ commands, and I have sought to worship God truly, when I was not
seen of men’.
Ik heb eens gelezen, dat men een mysticus moet zijn om Blake's werk te begrijpen;
ik beeld mij niet in dat zijn vreemde bedoelingen mij altijd duidelijk zijn. Maar ik
wil hier in het kort enkele zijner werken bespreken, die ik meen te begrijpen, en zeer
liefheb. Vooraf ga een woord over het eigenaardig procédé, dat hem, zooals hij zeide,
was aan de hand gedaan door den geest van zijn jong gestorven lievelingsbroer
Robert.
In zijn ‘Songs of Innocence and Experience’ fijne, naieve en gevoelige verzen,
geïllustreerd door liefelijke voorstellingen van het geluk der kindsheid, van vreugd
en droefheid, wist hij den geschreven tekst op zijn geheel eigen en zoo gracelijke
wijze te versieren door teekening en kleur. Maar het was zoo goed als ondoenlijk
zulk werk te graveeren, zoowel letters als teekeningen. Toen hij de ‘Days of
Innocence’ had geschreven en geïllustreerd op dezelfde wijze, zon hij op een middel
om zijn werk te verveelvuldigen en uit te geven. Zulk een middel werd hem
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geopenbaard. Met een zekere vloeistof (vethoudend natuurlijk) moest hij op de
koperen plaat het vers schrijven en de teekening aanbrengen, en dan het koper er
omheen weg bijten, zoodat de lijnen in relief bleven staan. Op deze wijze konden
vele afdrukken gemaakt worden. Het procédé doet denken aan dat waarmee
tegenwoordig zinco-clichés gemaakt worden, doch het geschiedde natuurlijk met de
hand. Op deze wijze zijn gedrukt de ‘Days of Innocence’, ‘The Gates of Paradise’,
‘The Book of Thel’ en misschien nog meer werken. Verschillende andere graveurs
hebben
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gezocht naar een praktische wijze om in metaal-relief te drukken, doch met weinig
resultaat.
Een van de principes van Blake (en de reden waarom hij zoo toornde tegen het
clair-obscur) was, dat de lijn altijd duidelijk, de omtrek gaaf moest zijn, ook zijn
gekleurde werken zijn dan ook teekeningen, luchtig getint in zeer fijne nuances.
Tot zijn bekendste illustraties behooren die van Blair's ‘Grave’ en Young's Night
Thoughts, terwijl ik nergens die zeer schoone teekeningen ‘illustrative of Milton's
Comus’ genoemd zie. Voor mij zijn zij misschien het mooist wat ik van Blake ken.

HOUTSNEETJE VAN EDWARD CALVERT. THE LADY AND THE CROWS.

Onder de illustraties voor Blair's ‘Grave’ is één van de meest treffende die van
den ouden man die de deur des doods ingaat, op krukken loopende. Boven het soort
van steenen monument, waarin de deur is uitgehouwen, zit een jongeling, een
naaktfiguur die met verrukking de lucht in staart. De prent is eenvoudig, niet geheel
vrij van het conventioneele, maar een streng-ernstig geheel.
De gravures voor Young's Night Thoughts, een werk, op bestelling ondernomen,
zijn zonderling genoeg, en naar mijn gevoelen, niet onverdeeld gelukkig. De wijze
van een tekst te versieren met figuren om de vierkante lijst heen, maar toch weer
daardoor afgesneden, alsof er een plakaat voor was geplakt, is niet verdedigbaar en
de wijze van graveeren - hier was hij zijn eigen graveur - is wat erg mat; men denkt
aan een heel blanke, heel dunne potloodteekening. De ingevulde vlakken zijn zelfs
wel eens saai.
Zijn symbolen-taal is wel van hem zelf. De dood is niet het geraamte van Holbein's
Doodendans of van Rowlandson, doch een oud man met een langen witten baard,
ernstig als hij alleen een man kon teekenen.
Er is iets hoogst naiefs in de voorstellingen, doch daarom niettemin vaak iets zeer
stouts en hoogs. De dood die de stervelingen op de hand neemt en opheft, tot hun
ziel omhoog vliedt, de slaap, een naaktfiguur op den rug gezien, die diep
vooroverbuigend de schapen met zijn staf bestrijkt doch den zorgenvollen mensch
voorbijgaat, de vreemde doornplanten, die den mensch aan de aarde binden, als
ketenen om hem geklemd, de lieflijke elfenfiguurtjes die engelen, of gedachten of
voorbijgegane uren zijn, dit alles is zeer kinderlijk gedacht en bevallig uitgevoerd.
Men gevoelt zelfs, hoe hij argeloos zijn best deed om mooie - bijna
conventioneel-mooie figuurtjes te maken van die allegorische schepseltjes die hier
om zijn lijsten zweven, of als de uren van voorheen de bladzijden uit een
menschenleven komen presenteeren om nog eens te laten doorzien. Het is kinderlijk
en zacht. Doch dan is weer die dood, die groote oude man die de Zon zelf aanvalt,
haar met de ééne hand grijpt en met de andere zijn pijl er op richt, geweldig van
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conceptie, en die andere, welke op handen en voeten, sluipend nadert, niet minder
dan verschrikkelijk. Men zegt dat deze illustraties, met al dat naakt, bij de vrome
verzen van dominé Young, de goegemeent verbaasden en stuitten, dat de dames
achter haar waaiers wegscholen. Maar er is, bij al dit vreemds, in het werk toch veel
traditioneels; de vormen zijn meer verwant aan het Grieksche dan de grillige
compositie eerst zou doen vermoeden.
Er is veel prachtig-bedachts in deze prenten, o.a. in die welke op een zeer origineele
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wijze het ‘Mene Tekel’ in beeld brengt, of in die (van een simpelheid en argeloosheid,
aan de beste primitieven herinnerend) welke de geschiedenis van den barmhartigen
Samaritaan paraphraseert, - met het vaag-verloopende, maar in wat men er van ziet,
nobel geteekende paard.
Doch de ‘Night Thoughts’ zijn slap vergeleken bij de teekeningen die, naar ik
meen permanent, te Londen in de Tate-Gallery geëxposeerd zijn. Er is soms iets
Titanisch in Blake, in zijn dramatische landschappen met vlammende wolken, in de
gespannen krampachtige houdingen van zijn gespierde menschen, in zijn golvende
zeeën, in zijn kleuren, karmijn, blauw en geel, helle-kleuren als het soms schijnen.
Zijn sprookjes-tafereelen gaan boven het sprookjesachtige uit, het zijn feeërieën,
waaraan halfgoden deelnemen.

JOHN FLAXMAN. THE GODS INTERFERING IN THE TROJAN WAR.

De teekeningen die Milton's Comus versieren moesten (het werk is nooit
uitgegeven), toonen verwantschap met die in de Tate Gallery. Hij heeft zich een
‘aankleeding’ der menschen gedacht, die hen als naakt toont; de spieren teekenen
zich duidelijk af, het zijn als fijne tricots, - maar er is niets zinnelijks aan die gestalten.
En het is zonderling, hoe bijna de zelfde manier bij Rowlandson de brutale sensualiteit
kan dienen, en bij Blake de opperste en meest naieve kuischheid!
De verrukkelijke menschfiguren in Comus zijn zacht van expressie, zelfs de
demonen zijn eer tragisch dan hatelijk. De kleuren zijn zacht en koel. Soms zijn de
vormen der menschen getourmenteerd met een neiging naar het gestyleerde, doch
ook hierin is niets opzettelijks, en de bewegingen, zelfs waar ze misschien niet gansch
organisch mogelijk zijn, doen uitermate gracelijk aan. Waar de door den boozen
geest Comus betooverde jonkvrouw terugkeert tot haar ouders op het laatste prentje,
moet ik denken aan enkele edele schetsen van Schnorr von Carolsfeld, ik geloof niet
ergens anders iets gezien te hebben van zoo trouwhartige naiveteit in het goedige.
De fantastische door slangen getrokken wagen in de lucht op een der platen is een
verrukkelijk decoratieve afsluiting, de demonische dieren op de eerste prent dansend
op den heuvel, en later in Comus' paleis zijn zoo sober en toch zoo frappant van
karakteristiek (karakteristiek van verbeeldingstypen), dat men er in den Nieuwen
Tijd en in Europa nauwelijks de
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weergave van vinden zal. Maar het mooist in de Comus-teekeningen schijnt mij het
decor. Het is bijna overal van een nobelen, stijlvollen eenvoud. Ik kan het niet
beschrijven. Dat bosch, waar Comus, de booze geest, de jonge maagd ontmoet, waar
het loover zich als een troonhemel welft boven hun hoofden, die boomen als zuilen
van een portaal waar wijding heerscht; die drie nissen, door boomen gevormd, waarin
zich de beide broeders en hun beschermengel bevinden; dat paleis van den boozen
geest, zoo kil, zoo helsch-kil, is ten eenenmale ongezocht van vinding en
diep-expressief, en zoo in den besten zin decoratief.
Ik kan niet langer over Blake uitwijden. Het scheen mij de moeite waard zijn stille
figuur te doen uitkomen tusschen die andere, zijn edel werk, grillig, niet vrij van
zwakheden, niet geheel ontsnappend aan den gemaniereerden smaak van zijn tijd,
niet altijd evenwichtig en dikwijls ongenietbaar, maar zoo oprecht, zoo naief en soms
zoo verheven, juist eens in het tijdsverband te beschouwen. Misschien was zijn aard
wel het aanvullend tegendeel van die der Rowlandsons en Bunbury's, misschien is
hij de voorlooper der het vrome en statige zoekende Pre-Raphaelisten. Maar over
het steriele hoofd van het normale deel der menschheid heen ontmoeten elkaar zulke
uitersten en voor de cultuur der geesten zijn beide gelijkelijk interessant.
Nog moet hier van het classicisme in de Engelsche illustratiekunst even worden
gerept. Het heeft zich geuit in niet veel, maar zeer waardige scheppingen. Als men
het vergelijkt met het Fransche classicisme van David en anderen, dat zijn
illustratieven bijwagen had is het oppervlakkig, koud, en bij alle uiterlijke stijfheid
weinig edel gedoe van Bosio, is het Engelsche classicisme eerlijker, minder een
mode, minder een manier. Het is dan ook, ongelijk aan den Fransche empirestijl (in
de beeldende kunst) niet afgeleid van Romeinsche voorbeelden, maar van Grieksche.
Het drong nauwelijks door in de algemeene uitingen der prentkunst, doch bleef als
aesthetisch beginsel van beperkte toepassing.
John Flaxman, de beeldhouwer, maakte reeksen omtrekteekeningen, die wat aard,
onderwerp, inkleeding en visie betreft, een schier onmiddellijke navolging zijn van
de voorstellingen op Grieksche vazen en schalen. Het zijn zijn illustraties van de
Iliade vooral, die als voorbeelden van zuivere lijnteekeningen van een zich volkomen
vertrouwd maken met den geest der Grieken opmerkelijk blijven en tamelijk wel
alleen staan in de nieuwe kunst. Flaxman is als het ware een uit de onderwereld
teruggekomen Griek: niet slechts de type, en costuums zijner Homerische goden en
helden zijn een zuivere reconstructie van de antieke wereld, niet slechts is de wijze
van uitbeelden klassiek, maar zelfs zijn voordracht en de mise en scène der bijna
altijd en profiel geplaatste figuren hebben een naieveteit, dat niet van den nieuwen
tijd is. De meer dramatische momenten vooral zijn in dat opzicht curieus: de pose
der figuren is onder alle omstandigheden de karakteristiek-heroische; de allegorie in
de vertelling. Men aanschouwe die twee groepen goden en godinnen bij hun waardige
acties op de wolkjes.
Edwart Calvert, een der discipelen van William Blake bracht meer den geest, en
minder de letter van de Grieksche kunst in de zijne. Zijn houtsneden verwant aan
die van Blake, vertoonen den waarachtig arcadischen aard, den zin voor het
volopgezonde, voor het vreugdige en natuurlijkeschoone der helleensche kunst. Hij
is een voorlooper der Prae-Rapheaeliten en ook verwant aan Puvis de Chavannes,
en zijn edel, ongerept werk moet hier genoemd, al was hij niet bepaald een illustrator
van tekst. Het is mijn bedoeling immers, hier een zooveel mogelijk volledig verslag
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te geven van al wat in de Engelsche prentkunst werd voortgebracht vóór de terecht
beroemde werken der illustratieschool van omstreeks 1860, en ik mag dan zeker niet
het voorbeeld van velen volgen, die Calvert vergeten en zijn schaarsch doch mooi
werk, dat zijn tijd vooruitliep.
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Jacoba in de wereld (ontwerp)
door Gerard van den Hoek*).
De logge romp van een kerkgebouw keerde de rumoeren der oude, hobbelige markt;
een nauw slop alleen, onderlangs de ramen van het koor, leidde wel eenig gerucht
naar het stille achterom, waar Jacoba woonde, met haar vader, haar broer en haar
zuster.
Beneden was een ijzerwinkel, die jaar in jaar uit op smalle, vuile planken achter
zijn kruisramen dezelfde dingen ten toon hield: ter linker kant zinken
schoorsteenkappen met draaibare helmen, ter rechter gele brievenbussen, die er, met
de gaping van het zwarte winkelruim achter hun bestoven venstertjes, hulpeloos
uitzagen. Voor de deuropening hing een niet te zuiveren adem van roest en oud stof.
Verweg in een grauw lokaal achter glas brandde den ganschen dag door een gaspit.
Hier was het, dat men de kleine tafel bewaarde, die aan Jacoba's vader toebehoorde
en welke deze, door zijn zoon geholpen, elken Maandagavond naar het marktplein
droeg om er daar zijn bijbels en stichtelijke boeken op uit te stallen. Want het geheele
huisgezin wijdde zich in vrije uren aan den arbeid der inwendige zending. Jacoba,
de jongste, niet het minst ijverig. Doch de anderen beschouwden haar nog altijd als
een kind en geloofden (zonder het elkaar te zeggen) niet, dat zij veel geestelijke
diepte had, noch ooit bereiken kon.
De vader zou met de twee oudsten, toen ze nog klein waren, nooit een wandeling
maken, zonder dat elk van beiden een bundel tractaatjes bij zich droeg; daarvan
moesten zij voor dezen en genen voorbijganger iets afstrijken, en zij waagden dan
ook zoo nu en dan een blaadje over te reiken aan iemand, die er nogal vriendelijk,
of wat sjofel, of wat suffig uitzag. In later dagen zongen zij tweestemmige
opwekkingsliederen in de samenkomsten der Gemeente. De vader genoot ervan.
Toen echter Jacoba door dezelfde leeftijden ging, scheen voor hem het pleizier in
deze dingen voorbij te zijn.
Als kind reeds gevoelde Jacoba, dat haar een zeker hoog te waardeeren goed, uit
onachtzaamheid onthouden werd. Spoedig deed zijzelf al haar best om zich in de
geestelijke orde der familie in te voegen. Ze kende al wel de heele christelijke
terminologie, en zoo maakte zij zich uit behoefte om over een te stemmen met
degenen, van wie ze hield, en geholpen door haar bekendheid met de leer, gemakkelijk
een eigen geloof. Telkens bevlogen haar buien van geestelijken ijver, waarover de
anderen glimlachten. Dan zat ze dag aan dag te breien voor het aanstaande kerstfeest,
of wel ze versierde wandteksten met waterverf, of ze copiëerde naar een oud uitgaafje
een lijst van dusgenaamde Merkwaardige Bijbelplaatsen tegen de leer der Roomsche
kerk, welke plaatsen zij ook keurig met rooden inkt onderstreepte in Nieuwe
Testamentjes in duodecimo; deze werden dan door haarzelf voor enkele stuivers op
de avondmarkt te koop geboden.
Jacoba en haar zuster bespeelden om den anderen Zondag het kleine harmonium
in het lokaal; een groen gordijntje reikte juist ver genoeg om hen voor de mannelijke
helft der gemeente te verbergen; de vader had steeds neiging tot opzettelijkheid
gehad. Toen zijn jonge vrouw stierf, werd de berusting in dit verlies naar buiten
*) Dit is het laatste, voor publicatie rijpe, uit de portefeuille van den véél te vroeg gestorven
schrijver.
H.R.
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gekeerd als een reclame voor de christelijke levensopvatting. En tegenwoordig scheen
hij er op uit te zijn de onschuld en schoonheid van zijn oudste dochter te
verwaarloozen en te laten beleedigen, waar hij maar gelegenheid vond. Hij scheen
te willen zeggen: als ik het wenschte zou het haar aan bewondering en wereldsche
genietingen niet behoeven te ontbreken, maar ziet, ik acht jeugd en uiterlijk schoon
als drek. Wanneer hij op de avondmarkt bovenop zijn stoel stond te preeken, was
het hem een vrome wellust, dat zijn dochter door de menigte werd lastig
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gevallen. Hij had den prikkel van dat schouwspel ook menigmaal wel noodig om het
spreken te kunnen volhouden.
Sinds een jaar reeds ging Jacoba des Maandagsavonds met den kleinen stoet
marktwaarts. De twee zusters wachtten beneden op de stoep naast de tasch met boeken
en den stoel, terwijl vader en broer achter in den winkel de ijzerwaren, die in den
loop der week op hun tafeltje waren gestapeld, voorzichtig verlegden. Met hun tweeën
droegen zij het over de donkere straat, door de bijna te nauwe steeg naar het plein
en zetten het daar tegen een van de stutbeeren der kerk onder een verroeste
armlantaarn. De bijbels, de stichtelijke dagboeken, Bunyan's Christenreize naar de
Eeuwigheid werden uitgestald, de vader klom op zijn stoel en de vier met elkander
hieven om toehoorders te lokken een van de liederen van Sankey of Philip Philips
aan, die ook in bundels te koop lagen. In het openbaar prediken mocht men niet,
doch het spreken en zingen kon gelden als aanprijzing van hun koopwaar.
Voor hen lag de markt met haar omwriemelde kraampjes, haar slingerende vlammen
en stille schijnsels, doorgloeid zeildoek, zwarte binten, met haar verward geschreeuw
en gladde en schorre bovenstemmen. De twee oudsten gingen rond tusschen de
schuifelende menigte met haar donker gelaat, Jacoba paste op bij de boekentafel.
Met de groote stem haars vaders naast zich vertrouwd, verzonk zij dikwijls in een
zoeten halfslaap, waarbinnen de werkelijkheid opdook als een droom.
Dikwijls werden de omstanders baldadig tot vijandigheid toe. Een straatjongen
trachtte met wit krijt smerige woorden op de zwarte bijbels te schrijven, die Jacoba
dan geduldig andersom legde. Een ander bleef met zijn voet achter den tafelpoot
hangen. Men drong en duwde op; sommigen uit de voorste rij vloekten achter zich
om, anderen kwamen grinnikend met platte handen op de boeken neer. Men
schreeuwde door elkaar om den spreker te overstemmen. Politie bleef uit de buurt.
Werd de woeling al te sterk, dan sleepten de beide mannen hun tafel naar den ingang
der steeg; de een klom in die donkere nis, de anderen bleven er voor staan. Het
scheelde soms weinig, of de vader maakte zich driftig; doch hij zou het zich nooit
vergeven hebben de christelijke lijdzaamheid te hebben buit gegeven, en hij vergat
zich dan ook niet in drift, maar in nog grooteren ijver. Men mikte naar hem met den
afval der markt en zong van: Johannes de dooper, en: Sergeant, ze gooien met steenen.
Zijn toespraken waren vaak gelijkenissen en altijd beeldrijk. De stinkende adem
onzer goede werken in Gods heilige neusgaten ontbrak zelden. Een tirade als de
volgende kwam min of meer gevarieerd dikwijls terug: Wij bouwen de kerken van
onze eigengerechtigheid en eigen deugden, (waarbij hij met de hand op den stutbeer
sloeg), maar de torens van onze hoogmoed en zonde rijzen er hoog boven uit. En
nog hooger drijven de wolken van onze verdorvenheid, waaruit elk oogenblik een
onweer van misdaden kan losbreken. Doch, lieve, verloren zondaar, boven dat alles
straalt de ster der hope. Wellicht komt er nog een zwarte nacht ook voor u, maar
morgenochtend gaat ook voor u de zon der liefde op. Keert u dan tot dat licht.... Uit
de marktbezoekers was menige ziel toegebracht tot den troon, menig lid tot de
Gemeente, die zich de Vrije Christelijke noemde; vrij van zonde, vrij van den Staat,
vrij van Mammon, zei Jacoba's vader, gelijk hij eens gelezen had.
Twee andere avonden in de week ging Jacoba mee naar de buurt der ontucht. Haar
vader had hier een verlaten smederij als evangelisatiepost ingericht. De zusters
speelden hier weer op het orgel en zorgden er verder voor koffie en broodjes met
kaas, die tegen inkoopsprijs te krijg werden gesteld. Prostituées kwamen er uitgedost

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26
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keken ze niet meer naar het bestelde om, en daarom riep de vader zoo nu en dan
vanaf het hoofd der lange tafel: kinders, eet je brood op, - en hij liet er wel op volgen:
doe me een pleizier, en laat me kunnen zeggen, dat er tenminste één brok in jullie
lichaam zit, dat zonder zonde is. Meestal was het ook hier rumoerig: sommigen
praatten en lachten, anderen kregen ruzie, een souteneur kwam binnen en haalde er
een weg. Onder dat alles praatte de vader maar door, dan eens verhalend, dan eens
gespreksgewijs. Het gebeurde meermalen, dat er onder Jacoba's muziek een van de
meisjes in tranen uitbarstte en doodongelukkig vooroverzonk, om na veel natte
snikken en verwarde klachten naar haar bordeel terug te keeren, lachend door de
tranen heen.
Vader en broer waren beiden op kantoor. Plotseling, maar voor hem niet onverwachts
ging de firma waarbij de vader boekhouder was, failliet. Het lukte op zijn jaren niet
zoo gemakkelijk opnieuw een goede plaats te vinden; hij deed trouwens niet veel
moeite, maar begon dadelijk onder schippers en op de polderwerken in de buurt te
evangeliseeren. De twee oudste kinderen overwogen, of zij hem niet in de gelegenheid
konden laten om met zijn lievelingswerk voort te gaan, en Jacoba bood zich aan om
een betrekking te zoeken als winkeljuffrouw of iets dergelijks. Doch haar zuster
zeide: als zooiets noodig mocht zijn, zou ze het zelf willen doen.
Juist in die dagen was een goede kennis van Jacoba, die bij Rudolphy, den handelaar
in foto-artikelen in den winkel stond, van plan te trouwen. Leek dat niet een
vingerwijzing des Heeren? De vriendin zou haar aanbevelen. Wel betwijfelde zij, of
de patroon in 't algemeen nog iemand in dienst wilde nemen, maar ze hoopte hem te
bepraten en zou zeggen, dat Jacoba een bijzonder interessante ‘horoscoop’ had. Op
haar vraag, naar de beteekenis van dit woord, kon zij geen duidelijk antwoord geven;
het leek op een wagenrad en de sterren kwamen er aan te pas en natuurlijk iemands
levenslot. Trachtte zij het verder uit te leggen, dan verliep haar zin in gegichel. Een
lange rij andere even wonderlijke woorden zeide ze achter elkaar op; dagelijks had
ze die moeten hooren, zonder er ooit iets van te hebben begrepen. Jacoba schoot in
den lach; de vriendin proestte. Rudolphy deed er veel aan, maar voor zijn pleizier.
Hij had een jongeren broer, die fotograaf was en met hem samenwoonde; urenlang
zat deze bij hem in het kantoor achter den winkel en dikwijls kibbelden zij over alles
en nog wat, questies!
Glimlachend liep Jacoba naar huis; ze was tevreden gestemd over hetgeen ze had
gehoord, zonder er bepaald aan terug te denken. Ze zou zeker niets aan haar zuster
vertellen. Wanneer zij echter dit plan om het haar te verzwijgen maar even indacht,
voelde ze zich bang en zwak van besluit. Des middags zou ze gaan hooren, of
Rudolphy haar in dienst wilde nemen. Bijna hoopte zij van niet. Maar de winkelier
maakte geen bezwaar. Hoe zou ze er nu thuis mee voor den dag durven komen?
Onder het avondeten vertelde ze het, onbeholpen, op onzekeren toon; heet bloed
vloog haar naar wangen en voorhoofd, en perste zoo op haar oogen, dat ze een gevoel
had van leelijk te zijn.
‘Zoo, zoo’, had de vader gezegd; het was hem bijna onmogelijk geworden zijn
aandacht te bepalen bij andere feiten, dan die van zijn evangelie-werk, ‘welnou kind,
dat je er zegen van moogt ontvangen en ten zegen zijn’.
Broer en zuster zeiden niets en keken onzijdig voor zich. De stilte werd Jacoba te
ijzig; zij had een gevoel, als werd ze van iets verkeerds beschuldigd en als was het
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aan haar om nog iets te zeggen. Dus vertelde zij van de vermakelijke
geheimzinnigheden, die ze 's morgens van haar vriendin had gehoord, maar zonder
er pleizier in te vinden als dien morgen, en onder het praten zelf boog zich haar stem
en schikten zich
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haar woorden meer en meer naar den toon en de woordkeus, waarmee de anderen,
naar zij vermoeden kon, hun eigen oordeel over die dingen zouden hebben. Hierdoor
werd de overtuiging van haar vader wakker, die zich er nu toe zette om de navolgers
dier ‘kunstig verdichte fabelen’ diep te beklagen. Terwijl hij verder sprak, verzette
zich Jacoba tevergeefs tegen de angst, die haar om het hart begon te knellen; en,
denkend aan het onbekeerd gezelschap, dat ze spoedig aan zou vullen, schrok ze
terug. Het was, alsof er tusschen haar en die twee heeren, waarmee ze dagelijks zou
moeten omgaan, een grens werd getrokken, welke zij overschrijden mocht noch kon.
En dat maakte, dat de geheele onderneming haar nu reeds berouwde. Ze was in haar
deemoediging op het punt haar vader in 't gelijk te laten; toch bedacht ze in al haar
verwarring nog bijtijds, dat het haar geen meenens wezen zou. ‘Gaat u maar niet
verder’, vroeg ze bedeesd, ‘u maakt het me moeilijk en ik zie er al genoeg tegen op’.
‘Als ik het je moeilijk maak, komt dat, doordat jij het te gemakkelijk opvat’, zeide
hij, meer tot iemand in het algemeen, dan tot haar, ‘er is een grens tusschen de
kinderen Gods en de kinderen dezer wereld’.
Jacoba keek verlegen glimlachend voor zich en zweeg verder.
Toen de vader de kamer was uitgegaan, hief de zuster langzaam haar hoofd
omhoog. Op zachte, maar doordringenden toon keurde zij het af, dat Jacoba zoo op
eigen gelegenheid had gehandeld; indien zij tenminste hen tweeën eerst had ingelicht,
dan was het van alle drie samen gekomen, terwijl nu de vader nauwelijks of niet de
bedoeling begrepen had. En Jacoba, zoekend naar de klem van die redeneering en
zoekend naar rechtvaardiging van zichzelf, vond op een oogenblik alles zoo zinloos
en ledig geworden, dat de tranen haar in de oogen drongen. Als haar zuster misschien
in haar plaats de betrekking wilde hebben, was het haar goed, zeide ze flauwtjes.
Ben je mal, mompelde de zuster, met een getemperd lachje. Jacoba vreesde, dat ze
daarmee bedoelde: als ik een betrekking zou zoeken, dan stellig iets beters. Had zij
eigenlijk ook niet overijld het eerste beste aangenomen? Een manufacturenzaak of
zooiets was toch wel meer in de lijn geweest. Fotografie-artikelen! hoe kwam ze er
bij. En dan bij twee heeren, die zich met zulke zonderlinge dingen bezighielden. Ze
herinnerde zich niet ooit zoo ongelukkig geweest te zijn, als dien avond laat op haar
kamertje. Het scheen haar toe, dat ze alle verband met het huisgezin had losgemaakt.
De volgende dagen bracht ze door in vrees en triestheid; doch ze nam dat willig
aan als een soort boetedoening. Over haar betrekking werd niet meer gesproken.
Zijzelf dacht er telkens opzettelijk aan om zich te straffen; als een schrikbeeld, dat
ze niet onderzoekend durfde aan te kijken, riep ze den winkel voor zich op.
Op den dag, dat Jacoba in betrekking zou gaan, kwam zij 's morgens met hoofdpijn
uit bed. Ze zocht een aspirine-poeder, vergat het middel, terwijl ze het innam, en de
kwaal erbij. Haar gedachten waren niet bij hetgeen ze deed en eigenlijk ook niet bij
wat anders. Op sommige oogenblikken stond ze met een kleedingstuk in haar hand
te weifelen, ongeveer ervan bewust, dat het nog niet aan de beurt was, en niet genoeg
om het neer te leggen.
Zou ze haar zondagsche broche voordoen? Die stelde voor een anker, een kruis
en een hart, en daaromheen stond Dieu vous garde: God beware u, beteekende dat.
Het was de gemakkelijkste manier om kleur te bekennen; dat moest toch. Op welke
andere manier zou ze moeten getuigenis geven; wat moest ze zeggen tegen twee
zulke heeren, en hoe erover beginnen? Zouden de anderen de broche straks opmerken
en zoo slim zijn, dat zij haar opzet doorzagen? Aan den ontbijt hield ze telkens
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begon te worden) over haar halsboord gebogen.
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Jacoba hield zich in de tuinkamer achter den winkel van Rudolphy bezig met
haakwerk. De winkelier zelf, dien ze Julius had hooren noemen, hing over zijn bureau
en ging met zijn potlood langs cijfertabellen. Zijn broer Roelof, tegenover haar aan
de tafel gezeten, bekeek een boek met platen.
Dadelijk sinds het eerste oogenblik was haar zenuwachtigheid als een pijn
weggetrokken. De patroon had haar het een en ander gewezen en zij ging mee naar
den winkel, zoo vaak er een klant kwam. De geheele questie van grens of geen grens
had ze vergeten. Het uiterlijk der kamer, het weinige, dat er gebeurde, en langzaam
aan het beleven van de atmosfeer, die om de personen heen was, nam haar aandacht
in beslag. Een enkel gebaar, een gewoon woord of de intonatie van een stem hield
haar nieuwsgierigheid pleizierig in beweging. Telkens ging dat, wat ze voor zich zag
en aardig bedenksel zou kunnen zijn, in de werkelijkheid over; en terwijl ze begreep,
dat er niets gebeurde, wat de twee broers grappig zouden vinden, kon zijzelf niet
nalaten zoo nu en dan, over haar werk gebogen, te glimlachen.
Maar opeens bemerkte zij, dat Rudolphy tegenover haar rustig en nauwkeurig een
plaat, waarop een naakte vrouw stond afgebeeld, beschouwde. Ze schrok en keerde
de oogen af, als wilde ze iemand niet begluren bij een onfatsoenlijke bezigheid.
Spoedig evenwel hield ze zich voor, dat de fotograaf wel naar de voorstelling zou
kijken, omdat hij die mooi vond. Ze kon er niets aan doen, dat het haar teleurstelde.
Daar begon dus al de grens. Zijzelf vond een bloot lichaam niet anders dan een
onsmakelijke vertooning en het stond haar tegen over het verschil van opvatting na
te denken. Dus liet ze het bij een flauwe poging om haar geest wat om te wenden.
Wat dit betrof, paste zij beter thuis. Nu bemerkte ze weer de band, die haar aan het
huisgezin bond; en dat gaf haar eenige geruststelling.
‘De astrologie is een empirische wetenschap, meneertje!’ zeide eensklaps de
patroon; hij praatte zoo nu en dan stukken achter elkaar, zonder op te letten, of er
naar hem geluisterd werd, ‘een empirische wetenschap, meneertje, oftewel een
proefkonijnlijke, oftewel een konijnlijke, oftewel een koninklijke wetenschap; die
vrijheid mag men zich veroorloven, dat is scholastiek, zie je, en bovendien placht
een koning er zijn astroloog op na te houden. Wat staat er ook weer tegenover Cancer!
Cancer.... Je moet maar gauw de dierenriem van buiten kennen, juffrouw. Weet je
nog, Roelof, van laatst? “Marietje, wat staat er tegenover Virgo?” “Pisces, meneer”.
“Niet waar, Marietje, tegenover Virgo staat....” Weet je nog, Roelof? Men zou ook
kunnen zeggen: Virgo staat tegenover Libra, want overwegingen doet ze niet aan;
of tegenover Sagettarius, want ze laat zich graag door een klein Sagittariusje
beschieten; of tegenover Gemini, want Virgo en Gemini gaat niet samen....!’
De winkelier nam aan op deze manier door te gaan langs alle teekens, en de
fotograaf wedde, dat hij telkens het tegendeel zou bewijzen. Jacoba voelde zich
beklemd; haar tegenwoordigheid scheen haar toe de prikkel te zijn, die hen de grap
deed doorvoeren. Ze vermoedde, dat er gewaagde dubbelzinnigheden in het spel
waren, en hoopte maar, dat ze er ook verder niets van begrijpen zou. Al was ze te
zeer in spanning om er op te letten, toch voorzag ze, dat de tegenstelling wel zoo
groot werd, als ze maar had kunnen vreezen. Was het niet haar plicht om iets te
zeggen; bijvoorbeeld: het schijnt, dat uw aardigheden niet kunnen verdragen, dat ze
worden vertaald? Doch het stond haar zoo tegen. - De twee broers boden tegen elkaar
op:
‘Niet tegenover Cancer, want Virgo wordt om niets zoo rood als een kreeft’.
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‘Wel waar, want Virgo is geen pince-sans-rire!’
‘Groote goedheid!’
Nu zij zwegen, begon het Jacoba ondanks
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haarzelve te hinderen, dat ze er niets van begrepen had. Telkens verwachtte ze nu,
dat er plagerijen zouden komen. Zij was zoo weinig slagvaardig; dat vonden zulke
heeren nooit leuk.
Even later kwam er een klant. Dat verraste haar; ze had aan winkel en betrekking
geheel niet meer gedacht. Het gaf haar voldoening, dat Rudolphy zich nu met haar
bemoeien moest.
Daarna bleef het lang stil in de kamer. De grijze rook van twee pijpen dreef
langzaam naar het open tuimelraam. Op het koffieblad voor haar stonden drie kopjes
en twee schoteltjes; het derde gebruikte de patroon als aschbak. Straks moest ze
koffie zetten; op de kachel begon het water al te zeuren.
Juist had zij het spiritus-lichtje aangestoken, toen de fotograaf met kracht een blad
van zijn boek omsloeg. Het vlammetje flapte uit; ze stak het weer aan. Maar opnieuw
sloeg hij een blad om.
‘U doet het er om’, zei Jacoba triumphantelijk.
De jonge Rudolphy lachte en speelde een onderdanige beschaamdheid. Hij stulpte
zijn vestzak naar buiten en plukte er een doosje lucifers uit. Beiden tegelijk streken
ze af. Jacoba deed haar best; ze bliezen naar elkaars vlammetjes, en dat van haar
bleef aan. Goed tevreden ging ze om twaalf uur naar huis.
Al heel gauw vroeg de patroon haar den dag en het uur van haar geboorte, en
vertelde hij haar eenige treffende uitkomsten der praktische astrologie. Zoo stond er
in de horoscoop van zijn broer, dat hij vele korte reizen zou doen; hetgeen bleek te
beteekenen, dat hij om de veertien dagen naar zijn meisje spoorde. Een oogenblik
later merkte Jacoba nu ook, dat de fotograaf een ring aan den vinger droeg.
Den volgenden morgen reeds kon Rudolphy haar zeggen, dat er in haar voortgezette
horoscoop voor dit jaar merkwaardige aspecten gevormd werden. Onder anderen
ging Mars over de plaats, die Venus in de geboorte-horoscoop bezette, hetgeen wees
op (zijn stem werd bestraffend) plotselinge liefdesgeschiedenissen. De vroolijkheid
brak uit. Jacoba moest voortmaken, als ze nog niet bezig was, want het jaar zou gauw
om zijn. Wat voor een raar heerspersoon had er bij haar thuis voor het raam gezeten?
Zij vertelde, dat dit een doortrekkende zendeling moest geweest zijn, die voor zijn
genootschap collecteerde en bij hen logeerde.
‘Een mooie Mars!’ riep de fotograaf.
‘Wie weet wat hij in zijn schild voert, en wie een schild draagt, mag wel Mars
heeten’.
Jacoba vond die aardigheden onpleizierig. Ze moest tenslotte moeite doen om niet
te gaan huilen, hoe kinderachtig zij het van haar zelf trachtte te vinden. De twee
broers merkten het en begonnen onder elkaar over zaken te praten. Zij was er hun
dankbaar voor, maar dat hielp nu juist mee om de tranen in haar oogen te brengen.
Ongeduldig over haar teergevoeligheid, bracht ze met een ruk haar aandacht bij het
naaiwerk, waarmee ze bezig was. Ze verlangde weg te komen en alleen te zijn.
Tehuis vond ze haar broer en zuster, die een moeizaam gesprek onderhielden met
den gast, een stillen, peinzenden veertiger, die lang in Afrika gewerkt had en een
bekeerden neger met zich meevoerde. De neger zat stijf rechtop in zijn zwart lakensch
pak. Zijn kleine, omwalde oogen glommen koortsig. Langen tijd tuurde hij naar
eenzelfde punt en bracht dan heimelijk zijn blik naar een ander punt over. Had hij
dat goed in het oog gevat, dan scheen hij zich weer wat meer gerustgesteld te voelen.
Zijn dikke lippen staken vooruit als bij een kind, dat verdrietig is en zijn ronde, zwarte
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koonen krompen telkens nerveus omhoog. Achter een plooi van het tafelkleed
krabbelden zijn donkere vingers in de weeke, bleeke handpalmen. Hij had nog
niemand aangekeken, niets laten hooren dan zoo nu en dan een klein geknor en het
woord amen na elk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

126
gebed zijns meesters, en vroolijkte alleen wat op, wanneer er gegeten moest worden.
Het was buiten nat, guur winterweer. De regen flapte door de straat en schuins
langs de druipende muren der kerk. Een overvloedige triestheid drong Jacoba in de
ziel. Ook hier wenschte ze weg te komen. Ze zei bijna geen woord en toen het kwart
over een was, verlangde ze naar den winkel terug.
Daar, in de tuinkamer, met haar enkel raam, schemerde het al. Maar het bureau,
waarboven een gloeilampje met groen porceleinen kap, hing te branden, leek een
brokje huiselijke avond. De tafel, waar Jacoba zitten moest, stond onder het grijze
daglicht. Buiten slobberde de wind in de glimmende laurieren. Rafelende wolken
drongen door de lucht. Men hoorde de goten loopen en een net van water zakte steeds
van boven neer langs de glazen kap van het atelier. Op den matruiten zijwand trilde
een bleek oranje lichtkrans: de jongere Rudolphy was bezig met retoucheeren.
Toen Jacoba thee had gezet, klopte zij hard tegen het raam. Aan den overkant werd
teruggetikt, zoodat al de grijze glinsters langs den glaswand beefden. Bijna
onmiddellijk verdween de kleur van het licht. Vlugge, sloffende stappen naderden
in de gang en de fotograaf, met een paar kunsttijdschriften onder den arm, stapte
binnen.
‘Je zal hard gewerkt hebben’, mompelde de patroon.
‘Op mijn woord’, verzekerde zijn broer. Hij kwam tegenover Jacoba aan tafel
zitten. Zij had gehoopt wat afleiding te zullen vinden in praten of luisteren. Maar zij
fleurde ook zonder dat wel op en was dankbaar, dat ze hier en niet thuis zat. Ze
zuchtte diep van verlichting, doch ingehouden, zoodat het haar verwonderde, toen
Roelof Rudolphy zei:
‘Wat een zucht!’
Zij lachte. Even later legde hij opeens een plaat van het tijdschrift onder haar
oogen. Het was een naakt meisje van haar leeftijd, dat geknield lag. Ze kreeg een
warme kleur en boog zich om die te verbergen, dieper en langer over de afbeelding
dan ze bedoelde. Graffiguurtje stond er onder.
‘Is dat niet mooi?’ vroeg de fotograaf op een toon van bewondering en
jaloerschheid; hij keerde de prent weer naar zich toe en met de ellebogen wijduit op
tafel en het hoofd voorover, vervolgde hij met horten en stooten: ‘dat verdriet om
een onvervulbaar verlangen, is dat niet mooi uitgedrukt? Ze weet natuurlijk wel, dat
de dooden niet terug komen, maar toch keert ze haar gezicht nog omhoog, alsof ze
het vraagt. De bijna gesloten oogleden moeten verbergen, dat zij zelf niet meer aan
de vervulling gelooven kan; de lieve Heer mocht er eens van schrikken, terwijl Hij
juist nog zijn best deed haar wensch te verwerkelijken. Ook haar handen, die ze losjes
gevouwen in haar schoot laat liggen, smeeken niet meer mee. Een en al woeling in
haar geest en daarmee in tegenstelling dat mooie jonge lichaam, dat daar eigenlijk
geheel vergeten geknield ligt en alleen voor de toeschouwer bestaat. Is dat niet mooi?’
‘Jawel’, zei Jacoba gedwongen. Ze schonk thee in en door die gewone handeling
ontspande zich een weinig de pijnlijke strakheid in haar hoofd. Nog geruimen tijd
bleef Roelof Rudolphy het graffiguurtje bekijken. Zoo nu en dan keek ook Jacoba,
omdat ze niet laf wilde zijn en werkelijk vond ze het niet meer zoo pijnlijk. En het
was een opluchting voor haar, dat ze niet meer, toen hij verder bladerde, elke nieuwe
plaat met vreesachtigheid tegemoet zag.
‘Je laat je thee koud worden’, zeide ze op moederlijken toon. Werktuigelijk greep
hij naar zijn kopje.
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Toen zij na een paar klanten geholpen te hebben, weer rustig aan tafel zat, sloeg
de fotograaf opnieuw het graffiguurtje op; en zoodra zij het gezien had, stelde hij
voor, dat zij op die manier eens voor hem poseeren zou. Jacoba zorgde bijtijds, dat
zijn woorden niet verder dan haar ooren drongen.
‘Ben je wel?’ zeide ze met een leeg
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lachje. Rudolphy scheen het niet in ernst op te vatten. Met een kinderlijke
ingenomenheid koesterde hij zijn wensch, zonder blijkbaar aan een weigering te
willen denken. Hij bedacht verschillende standen en belichtingen, bepaalde procédé
en papier, de kleur van het opzetkarton en de lijstjes. Nog beter leek het hem de foto's
in een portefeuille bij elkaar te houden. Vandaag was het te laat en te donker weer.
Jacoba kon ja noch nee zeggen. Ze bleef maar voorzichtig met een kalme, leege
glimlach voor zich kijken, dan eens op haar werk, waarmee ze veinsde rustig bezig
te zijn, dan eens even rustig naar Rudolphy's handen. Opeens klapte deze het boek
dicht en opstaande ging hij fluitend naar zijn werk.
‘Wat een ijver’, zei binnensmonds de oudere broer.
Jacoba wilde nu meteen de questie afhandelen. Wanneer ze zich de plaats
voorstelde, leek het haar niet onmogelijk zoo te poseeren, maar dacht ze er aan, dat
het deze zelfde gestalte zou zijn, die ze hier onder haar kleeren droeg, dan sloeg angst
haar om het hart. Toch leek het haar, wanneer zij aan den fotograaf dacht, kinderachtig
om te weigeren en zich in 't algemeen nog langer met het onderwerp bezig te houden.
Maar telkens keerden haar gedachten er toe terug en ze kon niet verhelpen, dat ze er
ondragelijk tegen op zag.
Des avonds op haar kamertje kleedde zij zich met weerzin uit; ze wilde voor haar
spiegel geknield zich aan den zonderlingen toestand wennen, maar voelde zich al te
zeer beklemd tegenover zichzelf. Ze had lust om eens uit te huilen, maar wachtte tot
ze weer gewoon in haar nachtjapon was.
Den volgenden morgen scheen nog de zon niet. Toch kwam Roelof Rudolphy,
zoodra hij de winkeldeur hoorde, haar uit het achterhuis tegemoet, om haar toe te
roepen, dat zij met goedvinden van zijn broer wel eerst bij hem in het atelier kon
komen. Jacoba volgde zwijgend. Hij liet haar alleen. Werktuigelijk, suf van angst,
met trillende handen kleedde zij zich uit. Ze legde haar bovenrok over de andere
kleeren en riep, zonder iets van zichzelf te willen zien, met een stem, die ze vast en
flink trachtte te maken, dat het klaar was. Ze voelde zich al te ongelukkig dan dat de
komst van Rudolphy haar nog een indruk gaf. Doof en zonder de dingen op te merken
stond ze midden in het atelier. De fotograaf moest zijn aanwijzingen drie, vier maal
herhalen, maar, ziende hoe naar zij alles vond, sprak hij nadrukkelijk en geduldig,
op een geruststellenden toon en ook alsof hijzelf even goed wat verlegen was. Ze
begon zenuwachtig te lachen, omdat het ergste voorbij was en het haar eigenlijk nog
meeviel. Ze zuchtte, eerst onwillekeurig, daarna uit nieuwsgierigheid, en toen
Rudolphy klaar was, had ze opeens geen zin om zich dadelijk weer aan te kleeden.
Ze vond het vermakelijk in de wachtkamer tusschen de meubelen door te loopen en
op een stoel aan de tafel te gaan zitten. Het vrije zweven van haar bewegingen
verheugde haar, maar ze raakte zich niet verder aan, dan dat ze onder het loopen met
de vingertoppen losjes haar dijen aanstipte. Eindelijk stak ze haar hoofd buiten de
deur en deed ze met de hand om de post schichtig een sprongetje in de gang.
‘Kleed je nou maar weer aan’, beval de fotograaf.
‘Ja’, zei Jacoba gehoorzaam, en met de voetzolen op het zeil klappend liep ze
langzaam naar haar kleeren.
Er volgden weken, waarin Jacoba, voor alles waarin men thuis belangstelde
onverschillig werd. Door haar betrekking ging ze niet meer mee naar de avondmarkt
en de smederij. Naar het bidden en lezen kon ze niet meer luisteren, en wanneer zij
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orgel moest spelen voor de Gemeente, hinderde haar dit, omdat haar gedachten
onderwijl niet in de omgeving van Roelof Rudolphy konden zijn.
In die dagen kwam er boven den ijzerwinkel weer een zendeling logeeren, wiens
zonderlingheid de uren, die Jacoba thuis
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doorbracht, haars ondanks wat minder vervelend maakte. Het was een Amerikaan,
die in den droom bevel gekregen had om aan Holland het evangelie te verkondigen.
In den geest was hij tot dicht bij een kust met duinen geweest, en teruggekeerd zijnde
had hij voor zijn bed gestaan en zijn eigen lichaam daarin zien liggen. Hij sprak de
hollandsche taal zonder haar ooit geleerd te hebben, vrij vlot, zij het dan met een
engelsch accent. Tot laat in den nacht hoorde Jacoba hem op zijn slaapkamer met
een danspas heen en weer gaan, terwijl hij liederen vol opgewonden heimwee zachtjes
opzong. Zij hief een enkele maal haar klein, zwaar hoofd uit het kussen op om naar
de murmelende melodieën te luisteren. Keerde zij dan tot zichzelve weer, zoo
verbaasde het haar, dat ze zich had laten afleiden. Met drift gingen haar gedachten
terug naar Roelof Rudolphy. Aan hem te denken was op zichzelf een genot, maar
hoeveel draaglijker moest al het ongeduldig verlangen zijn voor Roelofs meisje.
De Amerikaan trok verder. Een der godsdienstonderwijzeressen uit de Gemeente
kreeg opeens datzelfde engelsche accent in haar stem en vertelde op de zondagschool
aan haar leerlingen, dat ze spoedig met een missie naar China zou reizen om de blijde
boodschap te brengen aan de ‘haidenkhindertjes’.
Daarna kwam er een echtpaar britsche officieren van het heilsleger. Niemand bij
Jacoba thuis kende engelsch, zoodat men verward zat te brabbelen of de hollandsche
woorden onwillekeurig in den toonaard der vreemde taal zeide. Ieder op zijn beurt
veinsde te begrijpen wat hem volkomen ontging. De spraakzame gasten letten er
nauwelijks op of men hen verstond. Des avonds laat was het over en weer een
wenschen van good night, uitgesproken en nagezegd met blijde, gezaligde stemmen,
als voelden allen zich reeds verzinken in de verrukking van hemelsche
droomvisioenen. Maar Jacoba, zonder uit eigen gepeinzen te ontwaken, gaf die
klanken terug als de plaats van een echo.
Eindelijk verscheen er een magere Duitscher, die een kleine hoorn meebracht.
Hierop begeleidde hij Jacoba bij haar orgel. Hij schetterde zoozeer, dat de gemeente
van verbazing en omdat zij haar eigen gezang niet meer kon hooren, zweeg. In de
hooge noten zweeg ook onverwachts de hoorn, zoodat er dan niets overbleef dan het
orgelspel en een enkele stem, die had volgehouden maar de wijs was kwijt geraakt.
Deze man had een blik waarvan Jacoba griezelde, want zijn oogen schenen, hoewel
ze haar onder een gesprek recht aankeken, geaccomodeerd te zijn aan iets dat ver
achter haar lag. Hij vroeg haar eensklaps ten huwelijk. Wel kenden zij elkaar niet,
maar behoefde men meer van elkaar te weten, dan: ik ellendig mensch, wie zal mij
verlossen van het lichaam dezes doods, en wat daar volgt? Jacoba zeide, dat ze er
over denken zou, en hij beloofde aan het einde van zijn rondreis om antwoord te
zullen komen. Hij ging heen en zij vergat hem dadelijk.
Telkens verliet Jacoba nu lang over haar tijd den winkel, altijd met een
voorwendsel, dat zijzelf zeer goed gekozen achtte. Geen van de twee broers liet iets
van argwaan blijken. Zoo leek het haar het beste voor zichzelf. Zoodra Roelof
Rudolphy in de kamer was, voelde zij zich rustig en gelukkig, zoo rustig dikwijls,
dat de stemmen der beide mannen in haar oor tot een gezoem te zamen smolten en
zij in een behagelijk gevoel van thuis te zijn aan haar handwerk voortpikte.
Op zekeren morgen in December, toen de electrische deurbel haar naar den winkel
riep, vond zij een kleine, schrander uitziende dame voor de toonbank staan, die haar
vroeg of mijnheer Rudolphy, de fotograaf, binnen was. Jacoba zeide van ja.
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‘O, ik ben de verloofde van mijnheer’, zei de dame zachtjes, ‘zegt u maar dat er
een klant is; dan ga ik naar de wachtkamer, begrijpt u?’
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Jacoba wilde in haar verwarring dadelijk gehoorzamen.
‘Wacht u even?’ vroeg de dame vriendelijk, maar een weinig spottend.
Zij wachtte even en ging toen in de diepe stilte binnen.
‘Daar is iemand in de wachtkamer’, zeide ze, en ze schoof werktuigelijk op haar
wachtende stoel.
Dit was dus het meisje, waarvan Roelof Rudolphy hield. Ze zou het hier niet meer
kunnen vergeten, dat hij van dit meisje hield. Alle reden om hier te blijven scheen
haar toe noodlottig te vervallen. Haar betrekking en het geld, dat zij verdiende, vielen
geheel en al weg. Ze moest nu eenmaal geheel afstand doen; dat was even eenvoudig
als de woorden: daar is iemand in de wachtkamer, die haar nog in de ooren klonken.
Alle dingen hier in de kamer hadden reeds een waas van verledenheid.
Er naderden stappen in de gang. Jacoba schrok er van, dat ze den patroon had
vergeten in te lichten, en ze ging snel na of dat haar verraden kon. Maar wat vanaf
haar standpunt een bewijs was, behoefde dit nog niet voor een ander te zijn. Roelof
Rudolphy's verloofde kwam binnen.
‘Daar ben ik’, zeide ze.
De winkelier keerde zich rustig om.
‘Zoo, zoo? Dat zie ik; en dat hoor ik’, hij gaf haar een hand, ‘en dat voel ik; en
dat ruik ik; en 't proeven dat mag ik niet’.
‘Gerust wel, hoor. Of is het woordspeling?’
‘Nee, ik bedoelde het maar in een enkele zin’.
‘Dat is weer dubbelzinnig!’ Alle drie lachten door elkaar, terwijl zij hun stoelen
schikten bij het bureau. De aardigheden gingen over en weer.
‘Mag ik een kopje koffie?’ vroeg het meisje.
‘Dat kan hij niet zeggen’, vond de fotograaf.
‘Ga je ook al meedoen? Hemel, in wat voor een bui ben ik terecht gekomen. De
juffrouw begrijpt me gelukkig beter, merk ik’.
Er viel een kleine stilte. Jacoba schonk met een kalmen glimlach in; ze voelde
zich geheel los van het gezelschap en alsof ze de beide broers maar zeer oppervlakkig
kende.
‘En wat doe je hier eigenlijk’, begon de winkelier weer met een zware stem, ‘ze
hebben mekaar in vier dagen niet gezien, en dan is de ontmoeting weer zulk een
ontzaglijke plechtigheid, dat er geen derde bij mag zijn. En als de plechtigheid dan
voltrokken is, krijgt de minnaar een standje omdat hij niet aan zijn werk was’.
Zoo nu en dan luisterde Jacoba, niet zonder zich te vermaken. Dan weer opeens
was zij in haar eigen omstandigheden verdiept en dacht zij: ik ben blij, dat ik altijd
u en meneer ben blijven zeggen. Onwillekeurig snufte ze telkens even met de neus;
tot haar eigen verwondering, toen ze het merkte. Misschien om aan de verloofde te
toonen, dat ze zich niet aanmatigde een dame te zijn, of om het te laten voorkomen,
dat ze niet luisterde. Even keek ze tersluiks naar Roelof, die niet op haar lette. Hij
had in verband met zijn meisje iets over zich, dat Jacoba niet eigen was, en dat zij
niet in hem kende. En in een plotselinge behoefte om zich op te offeren, verheugde
zij er zich des te gemakkelijker in, dat hij er zoo gelukkig uitzag. Toch werd het haar
een oogenblik moeilijk, zich goed te houden: Roelof Rudolphy bemerkte opeens,
dat zij geen koffie had; want er waren niet meer dan drie kopjes; hij keek haar daarbij
met zooveel beklag aan, alsof het iets ernstigs gold en stelde voor, dat zij een van
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hun kopjes af zou wasschen. Maar Jacoba beduidde hem door even te fronsen en
haar lippen te spitsen, dat hij niet verder aandringen moest.
Dienzelfden dag meldde zich tot haars vaders genoegen weer een zendeling aan.
Het was ditmaal een lange jongen met onbeholpen manieren en kinderlijke, blauwe
oogen. Nauwelijks gezeten zijnde begon hij zijn verhaal te doen, als zeide hij zijn
les op. Hij was kort geleden van de opleidingsschool gekomen en onlangs bestemd
voor Oost-
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Java. Spoedig vroeg hij Jacoba even apart te mogen spreken. Zij ging hem voor naar
het zijkamertje en daar in de koude, achter de bevroren ruiten, vertelde hij haar, dat
Siems (zoo heette de duitscher met de hoorn) hem een opdracht had meegegeven.
Siems had op zijn rondreis elders een vrouw gevonden. Nu kwam hijzelf verzoeken
om de kennismaking aan te knoopen. Jacoba zou wel weten, dat wie naar Indië gaat,
liever eerst trouwt. Hij zou het maar eerlijk zeggen: dat was beter. En Jacoba, uit
dankbaarheid, dat hij niet de duitscher met den oneigenlijken blik was, zei dat ze de
kennismaking wel wilde voortzetten. Hij bedankte haar, verzekerde dat hij het begreep,
maar scheen half tevreden, en 's avonds laat, toen zij tweeën toevallig even alleen
waren, vroeg hij haar, of ze het nog niet zeggen kon; hij had zoo graag zekerheid.
Toen stemde ze maar toe. Zijn grauw gezicht verhelderde en hij lachte zenuwachtig
en dankbaar. Het laatste half uur praatte hij bijna aan een stuk met geestdrift over de
onbeduidendste dingen. Men kan hem aanzien, dacht Jacoba, dat er een groote zorg
van hem afgewenteld is; hij heeft zeker al dikwijls zijn hoofd gestooten. Bij de
boterham met heete melk en toen hem zijn kamer gewezen moest worden, had zij
aardigheid om een weinig over hem te moederen.
Den volgenden morgen vertelde zij aan de twee broers, dat ze ging trouwen en
liever meteen afscheid wilde nemen. Ze had er zich op voorbereid, dat dadelijk de
grap van Mars en Venus terug zou komen; het jaar was nog juist niet om. Doch dat
bleef uit. Hadden zij dus toch iets gemerkt?
‘Zoo, zoo?’ zeiden beiden tegelijk op gevoeligen toon, ‘wel gefeliciteerd! En met
wie?’
‘Met een zendeling’. Ook nu geen zinspeling.
‘Ja, niet met die van laatst voor het raam’, voegde Jacoba er hakkelig bij.
‘Nou, dus je krijgt heel wat van de wereld te zien. Dat is ook wat waard’, en de
patroon begaf zich, terwijl hij zich telkens tot zijn broer om bijval wendde, in een
breedvoerige beschouwing over het nut en genoegen van reizen en het nadeel van
thuisblijven, waartoe zij tweeën veroordeeld waren. Jacoba zei zoo nu en dan van
ja, zonder iets te verstaan. De fotograaf zei ook telkens ja.
‘Je kunt er zelfs geen dag uit’, eindigde de winkelier, ‘als we onze zaken niet
hadden zou ik zeggen, we gaan vanmiddag met zijn drieën eens een mooie tocht
maken; het ijs moet overal sterk en mooi zijn. Maar!’
Jacoba was op het punt te zeggen, dat ze toch niet schaatsenrijden kon, maar ze
bedacht zich, en zei, dat het jammer was. Zoo gauw mogelijk weg was het beste en
niets nieuws meer aanhalen. Een lange stilte leek ondenkbaar. Alle drie stonden
tegelijk op. Jacoba bedankte nog wel voor alles, en de twee broers deden haar onder
een beurtgesprek van herhalingen uitgeleide tot op de stoep.

Bekentenissen van een bruidegom
door D.Th. Jaarsma.
V.
Maar wel verre van dat het lot ons reeds weder samenvoeren zou, Agaat, is toen
weldra de dag gekomen, die mij ver van jou heeft weggedreven, de dag die het begin
was der donkere jaren van loutering.
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Opnieuw namelijk bracht onverwacht gebeuren groote verandering in ons leventje:
bij Ester openbaarden zich de eerste verschijnselen der ziekte, die zijn dood werd,
een ongeneeslijke blaasaandoening. Hij mocht nu bijna niet meer loopen, lag, al maar
water drinkend, gansche dagen op zijn ligstoel, op 't terras of in de conversatie-
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kamer. Hij moest vertrekken, om die ziekte. Maar voor hij wegging, wilde dokter
hem observeeren. Harriët en ik, in den beginne, hielden hem dapper gezelschap.
Toch was 't een opoffering voor ons: meer beweging behoefden we, meer vrijheid.
Ester had dat al gauw bemerkt, en herhaaldelijk spoorde hij ons daarom aan, er toch
eens uit te breken, en weer naar 't bosch te trekken. Om hem, spelbreker, moesten
wij ons niet te zeer bekommeren!.... Maar in 't bosch was geen solaas meer, 't was
er uitgestorven, een verlaten oord. En Ester gansche dagen alleen laten, we konden
noch wilden het. Zoo besloten we dan, bedisselend, 's morgens en 's avonds bij hem
te blijven, en 's middags getweeën 'n flinke wandeling te maken.
De eerste maal gingen wij na de koffie op het pad. 't Liep tegen September al, 'n
late Augustusdag. 's Morgens had 't, o wonder, geregend; maar 's middags werd het
drukkend warm. Doch wijl we thuis blijvend ons zouden vervelen, en het bovendien
nu eenmaal zoo was vastgesteld, gingen we trots de hitte toch op weg, besloten door
't dorp te gaan tot aan den Grauwen Molen, daarna rechts, de heuvels over, de weg
naar den Galgenberg te nemen. Over de hei, in de schaduw der dennenbosschen
zouden we dan terugkeeren.
O de dwaasheid dezer middagwandeling door barre zon en stof - welk herinneren,
Agaat! Als iets zeldzaam kostelijks, mij buiten hopen plots ten deel gevallen, bejuichte
ik verstolen die prachtige situatie: 'n ganschen middag met Harriët alleen! En dat 't
nu dikwijls, elken dag opnieuw, stond te gebeuren! 'k Waande ons saamgevoerd als
door boven-wereldlijk bestier, ging troebel van halfbewust verlangen als in een droom
met haar mee. Onrustig doorwoelde mij allerlei onklaar verwachten; aan den horizon
van mijne hoop, gelijk het klaren van een nieuwen dag, zag ik het eerste vage lichten
van veel zachtzalig gebeurlijks!
Fel scheen de zomerzon, en dekte de dingen met zijn bleek middaggoud. Op de
hoeven, langs den weg, was alle leven verstorven. De rogvelden, deels ontredderd,
verschroeid en zongeblakerd, lagen verlaten in het felle middaguur. Naar het westen,
aan den einder, smeten boeren het hooi. Gouden gonzing vulde de ruimte en geen
zuchtje viel te speuren, aan alle kanten, om en om, rezen de stille warmtetrillingen.
De grintweg, onbeschaduwd, verblindend wit in 't vol-fel zonnefeest, lei zomerlijk-rul,
dik-in-stof, de bermen vuil bestoven. Mijn oogen, droog en star, staken zeerig en
brandden; soms kwam, snel verdicht, een grijze nevel voor mijn oogen. Dan even,
in die begoocheling, deed ik dwaas en onvastig, zocht snel naar donkre tinten, mijn
jas, mijn broek, een boomgroep, mal en onzeker stappend in mijn draaierige
lichtblindheid. Ik had dat vaak des zomers, en duizelig dan van licht, oogknipte 'k
als een kind, ontwakend in den dag. Henriëtte puffend, heet, stapte kwiek en monter
voort, toch hijgrig-aadmend ook, 'r rok hoog-op bestoven. Ze had 'r bloesboord
losgelegd, en nu en dan, met vochten zakdoek, wischte ze 'r bezweet gelaat, of verjoeg
er mee de lastige vliegen, die zeurig zoemend meetrokken, kringdansend om onze
hoofden. En nijdigblazend viel ze woedend uit soms, met dwaze handzwaai door de
lucht: Och! lamme beeste....
Voorbij den molen, de eerste heuvels op, was de weg zeer vermoeiend, 'n mulle
diepe zandweg, nu en dan sterk stijgend. Maar weldra, aan den Galgenberg,
dichtbegroeid met beuken, vonden we schaduwlafenis na onzen tocht door straffe
zon. Naar boven ging 't nu door de bosschen, en 't was er koel als in een kerk.
Boven, aan den boschrand, op de oude hooge plek, vanwaar wij immer zoo gaarne
de vallei overzagen, besloten we te rusten: we hadden nog een uur te loopen. Er was
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daar niets dat, wijl bijzonder, onze aandacht kon spannen. Alles was er als vanouds
in het welbekend vergezicht: de dorpjes, de fabrieken, de verwijderde stad. Trantlijk
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staken torentjes uit donker, oud geboomt, aan den horizon kroop traag een trein, van
de rivier kwam 't loom getoet der verre Rijnbooten. 't Was alles stil in den
zomermiddag. Droomrig, als zonder aandacht, bestaarden we de verten, zwegen en
zonnen, elk verdiept in eigen denken. Harriët, strak starend, bespiedde den einder;
ik, languit op den grond gestrekt, betuurde 't immens hemelblauw, waar oneindig
hoog en ver een helwit wolkje dreef.
Toch was ik niet rustig. Van toen wij op weg gingen tot nu, terwijl zij argeloos
naast mij nederzat, had iets door mijn ziel bewogen, mij vroeger onbekend. Gewis,
Agaat, van den aanvang heb 'k geloofd haar te beminnen, maar nimmer had mij dat
bewogen tot deze onbestemde onrustigheid, er was iets donker-machtigs dat mij nu
beroerde, en mij gejaagd maakte en onzeker. Een drift dook uit mijn onbewustheid;
schichtig, maar verholen-fel, volgde ik de lijnen van haar hals en boezem, de boord
van 'r dunne bloes lei achtloos omgevallen. Ik was met haar alleen! Nimmer had mij
die gedachte ontroerd gelijk nu - voor 't eerst, in haar nabijheid voelde 'k een sterk
zinnelijk gewaarworden. Mijn handen beefden, nerveus, mijn hart sloeg in mijn keel.
Als ik nu plotseling mijn armen uitstrekte, haar omhelsde, tegen mij aannam....? Zou
zij niet.... zou zij niet....? Maar neen, zij zou immers zéker niet....
Maar daarom juist roerde ik mij niet. Bang m'n heet, onstuimig denken te verraden,
had 'k me afgewend, lei stil te zinnen: hoe was dit toch plotseling in mij losgebroken?
Den ganschen middag, nu eerst besefte 'k het, hadden we weinig gesproken, er had
gelijk een druk op al ons doen gewogen, de enkle korte woorden hadden vreemd
geklonken en oneigenlijk. Er was een sfeer om ons geweest, 'k wist zelf niet hoe,
noch waardoor.... Met een ruk zat ik rechtop, keek troebel uit over 't zomerlandschap.
Dan, plotseling, enthousiast, riep ik heftig en luid:
‘En dáár heb je 'm dan - zie je 'm?’
‘Wie?’ vroeg Harriët, opschrikkend.
‘De Lange-jan’, riep ik, blij nu. ‘Kijk dáár, de Lange-jan!’
't Was een oud en staag krakeel, ook den vorigen avond was er over getwist: of je
'm wel zien kon, de Lange-jan, vanaf den Galgenberg. 'n Paar Amsterdammers hadden
beweerd, den Amersfoortschen toren te hebben herkend, maar anderen hadden de
mogelijkheid absoluut geloochend. En daar had je 'm dan nu!
Harriët zag 'm niet dadelijk, maar bedrijvig schikte 'k bij, wees, m'n arm op haar
schouder:
‘Dáár.... zie je 'm?’
Ze had hem.
‘O ja!’ zei ze, naïef verrukt. ‘En zoo duidelijk!’
‘Nou hè?’ zei 'k trotsch en stellig; voldaan dat ik hem ontdekt had.
We keken uit, en weer was 't stil, 'k liet mijn arm nog op haar schouder. Harriët
bewoog niet. Van emotie sidderde 'k. Dan plotseling wierp een golf van hartstocht
alles in mij wild dooreen, en in 'n stuip van weelde trok ik 'r snel achterover.
Heftig schrok ze, zich verwerend met dwaze armgebaren, trachtte stug omhoog
te komen. In 'r oogen, vochtig-glanzend, glom éven angst-expressie.
‘O wat doe je.... got-née.... née....’
Als gestoken liet ik 'r los, begreep dat 'k was te ver gegaan. En 't willend herstellen,
sprong ik plotseling op, zei luchtig, maar naar woorden slikkend:
‘Och wel niks kind.... louter malligheid! Je bent toch niet boos?’
‘O nee’, deed ze. En ik voelde 't gemaaktkalme daarvan.
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Toen ze opstond zag ik eerst, hoezeer ze geschrokken was: ze zag lijk-wit. We
gingen terug naar Bella Vista, spraken niet meer. Maar toen we scheiden moesten
even, naar onze kamers gingen om ons op te frisschen na den tocht, nam 'k haar hand,
vroeg ernstig:
‘Ben je heusch niet boos, Harriët?’
‘Welnee, natuurlijk niet’, zei ze, weer
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lachend, en keek me rustig aan. En in dien blik las ik alles, wat mij tevreden kon
stellen.
En toen 'k voor den eten nog even bij Ester op 't terras ging, en hij aanstonds vroeg:
‘Nieuws van de wandeling?’
Kon 'k nauw-verholen-blij antwoorden:
‘Nee jong. Alleen dat 't warm was’.
Schoon ik te bemerken meende, Agaat, dat hij me toen even scherper heeft
aangekeken.
Aan tafel was 'k stil, in mezelf gekeerd. Overvol van geluksvreugde, zoodat ik
zingen kon en 't uitjubelen, dwong de vrees, me te verraden, me tot strakke
zelfbeheersching. Maar na den eten, vrij van druk en knelling, liep ik neuriënd den
tuin in.
Die laatste blik had alles rechtgelegd! 'k Voelde me sterk, in verhoogde stemming,
geheven boven de dingen. M'n god, was ik een zieke, was ik nog patiënt? Was ik
niet sterk, en wilsvol? Niet gezond, wijl in geluk herschapen? Wat was er aan mij
dan nog onvolkomen; wat, in den grond, nog niet tot oplossing gebracht? Wat was
er nog leelijks, wat nog te overwinnen in mijn leven? Lag de baan, tot het verre einde,
niet effen en open? O 't was goed nu, gelijk het was, en er was niets meer dat vloekte.
Ik voelde mij vast geworden, innerlijk saam gebonden; een wilsspanning steeg in
mij op, Agaat, als in dien ochtend van mijn brief aan jou. 't Verleden lag nu open, al
wat wrang was verklaard. 't Onbegrepene verloor zijn duistre windselen, 't nietigst
feit lag klaar beschenen. Gedwee en blijde erkende 'k, dat alles noodwendig zoo
geworden was, geen ander lichtend inzicht scheen hieromtrent meer mooglijk. Mijn
jeugd, m'n ziekte, mijn komen op Bella Vista, mijn daar-ontmoeten van Harriët.... 't
Had alles immers slechts gediend tot ons beider geluk! Al wat ik kwaad bejegend
had, gevloekt als duister noodlot, deed zich kennen nu als rijke zegen, en de uitkomst
was behoudenis, mild, ongedacht. Een zacht verblijden klaarde in mij op, nu de
samenhang der dingen bloot lag, elke kleinste geheimenis in 't groot verband was te
vatten Ik kon mijn levensgang nu loven! En terwijl 'k me neerzette op 'n bank, om
alles opnieuw te bepeinzen, voelde 'k aandoeningen opleven van driftige vreugde. 't
Was mij wèl, Agaat, in den avond, als bij 't hervinden van oude jeugddingen, of bij
't weerzien, ongedacht, van een geliefd gelaat. 't Noodwendige verscheen me als
goed; 'k wist mij verzoend met het leven, dat geen ander doel gehad had, dan mij
samen te voeren met Harriët. En ontroerd en tevreden glimlachte 'k, waar ik zat.
Maar plotseling.... een gedachte....: hàd ik dan reeds zekerheid? Die laatste blik o zeker. Maar had ze, dien middag, mij niet eerst teruggewezen? Had ik niet angst
gelezen in haar oogen? Had ze niet al maar gezwegen op onzen terugtocht, heel den
weg de hei over, als een die mort en wrokt. En wat moest dit morgen worden, als we
wéér tezamen waren? En reeds buitenmate onrustig in mijn onevenwichtige
overgevoeligheid, herdacht ik wat gebeurd was, en voelde 't plotseling alles als
vernedering. De spanning van mijn vreugd verzwakte. Elk ding, bij nieuw
beschouwen, droeg 'n ander kleed nu, scheen van ander wezen. Elk verschijnsel,
straks klaar-open, scheen onbekend nu, onbegrepen, - ik twijfelde, teleurgesteld,
ontmoedigd, verslapt. Verwezen zag ik om naar de gestalten van mijn droom, maar
niets was mij gebleven, 't was alles verstoven.
En nieuwe gedachten kwamen mij bestoken: spéélde zij misschien met mij? Met
welk doel, toen wij thuis kwamen, had zij mij toegeknikt, bemoedigend? Was het,
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wijl ze, te stug zijnde, geen spel meer met mij zou hebben? O, 'k voelde alle grond
mij ontzinken, wist niet meer wat te denken, van ergernis en ontstemming sprongen
tranen mij in de oogen. Weer wilde 'k gelooven in wat mij straks zekerheid geschenen
had, maar vruchteloos herzocht 'k de klaarheid, die mij tevoren had vervuld.
'k Stond op; zag rond. Nergens was meer bewegen. Rondom zinkende avond, de
stille
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herfstschemering. 'k Rook den geur van vochte blaren, 't werd dampig al en kil. De
stemmen van 't terras waren langerhand verstomd, 't werd laat, ik moest teruggaan,
men zou mij wel reeds missen. Maar toen 'k de berkenlaan inboog, hoorde 'k terzij
een licht geritsel, zag iets wits, dat bewoog.. Ik schrok: 't was Harriët. Mijn hart, met
een schok, stond stil.
‘Waar zit je toch, sprak ze rad en hijgerig, de heele tijd hebben we al gewacht. We
begrepen niet, Ester ook niet, waar je de heele avond bleef’.
‘Och’, zei 'k moeilijk, en slikkend. ‘Het was hier zoo heerlijk’.
Wat had haar naar me toegedreven? Snel aadmend stond ze vóór me, gejaagd,
opgewonden; vaag zag ik het bewegen van haar hijgenden boezem. O nu, nu, nu!
Een golf van hartstocht sloeg uit mij op. Stom, sidderend, onweerstaanbaar, trad ik
op haar toe, lei m'n arm om haar heen. Ze bewoog niet, keek niet op zelfs. Dan,
plotseling, trok ik 'r naar me toe, omhelsde 'r woest, brutaal, bedekte zwoegend haar
gezicht en hals met mijn droge, heete kussen. Als bang voor mijn ziedenden hartstocht,
kreunde ze onder die wilde passie, trachtte angstig te ontkomen, wrong zich bochtig,
duwde me weg.... Maar prangender, in vasten knel, omsloten haar mijn armen. En
toen één seconde, haar weerstand verslapte, drukte 'k eensklaps met zooveel hevigheid
haar tegen mij aan, dat ze in 'n stuip van niet-te-keeren weelde, overwonnen en
ontwapend, haar armen om me heen sloeg, zacht kreunend en zuchtend:
‘O Herman.... Herman.... Hèrman..’
Dan hing ze zacht en slap, begon heftig te snikken. Sidderend leidde 'k haar naar
de bank, streelde 'r zacht, gansch verteederd, trok 'r stil tegen me aan:
‘Hield je van me Jet.... hièld je van me?’ fluisterde 'k heet, machinaal. Ik kon niet
denken meer, alleen dit ééne....
‘O jongen’, slikte ze, tusschen tranen, ‘stil.... stil.... stil....’
Ik zweeg, liet 'r uitschreien, streelde al maar haar hoofd en handen, wist niet hoe
mij te houden, nu mijn hartstocht was gezonken. Zij snikte zachtjes voort; maar
plotseling stond ze op, sloeg haar armen weder om mij heen, en neerzakkend op mijn
knieën, kreunde ze ontroerd en zalig:
‘O jongen.... liève jongen....’
Om ons donkerde de avond.

VI.
O ik weet wel, Agaat, de tijd is noodwendig en vroeg gekomen, dat ik inzag, hoe dit
alles schijn was - waan, enkel waan! Terwijl we daar zaten in den vallenden avond,
elkaar omstrenglend en kussend, zij wat lijdzaam geworden, haar fijne koppie op
mijn schouder.... o ik weet nu, ik weet nu, het is bedrog geweest en schijn! Nimmer
in wáárheid heb ik van Harriët gehouden! Toen reeds verlangde 'k anders, toen reeds
was dàt mij niet genoeg. Nimmer heb ik haar toebehoord, gelijk een bruigom zijne
bruid; nimmer gelijk de man doet die oprecht en waarlijk mint. Van het eerste
oogenblik, maar tóen kon ik dat niet beseffen, was zij meer een ding voor mij dan
levend wezen; mijn egoïste vreugd haar te hebben veroverd meer waarachtig dan
mijne liefde, later immers een jammerlijk stroovuur gebleken. Zij is maar het
slachtoffer geworden, Agaat, van mijn wilden onbetoomden hartstocht. Vaak, in pijn
en zorgen, heb ik mij afgevraagd in later dagen, hoe het gekomen is, dat zij zoo
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uitsluitend mijn hartstocht heeft opgewekt. En ik, met mijn natuur, heb het mij nimmer
anders kunnen verklaren, dan dat ze zoo geheel, zoo volkomen passief was. Hoe
goed doet het daarom, te mogen gelooven, wijl dit geloof thans tot eenige troost is,
dat ik toch een korten tijd haar gelukkig heb gemaakt. Wel spoedig kwam ook over
háar hoofd al de jammer onzer verhouding, maar een tijdlang heeft zij geleefd in
waarachtig geluk. En ik, na de eerste dagen, heb niets gehad dan schijn. 't Is ontzettend
dit te bedenken. Waartoe
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moest zooveel bitters aan haar en mij geschieden, voor ik de waarheid ervoer en de
dingen zag in hun wezen?
O nu ik mij dien avond herinner: welke machten bewogen mijn wezen! Ik weet
van 'n verren herfstdag, hoe 'k geloopen kwam langs een straatweg. 't Stormde en ik
had tegenwind. En toen 'k de stad bereikt had, waar 'k beschut was, voelde 'k wel
bevrediging om die zeekre veiligheid, maar ook een wijde leegte. Zoodat ik nergens
binnenging, besluiteloos bleef buiten dwalen, zinnend in de warnis van een zoet en
bitter dringen. Ook weet ik van 'n lente-uchtend, hoe ik wakker werd, ontroerd en
droef. Of in den nacht iets in mijn hart gebeurd was, voor eeuwig voorbij nu, verloren,
zoodat ik glimlachte zonder reden, en vreemd-verwezen rond mij zag.
Je vraagt, hoe deze ervaringen mij thans weer in gedachten komen?
Maar waren de gevoelens van dien avond, den eersten met Harriët, dan niet dezelfde
Agaat, als van dien verren herfstdag, van dien loomen lente-uchtend? O dat zoet en
heftig dringen, drang die zalig is en pijn doet, opgelost en vervuld te wezen met toch
het besef van iets voor-immer-verlorens, stilkens glimlachen, kreune' om pijn.... heel
de warnis, de chaos, de storm der nieuwontwaakte gevoelens, doorwoelde mijn
wezen, dat hunkerde, al jaren, naar 't veilig thuis van een vrouwenarm den zachten
glans van 't gelaat der Liefste! Zie, ik zat bij haar en bewoog mijne hand: zij was
eene maagd, zij was jong. Ik aanvoelde hare leden, de zachte ronding van haar
kuischen boezem, haar kleine volle knieën, zij was geheel van mij, en ook haar zachte
wang. Zij was begeerlijk, zoo, in haar passieve houding, zij was vol fijn geheims en
vol bekoorlijk wonders. Het donker zeeg om ons, ving ons in zachten doezel, maar
mijn oog was onverzadigd en wendde niet van haar. Ik zag haar fijne neus, haar
wittig stil gezicht, haar oogen donker strak, in haar ovaal gelaat. Mijn hand kroesde
in heur haar, en toen zij éven zuchtte.... Agaat, van hartstocht rilde 'k, stond siddrend
naast haar op. Ik prangde 'r in mijn armen, onstuimig, heftig teeder, greep waar ik
grijpen kon, en zoende 'r, zoende 'r, zoende 'r. En zij hing aan mijn hals, slap en
versmolten-zalig, kreunde enkel zacht en innig: o jongen.... lieve jongen.... Ik voelde
'r lichaam schokken, de gratie van haar lijf, haar gansche wezen voelde 'k, ze was
geheel van mij, en machtloos in mijn armen. En plotseling nam 'k haar op, zonk met
haar op de bank, en trok haar op mijn knieën, en langen tijd was 't stil. Tot, in den
heetsten brand, ik kon 't niet meer bedwingen, 'k haar jonge lichaam knelde, in 'n
stuip van krachtsopwelling, zoodat zij, waarlijk angstig, en met een korten gil, heftig
begon te schreien. Toen liet ik, dwaas-verlegen, en willoos-slap en leeg, haar los, en
sprong weer op, en nam wat houding aan. Mijn hart sloeg in mijn keel, mijn mond
stak droog en dor, en sidderend en nerveus liep 'k driftig op en neder. En zij stond
stil en wit, en raadloos, bij de bank. Totdat haar snikken luwde, en 'k plotseling, week
en teer, mijn arm sloeg om haar heen:
‘Kom Jet, willen we gaan?’
Dan zag ze even, snel, en schuw, me peilend aan. Maar aanstonds weer gerust om
wat mijn blik haar zeide, zei ze zacht en nokkend nog:
‘Wat moeten we nu zeggen?.... Hoe laat zou 't al wel zijn?....’
Ik antwoordde niet meer, lei m'n arm stil om haar leest, en ging met haar terug.
Bij 't gebouw terug, vonden we enklen buiten, zoodat Harriët alleen vooruitging, en
'k zelf, langs anderen weg, mijn kamer wist te bereiken. Na 'n uur was alles stil.
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Doch hoe, vol van emotie, zou 'k aan slapen hebben kunnen denken? 'k Herdacht,
en steeds opnieuw, wat dien avond geschied was, zag weer haar jonge gratie, had
weer haar in mijn armen, gansch de nacht was zwaar en zwoel van zinnelijk
fantaseeren. Maar des ochtends, tegen zevenen, toen 'k uit
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een lichten sluimer wakker schrok, schoot felle vreugd me door de ziel: Harriët!
Harriët! 'k Hoorde 'r bezig al, ze was opgestaan, zij neuriede in den morgen - ha, de
dag sprong open, vol ongedacht, begeerlijk mogelijks! Veerkrachtig sprong 'k het
bed uit, plaste met wellust in het koude water, vond 'n oud en vroolijk wijsje, ik
moest me even uiten. Toen 'k wat later in de gang kwam, vond 'k Harriët er voor een
raam staan. Had ze op mij gewacht misschien? Met den rug naar me toegewend, de
handen gevouwen achter, keek ze schijnbaar rustig uit. Was 't niet wèl zoo - geen
geluk? En schoon meerdren in de gang waren, sloop ik stilkens naar haar toe, kneep
'r even in de hand - het was zoo fijn-intiem dit nu te mogen doen. Zij glimlachte, en
zei niets; keek me enkel even aan. En monter, prettig babbelend dan, gingen we
samen naar de eetzaal, spraken af van straks te wandelen, mekaar te treffen bij den
Koepel. Door mijn hoofd aan 't ontbijt, vloog reeds allerlei denken: zou ik 't niet naar
huis gaan schrijven? 'k Moest nu toch weer gaan werken, 'n toekomst maken voor
Harriët en mij? Ik zag ons reeds getrouwd, reeds ergens samen wonen. En voelde
alsof ik, die in elk opzicht nog patient was, reeds volkomen genezen, als een rustig
man stond in het leven, zeker van zijn doel en van zijn eigen kracht. De wereld scheen
dien ochtend een goudglanzende stad.
Thans, nu alles lang voorbij is, en alle leed doorleden, verschijnt dit alles mij in
zoo gansch ander licht, Agaat. En 'k weet: het was dwaling. Maar waren wij, armen,
toerekenbaar te achten? Waren wij beiden, immers patienten, responsabel voor het
toen gebeurde? Harriët was schuldloos, argeloos; en was niet ik ook nog een kind?
De wereld tot dien dag, lag voor mij toegedekt als een geheimvol wonder - de wereld
en het leven. Hoe zou 'k me hoeden dan voor dwaling? Hoe onderscheiden essentie
van het wezen en ledigheid van den schijn? Wat had ik ervaren? Wat wist ik van
liefde, hartstocht? Voor mijn geest zweefden tafereelen van trotsche bruigoms en
schuwblije bruiden, eens trouwde men, dat was gebruik.... maar wist ik, wist ik? Van
vrouwen? Van man-en-vrouw samen? Van sexueele neiging? Ik kon enkel droomen,
Agaat, onbestemd, in hysterisch verbeelden.

VII.
Dan kwam de tijd, Agaat, dat ik meer en meer van jou vervreemdde. Onze brieven,
immer zeldzamer, verloren steeds meer aan inhoud - mijne verhouding tot Harriët
overstemde al het andere. Gansche dagen was ik nu met haar samen. Uren zwierven
we over de hei, doorkruisten de bosschen; en nimmer hebben wij ons bekommerd
om mogelijke gevolgen onzer afzondering. We vergaten ons patient-zijn; we voelden
ons niet patiënt meer, en met de minachting als van daarvoor te groot gewordenen
spraken we van 't g e w u r m op Bella Vista. Plichtmatig, maar steeds in haast,
bezochten wij 's ochtends nog het badhuis, maar om tien uur waren we vrij, vonden
elkaar op afgesproken plaatsen, opgelucht in het besef van verder te kunnen doen
naar ons believen. Slechts op etenstijden waren we in 't gebouw; den overigen tijd
doorzwierven wij den omtrek.
Welk een suggestieve bekoring lag in dit voortdurend, ongestoord bijeenzijn! Wat
dien eersten avond tusschen ons gebeurd was, herhaalde zich dagelijks - de uitingen
van onze neiging waren heftig en menigvuldig. Maar daarnaast, Agaat, kwam voor
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mij nog dat onwaardeerbaar-innige: over alles met Harriët vertrouwelijk, vrij-uit te
kunnen spreken. Spreken over wat ik belangrijk dacht, en wat mijn geest vervulde.
En mij scheen, dat zij mij begreep, en mijn vertrouwen waardeerde. Kon ik meer
verlangen? En zelfs indien ik toen reeds beseft zou hebben, dat ik niet oprecht van
haar hield... zeg mij, zouden niet zelfs sterkeren dan ik er door volhard hebben in
dwaling? Want het streelde mij, dat ze mij zoo licht scheen
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te begrijpen; het gaf, meende 'k, onze verhouding een speciaal, bizònder karakter.
Wijl ik er naar snakte, óók geestelijk te mogen samenleven met eene vrouw, vond
ik, daar 'k geloofde ‘het ware’ te hebben erlangd, 't zoo natuurlijk en noodzakelijk
dat Harriët zich inleefde in mijn gedachtenwereld, en 't streelde mijn eigenliefde dat
zij dit zoo ijverig deed en zoo.... ja zoo e e r b i e d i g . - Om de hare, Agaat, heb ik
me immer weinig bekommerd.
Vaak spraken we over later, bepeinsden ‘de toekomst’. Zij lééfde in die toekomst;
zij méér dan ik. Soms zelfs schilderde ze mij hoe het zijn zou, later, in ‘ons eigen
knus tehuis’, hoe de kamers zouden zijn, en elk ding in 't bizonder. Dan berekende
ze de kosten onzer woninginrichting, deed in gedachten allerlei opmeting, paste en
schikte in haar gefantaseerde woning, of onze verlangens reeds in vervulling gingen,
en weinig dagen ons er maar van scheidden. Zij lééfde er in. Voor háár was 't
werkelijkheid. En als een treffende bizonderheid herinner ik mij, Agaat, hoe z'eens
op een zomermiddag, terwijl we door dat boerennest gewandeld kwamen, me een
stof wees, welke ze bij voorkeur, later, voor gordijnen zou nemen....
Soms echter, als zij aan haar droomen spon, kon mij dat plotseling benauwen. Zij
vertrouwde op mij, had geloof in mij - maar wat wàs ik, wat hàd ik? Wàs ‘de
toekomst’ wel wezenlijk zoo nabij en zeker? Had ik, in onvoorzichtigheid, niet háár
toekomst althans bedorven? Maar aanvankelijk duurde dit nooit lang. Meest
verteederde en ontroerde me haar kinderlijk fantaseeren enkel, en tevreden en gevleid
bedacht ik dan: ‘welk een degelijke huisvrouw!’ Ik glimlach, bij 't herdenken. Want
hoe heel ànders is het later tot onze schade gebleken!
Toch, met 't vorderen van 't seizoen, werden de oogenblikken menigvuldiger, dat
zorg zich aan mij opdrong. Zorg om de toekomst van vooral Henriëtte. Steeds klaarder
zag ik in, dat het zóó niet blijven kon. Voor de eerste maal in mijn leven - en waarlijk
niet te laat, Agaat - leerde ik den zielstoestand van den man kennen, die zich
verantwoordelijk voelt voor eene vrouw. Stellig, er lag iets onbeschrijflijk teeders
en vertrouwlijks in die gedachte, en te inniger voelde ik er mij om met Henriëtte
verbonden. Maar ook mijn zòrg maakte 't zwaarder. Ik, die nooit iets licht kon
opnemen, die steeds te serieus was, naar mij later een cynicus eens zeide, stelde ook
thans mezelf voor de consequenties van mijn daden, wilde den omkeer in mijn leven
ten volle beseffen, en.... dan daarnaar hàndelen!
Lang heb ik toen rondgeloopen met allerlei vage plannen, tot ik ten slotte heelemaal
afgetrokken en verstrooid erdoor geworden was. Voor Harriët meende 'k dat te hebben
verborgen, maar eens op een middag, vroeg ze mij plotseling, of ik, den laatsten tijd,
soms iets had, dat me hinderde. Ik weet nog zeer goed, Agaat, hoe die toch zoo
natuurlijke vraag me onthutste: ik had oprecht gemeend mijn gedachten gehéél te
hebben verheimlijkt. Maar nu kon ik het niet meer achterhouden. En daar zij 't toch
scheen te bevroeden, besloot ik, in een soort gelaten wanhoop, me geheel en ten volle
voor haar uit te spreken: had niet zij ook recht, te weten wat mij bewoog? Was 't wel
goed geweest zelfs, 't voor haar te verzwijgen? Toch ging 't nog niet gemakkelijk.
't Was een wonderschoone Octobermiddag. Op onze wandeling waren we, nabij
den Galgenberg, gaan zitten in koesterende herfstzon, zagen uit, naar het westen,
over de wijde vallei. Peinzend staarde 'k voor mij uit in den herfstigen goudmist,
proefde de zeldzame schoonheid van dien stillen herfstnamiddag - de wereld voor
mijn oogen scheen symbool van diepste vrede. Maar kon ik blijven in dien vrede?
Jong zijn, liefhebben - en werkeloos blijven, vegeteeren? Haar vruchtloos doen
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verlangen, die al haar hoop op mij gebouwd had? Hoe zouden wij ooit het licht
aanschouwen, naar welks schijnsel heel ons wezen uitging, indien ik niet, vast
besloten, den strijd aanbond, het
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te naderen? En wàs, wel beschouwd, wat ik voor mijn oogen zag wel
symbool-van-vrede? Was 't niet al in arbeid gespannen? Was er één die als ik, enkel
rustte en genoot? 'k Zag de stad, de verre stad, de rook der vele fabrieken.
Rookpluimen sliertten de lucht in, de levensdampen stegen. Een groot gerucht steeg
maatgedragen. O, árbeiden! behouden! Niet meer alleen staan, veraf staan, en niet
voor het hopelooze! Weer wil te hebben, kracht; met allen die daar werkten, te aadmen
in één koelte, te gaan op één gang! O, ik zag wat ons redden kon: arbeid, arbeid! De
greep naar onze gouden toekomst, moeizame gang over schroeiheete velden-van-nu
naar de horizontelijke waters-van-eenmaal!
Harriët kwam dichterbij zitten, sloeg haar arm om mij heen:
‘Wat hindert jou toch den laatsten tijd’.
En 't is toen geweest, Agaat, dat ik haar alles gezegd heb. Onvast eerst, maar steeds
vaster, begon 'k te spreken van al wat mij doorwoeld had, van wat ik gedacht en mij
had voorgenomen inzake ons toekomstig leven. Als ze eens wist wat ik al getobd
had, vele lange nachten, als de slaap ver van mij bleef en ik alles overlegde! Begreep
zij niet, dat zoo er geen verandering kwam, onze verhouding ons zou gaan drukken?
Dan was 't gedaan met ons geluk, en wat moest dàn van ons worden? Hiér viel niets
te hopen, onze weg lag buiten Bella Vista, 'k moest weg, de wereld in, een dáád doen,
voor ons beiden vechten! 'k Moest ons een toekomst maken, ik had de kracht ertoe,
'k wist mij niet ziek meer! En wat, waar 't háár betrof, zou mij kunnen ontmoedigen?
Zóó konden wij niet voortleven, vegeteerend aan des levens zelfkant! En tot
weggaan-van-hier was immers geen enkel beletsel? Naar huis zou 'k schrijven, alles
regelen, en van mijn stuk brengen zou mij niemand! Ik vast tè vast besloten - wèg
wilde 'k, weg, weg!....
Zoolang ik sprak, had zij maar stil geluisterd, en zich geroerd noch bewogen. Doch
toen ik zweeg, sprong ze plotseling op, omhelsde mij hartstochtelijk:
‘Lieve, lieve goeie jongen!....’
Is het misschien omdat ik besefte, dit toen niet te hebben verdiend, dat de klank
dezer woorden mij na jaren nog is bijgebleven, en dat ik nòg haar zie staan zooals
ze, bewogen en toch blijde nu, naast me stond met die lichte bijna kinderlijke vreugde
in haar oogen, terwijl ze stilkens en lieflijk mijn stugge haren streelde?
En tóen eerst, Agaat, vond ik ook moed met mijn feitelijk ‘plan’ voor den dag te
komen: reeds drie dagen liep 'k er mee rond. In een der dagbladen namelijk had ik
gelezen dat, bij een twaalfjarigen jongen, een gouverneur werd gevraagd door eene
familie in Den Haag; en dat voorkeur zou worden gegeven aan sollicitanten die óók
latijn kenden. Even glimlachte Harriët:
‘Solliciteeren van uit een sanatorium?’
‘Dàt behoeft niemand te merken’.
‘En je studie?’
‘Dat weet je. Geen denken meer aan!’
Zij knikte enkel.
‘Langs dezen weg kan 'k er komen. 'k Weet waarachtig ook geen andere!’
‘Wat jij wil, wil ik ook immers?’
‘En begrijp eens kind: die studie! Minstens vier, vijf jaar! En dan nòg? Zonder
geld of relaties heb ik aan 'n meesterstitel nog niks. En zóó zijn we er gauwer, en
kan ik leven naar mijn aspiraties!’
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Want dikwijls had 'k haar gezegd, van mijn pen te willen leven later. Journalistiek
werk wou 'k gaan maken, in tijdschriften weer inzenden, de gouverneursfunctie zou
veel vrije tijd laten, en 't besef voor ‘eigen huis’ te werken zou me sterken, evenals
't bewustzijn van mijn onafhanklijkheid.
't Scheen simpel, Agaat, en gemakkelijk om te doen. 'k Wilde gelooven dat het
zijn zou, gelijk ik het mij wenschte, en 't is, achteraf beschouwd, of alles geschieden
móest, gelijk 't geschied is! 'k Meldde mij aan, schreef mijn besluit naar huis, en toen
na twee dagen vaders antwoord kwam, dat hij mij den volgenden dag bezoeken zou,
ontving 'k meteen uit Den Haag bericht
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van mevrouw de weduwe Jhr. Dr. B., die me in vriendelijke termen voorstelde, haar
over de opvoeding van haar zoon te komen spreken zoodra mogelijk. En dit voorloopig
succes had 'k aan geen andre omstandigheid te danken, dan dat toevallig een der
heeren die 'k voor informaties grifweg had opgegeven, mijn vroegere
wiskunde-leeraar, Dr. v.d. S., een studie-vriend geweest was van Jhr. Dr. B. - Kalm
dus, maar koppig beslist, wachtte 'k vaders komst op Bella Vista af.
Den volgenden morgen tien uur kwam hij. En hoe anders, hoeveel spannender en
bewogener had ik mij dien dag voorgesteld! 't Ging zoo kalm, en stil-gewoon. Wat
was vader, boven al mijn denken uit, een wijs, stil en bedachtzaam man! En van een
wilskracht onverzettelijk! Ik, die mij van dien dag anders niet had kunnen denken
dan hoe hij vol zou zijn van getwist en harde heftigheden; die mij vader slechts
gedacht had, vergramd door bittere teleurstelling, verbolgen over zijn eenigen zoon
en diens onvergeeflijke aberraties.... ik zag hem, tot m'n nimmer-vergeten
verwondering, z'n hooge stoere figuur nauw merkbaar gebogen, kalm uit den trein
stappen en stilkens-glimlachend op mij toekomen. Hoe ver was ik er toen van
verwijderd te beseffen, welk een wilskracht diè houding aan vader gekost moet
hebben! Toch, Agaat, was het ook niet weer natuurlijk dat vader, die immer zoo prat
ging op de sterke wilsfiguren in onze familie, den wil dien hij in mij herleven zag,
ook niet 't geringste in den weg wou leggen? En ook over Harriët - in mijn brief had
ik over haar geschreven - is hem toen geen woord ten kwade over de lippen gekomen.
Toen hij op mij toekwam, met zijn milden glimlach, voelde 'k me ontroerd en
verslagen, ik, die niet dan wrokkend en tegen vermeende beletselen murmureerend,
allerlei heftigheden om te antwoorden bedacht had. Elk wapen ontviel me, toen hij
op z'n noordsch-korte manier van spreken, maar met die goeie innige trouwhartigheid
in zijn stem zeide:
‘Zoo. Kom. Dag vent. Hoe gaat het?’
En schoon hij gezien moet hebben hoe ik versmolt en klein werd, geen woord wist
uit te brengen, hij heeft mijne onmacht geïgnoreerd, van mijne zwakheid geen
oogenblik partij getrokken.
Hij was wat moe van de reis, stelde voor ergens ‘neer te strijken’. Hij wilde vroeg
teruggaan, had des avonds thuis nog vergadering.
We gingen dus een kop koffie drinken in de verandah van 't stationskoffiehuis, en
vreemd gegeneerd, in dat plotseling daar-zoo-bij-mekaar-alleen-zitten, wisten we
eerst weinig te spreken, toonden voorgewende belangstelling in de doode dingen om
ons heen. Maar weldra, uitgelokt door vaders korte vragen, begon ik over mijn
plannen, over ‘de toekomst’, en enthousiast over Henriëtte. Vader zat maar stil te
luisteren, zonder dat iets hem scheen te treffen. Hij liet mijn woordenstroom over
zich heengaan, en omtrent den indruk van mijn driftig betoogen, hoezeer ik ernaar
trachtte, kon 'k geenerlei gewisheid verkrijgen. Toen 'k was uitgesproken, bleef 't
lang stil.
Dan zeide vader eindelijk:
‘Dus, daar blijf je bij’.
En keek me onbevangen aan. - Ik knikte enkel, koppig-kort.
‘En je weet wat je weggooit’.
‘Weggooit?’ vroeg 'k, al weer schamper.
‘Nou ja....’ suste vader.
En ik weer, maar nu heftig:
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‘Zoo kàn 'k niet meer leven, zie het toch in! Laat me werken, onafhankelijk zijn,
zelf 'n eigen weg zoeken! Moet 'k eerst totaal gedemoraliseerd?’
Dat hij, eenvoudig schoolhoofd - en alweer wist ik dat toen absoluut niet - eens
een zoon zou bezitten met een titel, vroeger door hemzelf pijnlijk-vruchteloos begeerd,
het was zijn hartewensch. Zijn leven, zijn werken was er op gericht dàt te bereiken,
en veel, in stug ontberen, had hij zich daartoe ontzegd. Toch, door woord noch blik,
heeft hij doen blijken te beseffen, dat, door mijn
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toedoen, deze wensch onvervuld zou blijven. Ja, hij was sterk. Eenzaam - maar sterk!
Later, van moeder, hoorde 'k, hoe hij me zelfs nog geprezen had, mijn eergevoel
geloofd, de zucht eigen wegen te gaan verdedigd. Stellig, ten deele heeft hij wel 't
gewicht beseft van den last, die mij later in het leven zou bezwaren en benauwen,
maar hij had de kracht mij niet terug te houden, zelfbeheersching genoeg, mij tòch
den sprong te doen wagen. En zoo 't waarschijnlijk is, dat óók familietrots even in
hem heeft meegesproken ('t was altijd een trek der onzen, had hij moeder gezegd,
die hang naar onafhanklijkheid, wat zou hij 't dus den jongen lastig maken?) toch
verschijnt het als enkel doorzicht, dat hij van wat hem bezwaarde niets liet merken,
alleen maar mijn moed en wilskracht heeft gepeild. Hij moet overwogen hebben dat
van den strijd, dien hij eenzaam en verborgen uitvocht, een jongen als ik, Agaat, in
zijn verwarring zelfs geen Ahnung had. Hij zweeg na mijn laatste woorden, knikte
langzaam eenige malen. Dan, stiller, zeide hij eindelijk:
‘Heb je bedacht, wat 't is voor moeder?’
En van zichzelf weer niet 't geringste woord.
‘Dat heb ik!’ viel ik uit. ‘Méér dan ik kan zeggen! Maar zóó kan 't ook niet langer,
eens moet 'r een eind aan komen, ik pieker me hier dood! Moet 't wéér denzelfden
kant uit?’
‘Werken moet je toch. En als je slaagt: veel lessen geven.’
‘Goed. Maar dat is eigen wil. Gaat voor 'n zelfgekozen doel. Da's zoo anders,
zooveel lichter! Die studie maakt me kapot. 'k Moet nu denken aan de toekomst; bij
alles denken aan Harriët!’
Bedachtzame, stille man; om dit woord heeft hij niet geglimlacht! O, ik weet wel,
ik méénde ook alles, oprecht en eerlijk! Maar hoe groen en onervaren doen nu mijn
woorden aan, hoe hol rommelen deze onwijze en kinderlijke exclamaties! Welk eene
verandering, sedert mijne ziekte, had zich in vader voltrokken; in hem, die mij vroeger
naar eigen wil nimmer vroeg! Welk een strijd moet de sterke eenzaam gestreden
hebben! En welk een wonder fijnzinnige man, welk een wilskrachtige natuur moet
vader geweest zijn, dat hij om zulke leege bombast mij niet minder heeft liefgehad.
Hij toch moet toen geweten hebben wat ik te leeren had.... en nog af te leeren! Ik,
met mijn onstuimige, heftige natuur!
‘Je hoopt nu op die betrekking. Maar als je 'r niets van hoort?’
‘Uitgesloten!’ zei ik snel, toonde triomfant den Haagschen brief.
Vader nam hem en las. Las herhaalde malen. En weer was 't lang stil. Tot hij mij
aanzag, vriendelijk-stil:
‘Nou dan. Probeer het. Misschien kan 't nog goed zijn’.
En met die weinige woorden was mijn voorloopig lot beslist.
's Middags sprak vader met dokter, die, wijl hij mijn toestand achtte veel verbeterd,
tegen mijn voornemen, zoo maar de functie niet te druk was, geen bezwaren wist,
zelfs lichte arbeid, vooral zoodanige die mij psychisch bevredigen kon, beter oordeelde
dan nog den langen grauwen winter op Bella Vista te blijven. Hoe 'k me houden zou
in ‘de wereld’ terug, hing van veel bijkomstigheden af: eenzijdige zware
herseninspanning moest hij nadrukkelijk ontraden. Uit dien hoofde verbood hij,
althans voorloopig, alle studie.
Ging 't niet boven hopen en denken goed? Kon ik zelfs maar meer wenschen?
Niets drukte mij nu meer, en toen 'k vader had weggebracht, alleen terugkeerde over
de hei, voelde 'k me tevreden, héél tevreden. Zelfs niet het feit heeft mij toen
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gehinderd, dat, zonder over Harriët 'n woord te spreken, vader aanstonds weer
vertrokken was, ik voelde 't eerder als verlichting. Zou ik onbewust, Agaat, tegen
dié ontmoeting toch hebben opgezien?....
Veertien dagen later reisde 'k af. Op gunstige aanbevelingen van enkelen mijner
vroegere leeraren was de functie mij geworden na een bezoek aan mevrouw B.; had
ik
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'n aanstelling gekregen van voorloopig een jaar.
Zoo verliet ik dus Bella Vista. En sloot 'n periode af van mijn leven, die ik toen
alleen kon zegenen om mijn vermeend geluk: had ik, gebenedijde, er niet Harriët
gevonden? Hoe weinig heb ik toen vermoed Agaat, dat eens na veel jammer, een tijd
stond te komen, waarin ik alles anders zou beschouwen; en in mijn verblijf op Bella
Vista de symptomen zien, klaar en duidlijk, van al wat mij later in het leven licht
deed wankelen en zinken!

VIII.
Wat ik toen gevreesd heb, Agaat, is tot mijne verwondering niet gebeurd: Harriët
om vaders vertrek, heeft zich niet ontstemd betoond. Wat in andere, ons gunstiger,
omstandigheden (want zóó is ze wel altijd geweest) haar aanstonds zou hebben doen
klagen over achteruitzetting en miskenning, mogelijk zelfs over speciaal háár
aangedane beleediging, dat begroette zij nu, uit den grond van haar hart, als uitredding
uit eene situatie die haar verontrustte en benauwde. 'k Had me afgevraagd - doch pas
toen hij weer vertrokken was, 't gebeurde van dien dag was als een droom over me
heen gegaan - of vader niet, nu ik over haar geschreven had, althans omtrent Harriët
mij een en ander had kunnen vrágen; en haar misnoegen om vaders negeeren vreezend,
bedacht ik malle excuses van haast en niet-zoo-kwaadbedoelen. 's Avonds sprak ik
Harriët erover. Maar tot mijn verrassing, Agaat, bleek, dat ze mijn verontschuldigingen
of verzachtingen verwacht had noch begeerde. 't Was haar wèl zoo. Dien morgen,
terwijl 'k naar Ede was, was ze zelfs extra-ver alleen gaan wandelen, bedoelende
aldus, welbewust, 'n voor allen pijnlijke ontmoeting te voorkomen. 'k Besefte niet,
hoe tactvol dit eigenlijk gehandeld was, en grof-goedig beweerde 'k:
‘Zóó is hij niet Jet! Dàt hadt je niet hoeven te doen!’
Maar zij, in een nerveuze huilbui, beleed me plotseling al de zwarte gedachten,
die, sinds een paar dagen, haar hart hadden verontrust: méér dan ik tot toen wist, had
ze tegen vaders overkomst opgezien, tegen 'n ontmoeting waarvan, wijl ontijdig, ze
niets dan onheil duchtte. En nu er waarlijk niets gebeurd was, ten goede noch ten
kwade, geen enkel boos woord gewisseld, vader over ons 'n absoluut zwijgen betracht
had, 't welk we instinctief apprecieerden als mild en bedachtzaam, was haar onrust
geweken, schreide ze tranen van vreugde.
't Waren nog dagen vol hoop-en-vreeze, de eerste die toen volgden. Doch het lot
was ons gunstig. En toen, na acht dagen, en na mijn bezoek aan mevrouw B.,
overeengekomen was, dat de betrekking over eene week reeds zou ingaan, scheen
ons geluk volmaakt geworden, verleefden we in stijgende opwinding de ons nog
restende dagen. Wat viel niet al te regelen, te overleggen, af te spreken! We deelden
alles in naar vaste plannen, maakten een program op van ons verkeer, zoodat al het
noodzakelijke naar orde en regel zijn bestemde beurt zou krijgen: daaglijks zou ik
schrijven, en ééns per maand, voorloopig, overkomen. We begrepen dat onze
verhouding op Bella Vista nu bekend ging worden, maar onaangenaam was ons dat
niet, 't gaf ons eerder stil-pleizierge emotie.
Harriët, deze laatste dagen, was van bijzondere liefheid; bij de vele kleine dingen,
vóór mijn vertrek nog te verrichten, was ze mijn onvermoeibare hulp. Ze scheen me
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zelfs, nu wij scheiden gingen, van 'n ander wezen geworden, minder lijdzaam, meer
actief, - en van onzegbre lieftalligheid. Als ze ooit vlekkeloos was in 'r liefde, Agaat,
dan stellig in die dagen! Zuster Ada was in 't geheim genomen, en zoo bewogen wij
ons vrijer, kon Harriët soms om te helpen ongestoord op mijn kamer zijn. Zoet is 't
herdenken van die intieme stonden, als ze me hielp met haar lief klein-zorgen, en
we verloren in ons
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spel-van-liefde, kindren waren weer, naïef en klein, van de wereld ver en ver van ‘'t
leven’. 'k Herinner mij den middag vóór mijn vertrek. 'k Had op 't dorp reeds iets in
verzending gegeven, en vond toen 'k terugkwam Harriët op mijn kamer. Aandachtig
zat ze over mijn koffer gebogen, verdiept bezig met een pakje, 't welk ze als verrassing
erin had willen verbergen. 't Scheen haar even te verdrieten dat ik haar overrompeld
had, maar aanstonds was ze de kleine teleurstelling te boven, en, zich nu toch
overvallen wetend, reikte ze mij glimlachend het pakketje toe. 'k Opende 't haastig:
de I m i t a t i o ! Nauwelijks 'n paar weken geleden hadden we toevallig over dit werk
gesproken, 't welk ik eens van een mijner leeraren had mogen leenen - en ziedaar
nu! In stilte had ze 't besteld, van een lief inschrift voorzien, om 't mij mee te geven
op mijn weg, nu ik haar verlaten ging. Toen ik mijn oog van het boek wendde, dat
'k te allen kant bekeken had, zat Harriët nog op den grond gehurkt, en keek vragend
naar mij op - ik weet nog, hoe de late middagzon trillerde in 'r gouden haargekroes.
En terwijl 'k op 'r neerzag, scheen ze mij plotseling zóó lieftallig en teeder-brozig
beide, dat mijn gemoed volschoot, en tranen me in de oogen drongen. Even keek ze
verwonderd, dan vloog ze overeind:
‘Lieveling!.... Herman!’
Maar 'k worstelde met mijn ontroering, vermocht geen woord uit te brengen.
‘Kom, m'n jongen.... kòm!’
‘Kind’, zei ik moeilijk, ‘'t is ook zoo innig-lief!’
Ze liet me los, en 'n zóó, 'k zou bijna zeggen, dankbare teederheid kwam in 'r
oogen, dat 'k haastig 't boek weglegde, en haar hartstochtelijk omhelsde. En zuchtend,
woordeloos, lagen we in elkanders armen.... Je glimlacht, Agaat? Maar zoo waren
we toen: licht bewogen, licht uit evenwicht.
Daags daarna ging ik naar Den Haag, gelukkig en trotsch als 'n jeugdfrisch
bruidegom. En toen mevrouw B., bij wie 'k zou inwonen tot ik eigen kamers had,
me ontving met al de oplettendheden eener beschaafd-vriendelijke levenskunst, die
ik, serieuze lummel, opvatte als speciaal aan mij bewezen vriendelijkheden, en niet
herkende in hun wezen: technisch accessoir van patricische levenskunst. Toch voelde
'k me sterk en verruimd, vol blijde verwachting en vol stevige voornemens. Toen 'k
in bed lag in de vreemde kamer was 'k wel moe en onthuis nog, maar toch ook
gedragen door een machtig vreê-gevoel. 'k Herdacht 't verleden: alles was winst
geworden: Nadervoeren, langs nu verklaarde wegen, tot ons beider geluk. Ontroerd
dacht ik aan Harriët, herzag ons in ons dennenbosch, waar wij, dien middag, hadden
afscheid genomen. En nog hoorde ik haar lieve stem:
‘Wat zijn we toch gelukkig, Her!’
'k Had geglimlacht, in bewogen zwijgen; dieper uiting van geluksbewogenheid
dan 't innigst woord had kunnen zijn.
‘Zou 't niet eerst vreemd zijn?’ had ze dan gevraagd. ‘Maar 'k zal je heel veel
schrijven, elken avond heb je vast mijn brief’.
En knellender hadden mijn armen haar omvangen.
Later had ik 'r nog gezien bij 't officieel afscheid in de vestibule. Ester was er ook
geweest, en zuster Ada, en de anderen. Ze waren allen heel hartelijk, eigenlijk te
hartelijk geweest, in alle opzichten anders dan bij anderer vertrek, warmer meende
'k. En gewuifd hadden ze, met hun zakdoeken, tot ik achter 't bosch verdween; en 't
laatste meende 'k, had 'k Harriët gezien, de andren al naar binnenhaastend, zij alleen
nog op 't bordes. Toen de lange weg naar Ede, herfstig al, en vies en kaal, en 't dood
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gepraat met Hendrik, den stunteligen koetsier. Dan het wachten op het suf station,
de vuile trein, de drukke menschen, mijn knus hoekje in de coupé waar 'k op de
treinrhythmiek had zitten dutten.... en dan eindelijk Den Haag en de hurrie van 't
station.... Ja, ik was er nu, het werk begon!...
Den volgenden morgen ontwaakte 'k frisch,
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en met een sprong vloog ik het bed uit. Flink aanpakken nu, goed inzetten! Helaas,
Agaat, reeds dezen eersten dag zou pijnlijk blijken, duidelijk en onmiskenbaar, hoe
weinig ik in mijn onevenwichtigheid nog voor het leven was berekend!
Na 't ontbijt namelijk, ging ik met mijn leerling wandelen: mevrouw, tactvol, had
mij voorgesteld er eerst eens uit te loopen met den jongen, ongezocht had ik dan
gelegenheid zijn aard en wezen reeds wat te aanvoelen. Hij scheen uiterlijk een
robuste jongen, maar was toch 'n uiterst nerveus kereltje, Joris. Zonder ophouden,
al maar voort ging de stroom zijner woorden, rad uitgesproken, geëmotionneerd - 'n
druk, vermoeiend kind. Terwijl 'k hem af en toe van terzij eens opnam, leek hij me
echt modern-gespannen, van haast verhevigde belangstelling. Niets ontging dezen
jongen, geen moment was hij kalm. Nerveus als 'n driftig juffershondje huppelde en
sprong hij om me heen. Niets trok rustig-gewoon zijne aandacht, alles interesseerde
hem intens, en 't was, of hij, remloos, van de eene emotie viel in de andere. Toch
voelde hij zich wel prettig; was zich zelfs, wijl immers g e l e i d e r , 'n zekere
gewichtigheid bewust. Omslachtig dan ook, en met merkbaar welgevallen wees hij
me allerlei futiele zaken, putte omstandiglijk zich uit in verwarde aanwijzing en
verklaring.
Thuis gekomen moesten we terstond aan tafel, 't was reeds tijd voor de lunch
geworden - drie volle uren had onze wandeling geduurd. Langs Heerengracht, Poten,
Plein, waren we naar de oude stad getrokken, om vandaar langs Mauritshuis en
Vijverberg het Haagsche Bosch nog te nemen. Op Bella Vista liep ik dikwijls langer,
vier, vijf uren soms, maar nooit had 'k er me zóó moe gevoeld als van deze
ochtendwandeling door de stad. Ik hield me op, deed opgewekt met Joris, verzon
raadsels en aardigheden, maar 'k had moeite 't uit te houden, en toen mevrouw
opmerkte dat ik zoo bleek zag, kreeg 'k een kleur als was 'k betrapt. Glimlachend
loog 'k grifweg iets van mooglijk-kou-gevat, maar na de lunch, - 'k was even vrij viel 'k languit op mijn bed, voelde of al mijn kracht verdaan was. 'n Loome moeheid
woog op al mijn leden.
En toen, Agaat, kwam dat donker oogenblik. Want terwijl 'k daar lag zoo, op mijn
kamer, voelde 'k me eenzaam en verlaten, 'n hulpelooze in het leven. Wat was niet
nog te doen! En nu reeds, door deez éene wandeling, was 'k tot versuftheid moe en
op. Was 't geen te zware taak? Al wat, in mijne droomen, was nabij geweest en
om-te-grijpen, scheen weggeweken nu, ver, onwezenlijk, onbereikbaar. Alle
inspanning ontwend, wist 'k me 'n levens-onmachtige. En voor 't eerst toen, in dat
versomberd oogenblik, sprak ik over Harriët al de bittre woorden die, dien triesten
middag, een kwade demon mij scheen in te fluisteren. Terwijl ik tobbend op mijn
bed lag namelijk, bedacht ik plotseling en met een schrik, hoe, na mijn vertrek, 'n
ander de kamer naast Harriët betrekken zou. En háát sprong in mij op jegens den
onbekende wien 't te beurt zou vallen. De onmacht benauwde mij, te verhoeden, dat
Harriët.... ja, wàt eigenlijk?... 'k Wil de waarheid betuigen: nauw één dag van haar
gescheiden, vroeg 'k: zou zij wankelloos zijn in haar liefde? Zou Harriët mij immer
trouw blijven? Met àndren zou zij nu daaglijks omgaan, aan àndrer invloed blootstaan,
en 'k verdiepte me deswegen in somber gepeins.
Klinkt dit duister en verward, Agaat? O, en toch is het zoo natuurlijk! 'k Moest
wel zoo denken. Want wie zóó denkt, kent de liefde niet. En 't is immers later ook
gebleken, dat 'k haar nimmer nimmer heb liefgehad? Waren twijfels dan niet mijn
rechtmatig loon? 'k Wáánde slechts haar lief te hebben. En van twijfels, Agaat, moest
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'k gansch verteerd en vervreten, eer 'k, verbijsterd en ontzet over mijn verbrijzeld
hart gebogen, zou wederkeeren tot gezond begrip van het leven en van waarachtige
liefde!
Toen ik opstond, heb ik haar geschreven -
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je weet alles, Agaat. Bij de brieven die je in mijn huis vondt na den dood van Harriët,
is ook de éene, die de onmacht en de schande van dit oogenblik bevat. Al de benepen
kleinheid van mijn leugenachtig hart heb 'k, wantrouwig, erin neergeschreven - achter
elk woord laaide de haat tegen het leven dat ons gescheiden hield, 'k bedacht niet
meer dat ik ditzelf gewild had, het gaf mij enkel pijn.
En 's avonds kwam háár brief, des ochtends had ze dien geschreven. 'k Herinner
mij hoe we over de mooglijkheid van kamerskijken even hadden gesproken, en hoe
'k ondersteld had dat ik daar reeds den eersten dag naar zou moeten uitzien. Zoo
schreef zij nu:
‘Terwijl 'k schrijf ben jij op 't pad, kijkt misschien al naar kamers. Maar je doet het
niet alleen, ik ben bij je, en kijk mee; en zie de kamers die ik zou wenschen dat je
kreeg. Rustige, frissche vertrekken, waar je je thuis zou voelen. Kon ik ze voor je in
orde maken! Hoe zou ik weten, hoe alles zijn moest! En nu - wie weet hoe je 't treft!
'k Zou de gedachte niet kunnen verdragen dat je in stadsche kamer-misère
terechtkwam! En gerust zal 'k niet wezen vóór we in ons eigen huisje zitten, en 'k
heelemaal voor jou, m'n jongen, kan zorgen. De gedachte dat nu andren voor je zullen
“zorgen” op 'n wijze als ze àndren zouden doen die 't zelfde betaalden, is me in den
grond w i d e r w ä r t i g . Je hebt warmte noodig. Doch houd moed. 'n Paar jaar zijn
spoedig om; en dan worden al onze wenschen vervuld.
'k Ben nog wat bedrukt en verdrietig, maar probeer door hard te werken aan iets
voor jou (je mag niet weten wàt!) die stemming te verdrijven. Ook denk ik maar veel
aan den laatsten tijd dat je hier was. Telkens zit ik te soezen, ben dan geheel weg in
iets wat we samen deden, doorleef nog eens weer onze lange verre wandelingen.
Ook denk ik aan je komst al. 't Is nog 'n maand. Maar 'n maand heeft toch maar dertig
daagjes. Ach, m'n jongen, 'k geloof, dat dit eigenlijk het eenige is wat mij vervult: 't
verlangen, je bij mij, en om mij te weten. Deze maand heeft geen doel dan.... spoedig
vòlgende maand te worden’.
In die toon door, Agaat; zeven dichtbeschreven kantjes. Niets dan zorg om mij. Ik
las en herlas; voelde me zinken en zinken. Want hoe klein, hoe verdoemelijk-klein
in mijn schamele naaktheid, vond ik mij plotseling voor 't liefhebbend hart van dit
eenvoudig kind! 'k Sprong op, in woede ontstoken, woede tegen mezelf: ‘Lammeling,’
schold ik, ‘làmmeling!’
Had ze één minuut getwijfeld? Was ze niet wankelloos, onaantastbaar? Vol vreugd
gelijk haar brief, vol gelukszekerheid als de uitingen van haar kinderlijk-onbedorven
hart? En ik? Wat moest van mij gezegd? En wéér moest ik alles lezen, alles
overdenken, alles bepeinzen. Tot ik uitbarstte, ten slotte, in onbedaarlijk snikken....
'n Half uur later was 'k kalmer. Maar ook beschaamd en verslagen. O ik wilde wel
weer gelooven nu, ik gelóófde reeds weer immers, 'k zou m'n best doen, niet meer
klein zijn.... maar toch bleef alles onveranderlijk, 'k moest van Harriët gescheiden
leven, worstelen om te winnen, vechten om te bereiken! 'n Illuzie was in mij gestorven
den eersten dag dat ik op eigen beenen stond, er wàs iets in mij gebroken, gebroken
voor goed. En na de warnis van dien middag, de felle pijn om Henriëtte's brief, bleef
gestadig in mij hangen een wijde verwondering, tremulant. Hoe was 'k een kind tot
toen geweest! Dat nimmer had bedacht - wijl niet kunnen bedenken - hoe voor ieder
eens de dag te komen staat dat hij móet verliezen tot zijn heil, móet opgeven tot zijn
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geluk. En dat tòch onze jeugd, hoe zéér dan misprezen, de schoonste tijd was onzes
levens, en w' ons gelaten hebben te schikken in al wat hard is en onvermijdlijk.
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IX.
Hoe licht wisselde en wankelde toch mijn stemming en gezindheid! Heel mijn wezen,
licht beïnvloed, één voortdurende vervloeiing, was tegelijkertijd vol wanhoop en vol
chancelant geluk. Onophoudelijk voltrokken zich in mij veranderingen, mijn innerlijk
vervormde zich in gestadig vervlieten. Wat ik den eenen dag aanvaard heb als
noodwendig en goed, heb ik den anderen in grimmigheid weder verschopt en
verworpen. Niets scheen voor goed bereikt, en nimmer was een einde. En hetzij
inzichten of opvattingen, hetzij leeren of stelsels, beurtelings, (en de meest
verscheidene!) heb ik ze vervloekt of verdedigd, met al den onbetoomden hartstocht
van mijn naar vrede hunkerend wezen. Er is een tijd geweest, Agaat, dat ik hierom
opstond tegen mezelf. Meenende, dat àlles voortkwam uit enkel individueele schuld.
Maar geleerd door veel bittre jaren heb 'k een ander inzicht gevonden. En wel zijn
mijn paden moeilijk, mijn wegen doornig geweest, eer 'k ervoer dat ook mij
doorwoelde, wat in allen werkt die nu leven: dezer tijden schrijnende onrust en
verwarring. En dat mijne wilstwijfelingen noch mijn oneenvoudigheid; mijn ongeduld
noch mijne eerzucht, mijn onvoldaanheid noch de veelvuldigheid en de
saamgesteldheid mijner bestrevingen, aan uitsluitend persoonlijke schuld was te
wijten.
'k Bedenk dit zoo, Agaat, nu 'k mij den volgenden morgen herinner. Had weinig
uren te voren 't leven mij somber en zwaar geschenen, in den tintel-frisschen morgen
deed alles weer fleurig aan en blijde. De winterzon scheen in m'n kamer, alles wat
komen kon scheen licht en lachend. Met blijdschap dacht ik aan Harriet, en hoe 'k
haar straks veel sterks zou schrijven; goed maken alles, sterk zijn, 'k bleef blijgezind
dien dag. En de eerstvolgende dagen werd een wilskracht in mij los, die de toekomst
omtooverde met visioenen van àl geluk-en-heerlijks.
Na vijf dagen had ik kamers op den Dennenweg gevonden, was toen meteen
daarheen verhuisd. Maar van 't leven gelijk ik 't me had voorgesteld, overdag de
lessen, 's avonds literaire arbeid, je weet, is weinig terechtgekomen. Slechts enkle
oude fragmenten heb ik er in wilsdrift kunnen omwerken, en wijl 'k niet anders had
of schrijven kon, in gelaten wanhoop ingezonden. Ik kon er mij niet concentreeren,
het was er niet rustig, het pension werd onveilig gemaakt door 'n groote, zwarte kater!
M'n hospita, 'n stuntelig onderkomen oud mensch, was gewend hoogsteigenhandig
de zorg voor mijn schaamlen disch te plegen, en nimmer nu, in haar bloemrijk
daggewaad, bracht zij 't mij karig toegemeten dagrantsoen naar boven, zonder de
ongure begeleiding van dezen muzikalen huisgenoot. Zoo ontstonden geanimeerde
twisten, keven we over katteharen, gevonden op andijvie, op vleesch, of op mijn bed;
en tot in den nacht soms rekten wij 't debat over 't goor groenoogig monster. Welk
een vruchteloos verklonken, niettemin gedocumenteerde jammerklachten, de
vermeende slechtheid der mannen omstandiglijk misprijzend, zijn den eerbaren
boezem dezer versleten huissloof ontstegen, telkens als ze me betrapte bij mijn
geniepig en fel tempteeren, of ongenadig en systematisch verjagen van wat de vreugd
harer oude dagen was. Na 'n enkle week reeds leefden we beiden in dien weliswaar
somtijds amusanten, nochtans ietwat enerveerenden staat van openbare minachting
voor de oirbaarheden van elkanders levenssfeer, dat luide door het huis weerklonken
de betuigingen van onzen hoon. De stemming waarin mij deze sloof gekend heeft,
was exclusief onvriendelijk - 't menu en de kater leidden tot steeds steekliger disputen.
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'n Plotselinge keer van zaken echter maakte 'n eind aan ons krakeel. Op eenen
morgen namelijk, toen 'k me voor de les wou melden, trof 'k mevrouw B., ganschelijk
in tranen, me in ongeduld verbeidend. Den vorigen dag, vertelde ze, was Joris aan
tafel zóódanig opgewonden, dat ze, gedachtig
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aan vroeger, al aanstonds 't ergste was gaan vreezen; inderdaad was hij dan ook, in
een plots bezwijmen, van zijn stoel gevallen op den grond, en daar roerloos en
doodelijk bleek met vertrokken gezicht blijven liggen. Hij had 't méér gehad, vertelde
ze nu, was er om van school genomen. Maar 't laatste jaar was 't zoo goed gegaan,
ze had al gehoopt op totale genezing, maar nu, ze bekende 't zich, alle hoop liet ze
varen. Ook z'n vader had 't gehad, 't kind was erfelijk belast. Ze had den dokter doen
halen natuurlijk - maar wat viel er eigenlijk te spreken? Die zei altijd, niet studeeren,
hij verdráágt de studie niet. En opnieuw had hij aangedrongen op rust, al maar rust.
En nu, den ganschen nacht had ze 'r over liggen denken: er moest iets gedaan, de
eerste dagen maar geen lessen, pas over 'n week misschien hervatten. Zij wou 't
aankijken 'n paar dagen, dan, zoo 't noodig was, alsnog besluiten. Dokter had geraden:
den jongen in 'n stille omgeving, ver van 't stadsgewoel te brengen; en 't aantal lessen
te verminderen..
Zoo kreeg 'k plotseling 'n blik in den toestand van mijn leerling, en precies 'n week
later reisde 'k naar Hoog Marum. Daar, op 't familie-slot, 'n half uur buiten 't dorp
gelegen, woonde de oude jonkheer B. - ‘de Beer’, gelijk hij, om zijnen aard, genoemd
werd; en hier, zoo was besloten, zou Joris geruimen tijd verblijven, zou de proef
worden genomen met 'n sterk verminderd aantal lessen. Bleek na enkele weken dat
't niet ging, dan zou na speciaal consult, nog nader raad geschaft, en gehandeld naar
bevind van zaken....
Op eenen avond ben ik er aangekomen, in dat stille kleine dorp. Mevrouw B. had
er mij 'n klein pensionnetje bezorgd, waar 'k onthuis en versjouwd arriveerde, in den
schemer van 'n triesten regendag. 'k Werd er ontvangen, sluw-serviel, door 'n heibijig
dorpswijf, dat, met hoflijk-boersch wantrouwen, me listigsnel taxeerde, en, na
klaarblijkelijk welbevinden, 'r muffe huiskamer binnenloodste, waar 't rook naar kool
en uien - 'n trieste arrivée. Achter 't theeblad, Zondagsch opgepoetst, functionneerde
de dochter des huizes, dorpsmodiste naar ik dra vernam, en behalve dat, ietwat bits
van aard. Dit half schuw, half brutale wezen, gekleed in 'n bekend soort slaapzak,
door de moeder niet zonder hoovaardij als zelfontworpen r e f o r m aangeduid, werd
- was het voorbedachtelijk? - dra 't onderwerp van onze conversatie. En zoo vernam
ik dat ze ‘ook meziek stedeerde; niet bepaald om 'r an te verdienen, dàt was heelegaar
niet noodig; maar je wist nooit hoe 't te pas kon kommen; al zoo menig jongmeisje,
meneer wist 't óók wel, had te laat de dingen geleerd waarvan ze, as ze 't maar vroeg
genoeg geleerd had, zooveel nut had kunnen hebben....’ Ik beaamde dit; omstandiglijk.
Prees der moeder wijs den-tijd-vooruitzien; onderstelde vriendelijk in de dochter een
ongemeen talent. Maar toen vervolgens (wat het meisje localen luister te verleenen
scheen) te mijner kennisse was gebracht, dat ze met de schooljuffer intiem bevriend,
en vroeger met den onderwijzer ‘verloofd’ geweest was - de huichelaar, nu hij ‘in
stad’ woonde, had hij 'r spoedig vergeten! - wist ik me voorloopig geörienteerd en
verlangde naar mijn kamer: ze hadden waarachtig ook nog kans gezien, mogelijk
wel om me te vleien, den lof van den Beer breedvoerig te verkondigen. Met 't besef
van in een duf kleinburgerlijk milieu te zijn terechtgekomen, begaf ik me ter ruste,
droomde benauwde droomen.
En toen is 'n tijd gekomen Agaat, behoorend tot mijn wrangste herinneringen. Uit
m'n brieven aan Harriët, die 'k fragmentarisch hier doe volgen, bespringt je al de
ellende en benauwenis, al de levenswanhoop en vertwijfeling, die toen, gedurende
enkele weken, mijn deel zijn geweest.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Herman Middendorp, Het Schoone Mysterie, Amsterdam, Van Holkema
& Warendorf, 1916.
Herman Middendorp's eerste verhaal in proza is een van die geschriften, die aan
belangwekkendheid en bekoring winnen, wanneer men ze na de lezing overmijmert.
Het is suggestief. Lang niet al wat men zich gedurende die mijmering voorstelt, wat
men daarbij zint en spint, in en om de figuur van den hoofdpersoon (die hier bijna
de eenige persoon is), staat feitelijk in het boek - 't lijkt nu zelfs maar een zeer klein
gedeelte van Rudolf van Walburgh's zieleleven, hetgeen hier beschreven werd. Is
het overige bewust verzwegen? Heeft de schrijver het zoo bedoeld: ons maar dat
weinige te vertellen en al de rest te suggereeren? Of heeft hij aan dat overige
eenvoudig niet gedacht, gemeend zijn verhaal in den breede te doen? Wij weten het
niet. Menschen zijn er, die gelooven zich zuiver te uiten, door den zin hunner woorden,
maar als wij hen niet meer zien - tenzij in de voorstelling onzer herinnering - dan
verdwijnt vaak die woordenzin, hooren wij enkel den klank hunner stemmen, wordt
de algemeene indruk van hun levende persoonlijkheid - thans niet meer door woorden
afgeleid - des te sterker, en een naar onze overtuiging veel zuiverder beeld dier
persoonlijkheid vestigt zich in ons. Zulke menschen zijn lang niet de minst
belangwekkende, zij zijn integendeel de gevoeligste vaak en de meest intens levende.
Ik geloof dan - wanneer gij er mij op den man af naar vraagt - niet, dat Herman
Middendorp heel veel van zijn eigen hoofdpersoon, diens wezen, diens handelingen
en gedachten, diens geestesevolutie heeft gesnapt. Hij heeft er maar wat van verteld,
zonder er zelf bijster veel van te begrijpen. Maar wát hij er van vertelde, dat heeft
hij, meerendeels althans, doorvoeld, en dat vertelde hij, ontroerd door dit gevoel.
Hoe kwam het nu eigenlijk precies, dat Rudolf van Walburgh die sterke neiging
kreeg, roomsch-katholiek te worden - en daar later toch weer zoo bijna plotseling en
gladweg van afzag? Duidelijk heeft Middendorp het ons niet gemaakt. En toch....
tóch begrijpen wij er misschien nog méér van, zóó - met deze onze weinige gegevens
- dan wanneer de jonge auteur, in het stadium zijner ontwikkeling waarin hij thans
verkeert, getracht had het ons al vertellend uit te leggen. Dit is het goede, het zeer
lofwaardige in Middendorp, dat hij zich absoluut niet geforceerd heeft en nooit
getracht, met zijn redeneerend verstand, aan te vullen wat zijn gevoels- en zinnenleven
- beide krachtig genoeg, maar nog zoo jong - hem slechts onvoldoende ingaf. Kijk,
schijnt hij te zeggen, dat is wat ik u van mijn Rudolf vertellen kan, wellicht kunt gij
er eenigszins wijs uit worden en er u een voorstelling uit vormen, wellicht althans
geeft dit weinige u de ontroeringen die het mij gegeven heeft - dan is het al goed.
Hoe talrijk moeten ze zijn, de kinderen van Nederlanders in Indië, die, naar het
verre ‘vaderland’ gestuurd, hier ouderloos leven en zich bitter-verlaten gevoelen,
vol min of meer bewust heimwee. Als diertjes, hulpeloos overgebracht naar een
vreemd en kil klimaat, zijn ze neergezet te midden eener haast-vijandig onverschillige
wereld, op een leeftijd waarin van de kracht en troost eener eigen persoonlijkheid in
de meeste gevallen nog geen sprake zijn kan, waarin verreweg het meerendeel nog
niet meer is dan: kind, product zijner ouders, deel van een geheel, het gezin. Zijn ze
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met broers of zusjes of met soortgenooten samen, dan hurken ze bijeen, en waarlijk,
men zou dan
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soms zeggen: ze hebben praats genoeg, hoor hun gekwetter, let op hun manhaft, ja
vaak brutaal-driftig optreden - maar kijk óók eens wat dieper in hun oogen. En er
zijn er - Rudolf van Walburgh was er één van - die geen broertje of zusje hebben in
't vreemde z.g. vaderland en die er ook geen ander vinden, lot- of soortgenoot, bij
wien zij zich aansluiten kunnen. Of gevallen als dat van Rudolf - zijn alleen wonen
op kamers in een stad als Maastricht, zeventien jaar oud, zijn daar altijd alleen naar
school en altijd alléén weer naar zijn eenzame kamers gaan - of zulke uiterste gevallen
véél voorkomen, ik weet het niet, ik twijfel er wel een weinig aan. Maar zoo dikwijls
het voorkomt - welk een desolatie! En welk een onverantwoordelijk
Gods-water-over-Gods-akker laten loopen bij zulke ouders! Met welk recht onttrekken
zij zich aan de zorg over hun kinderen? Zijn er dan in Indië geen scholen, en is er
hier in Nederland geen beter tehuis te vinden voor een jongen van zestien of zeventien
jaar, dan ‘gemeubileerde kamers?’
Rudolf van Walburgh staat geheel alleen. Hij is een zoon van godsdienstlooze
ouders, en deze hebben totaal verzuimd hem, bij gebrek aan godsdienst, eenig ander
hou-vast in het leven te geven. Dat de jongen niet absoluut verongelukt, ligt waarlijk
niet aan hen. Gelukkig, hij heeft een vroom gemoed, al weet hij, leidingloos, langen
tijd geen weg met die vroomheid. Zijn ten slotte snel opgekomen plan zich z.g. te
bekeeren (alsof er hier iets te ‘keeren’ viel!) tot het katholicisme, is volkomen
onberedeneerd, niets dan een soort reflexbeweging, uit angst voor eenzaamheid en
leegte, hunkerende behoefte aan warmte, gloed, liefheid, zinnebekoring als gij wilt!
Eenmaal bij de paters aangeland, is hij hun willoos voorwerp geworden. Wat heeft
hij om tegenover hun imponeerende redenaties te stellen - tenzij dan eenige heimelijke,
voor hem zelf onverklaard blijvende, vreesachtige aversie? Op bladzij 107 lezen wij:
‘Dat hij niet terug mocht gaan stond voor hem vast. Het kon niet. Hij behoorde het
nieuwe geloof al geheel toe, hij bad en biechtte, en bezocht de Mis. Hij dacht terug,
hoe het eigenlijk gekomen was. Maar het was zoo langzaam aan gekomen, dat hij
het begin niet meer achterhalen kon. Al de gevoelens die hem nu beheerschten waren
eigenlijk meer tot hem gekomen, dan dat hij ze gezocht had, alles wat er nu gebeurde
moest zoo zijn.’ En eenige pagina's verder: ‘Rudolf leefde deze laatste dagen weder
onder den gestadigen druk van niet te kunnen denken. Soms had hij een gevoel alsof
hij eigenlijk niet leefde, maar als een dood voorwerp werd voortgestuwd. Hij kon
bijna niets eten, en ging in zijne geëxalteerde verbeeldingen tot allerlei vreemde
dingen over. Een paar malen ging hij op den grond slapen in plaats van in zijn bed.
Hij zag de terugkomst van zijne ouders tegemoet met een doffe onverschilligheid’.
En toch - zoo dankbaar, trouw en aanhankelijk blijkt vaak een kinderhart! - als
die terugkomst feit is geworden, verandert hij bijna op slag. Hij begrijpt zijn plan
niet meer. ‘Ik zal het niet doen als het u verdriet doet’, zegt hij tegen zijn moeder.
‘Ik wil u geen verdriet doen.... nooit.... nooit ....ik hou zooveel van u....’ Nu heeft hij
geen moeder-gods meer noodig, hij vereert zijn eigen moeder. Een beetje
oplettendheid en warmte van haar kant hebben zijn bekeering al onnoodig gemaakt.
In zijn dagboek schrijft hij over Gladys, het schoone meisje dat hij meent lief te
hebben: ‘Zij gelijkt op Moeder, ik bedoel niet uiterlijk, maar naar de ziel’.
Is het niet aandoenlijk? En gaat hier geen wereld van menschelijkheid voor ons
open?
Er zijn verder aanmerkingen bij dozijnen te maken op Middendorp's eerste
romannetje. Deze jonge dichter zal ondervonden hebben, dat men gemakkelijker een
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toonbaar gedicht schrijft dan een leesbaren roman. Vrome eerbied voor het zieleleven
van zijn Rudolf bracht hem er toe te trachten diens geschiedenis te schrijven in zeer
simpele, voorzichtige zinnetjes. Maar uit lofwaardigen afkeer
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van Scylla - de mooi-doenerij: precieusigheid, rethoriek - verviel hij nogal eens in
Charybdis: kinderlijk gestamel, somtijds ál te, ja op het onnoozele af kinderlijk toch goddank geheel zonder de weeïgheid van Borel's naar ‘Jongetje’ blijvend? maar zeer dikwijls hakkelend en herhalend van was, was, was, had, had, had. Zeker
het ergste verwijt, dat men dezen nieuwen epicus kan maken, is dat hij zijn menschen
lang niet altijd vóór zich ziet wanneer hij beschrijft wat zij doen. Zoo laat hij zijn
held (bl. 41) terwijl hij in de kerk loopt, haastig den hoed lichten voor een van zijn
leeraars. Het is niet aan te nemen, dat Rudolf in de kerk zijn hoed op hebben zou.
Daar staat tegenover dat de beschrijving van den dorpspastoor in het onweer, op bl.
128, in haar eenvoud voortreflijk is. Kleine stijlfouten, vergissingen en
onduidelijkheden moeten waarschijnlijk gesteld worden op rekening der zeer
onvoldoende correctie.
Men heeft ook opgemerkt dat Middendorp aan de schoonheid van het roomsche
geloof geen recht heeft doen wedervaren. Dit moge juist zijn, hij bleef objectief,
sprak ook geen kwaad van het katholicisme.
Dit alles trouwens kan niet weg nemen: ‘Het Schoone Mysterie’ is een eersteling
om zeer blijde mee te zijn. Het lijkt mij een feit van heuchelijke beteekenis, dat
althans één uit die waarlijk al te breede schare van jeugdige nederlandsche
verzendichters zich op het smallere pad van het proza begaf en bezig is zich hoopvol
te ontwikkelen als romanschrijver. Blijft Herman Middendorp krachtig aan zijn kunst,
en aan zichzelven, werken, dan zal er stellig een tijd komen, waarin hij dieper, dan
tot nog toe, zijn menschen en wereld begrijpen gaat en dus in staat is er ons meer
van te vertellen.
H.R.

Dr. R.A. Kollewijn, Opstellen over Spelling en Verbuiging, 3e
vermeerderde druk, met een woord vooraf van Prof. Dr. C.G.N. de Vooys,
Groningen, J.B. Wolters' U.M., 1916.
Men heeft het in de couranten kunnen lezen: ‘Bij Koninklijk besluit van 16 Juni is
een Staatscommissie ingesteld, aan welke wordt opgedragen de regeering van advies
te dienen bij de keuze, welke zij te doen heeft, nu de meer algemeen in gebruik zijnde
schrijfwijze van de Nederlandsche taal onzekerheden overlaat en afwijkingen daarvan
in breeder kring ingang hebben gevonden, met bepaling, dat het door haar uit te
brengen verslag een beredeneerd voorstel zal inhouden, bevattende de uitwerking
van haar advies’.
Schoon van stijl is deze volzin nu juist niet. Zoo min trouwens als de meeste zijner
officieele soortgenooten. Maar, wat erger is, de bedoeling der regeering is er
onduidelijk in gebleven. Wenscht zij advies te ontvangen enkel over de schrijfwijze
harer eigen officieele uitingen? Of zal dit advies tevens van invloed zijn op
regeeringsvoorschriften betreffende het onderwijs? Het is, meen ik, nog niet zeer
lang geleden, dat een nederlandsch minister de ‘vereenvoudigde’ op de scholen
uitdrukkelijk heeft verboden. Is verandering van dit besluit te verwachten?.... Wij
weten het niet. Geduld maar, gij zult het immers wel merken, denkt zonder twijfel,
echt nederlandsch, de regeering.
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Op de boven aangehaalde mededeeling volgde in de couranten de namen der leden
in deze commissie benoemd. Een fraai lijstje heeren in het getal der Muzen, en der
kegels. Het komt niet in mij op, de hooge bevoegdheid van een der benoemden in
twijfel te trekken, maar was men aan dit getal gebonden? Ik zal maar dadelijk zeggen
waar ik heen wil: Waarom ontbreekt de aanlegger en hoofdman der geheele
spellingbeweging, de man, naar wien de ‘vereenvoudigde’ in ons dagelijksche
spraakgebruik ‘het Kollewijnsch’ wordt genoemd? Heeft hij geweigerd? Het kan,
dunkt me, bijna niet anders. De negen heeren der commissie zouden zich onmogelijk
op hun gemak kunnen gevoelen, als zij niet wisten dat hij, hij zelf, hij die de Koning
van hun negental geweest zou zijn, zich uit eigen beweging
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aan de beraadslagingen onttrokken had.
Intusschen, dat vind ik dan jammer, zeer jammer. Voor mij is Kollewijn zelf altijd
de meest sympathieke figuur onder de Kollewijners geweest. Niet alleen om zijn
pittig initiatief en zijn rustig volhouden - dingen die ik bewonder - maar ook, en
vooral, om zijn geest. Hij heeft zich, ondanks zijn leiderschap, nooit fanatiek getoond
in deze zaken, zich er nooit voor opgewonden. Duidelijk was altijd uit hetgeen hij
erover schreef: hij vond die heele kwestie nu niet zoo bizonder belangrijk. Hij behield
er zijn kalmte en zijn leuken humor bij. Wie Kollewijn over onze spelling leest, dien
is het of hij den stevigen Hollander tegenover zich ziet zitten, met zijn zachtmoedigen
glimlach, en of die verstandige oogen maar enkel nu en dan wat spottend knipperen.
Mij dunkt, zoo iemand ware bij uitstek op zijn plaats geweest in deze commissie zelfs al zou hij niét d e man der ‘Vereenvoudigde’ zijn geweest - omdat de bedoeling
dan toch zeker wel zal zijn, die altijd veel te hartstochtelijk besproken spellingskwestie
nu eens met heldere hoofden en in alle kalmte te bepraten.
De lezer weet het (en hij merkt het ook nu), ik ben geen Kollewijner. Maar wat
hij niet weet (en wat dan ook bitter weinig interessant is), ik ben ook volstrekt geen
tegenstander van Kollewijn en het Kollewijnsch. Ik sta er tegenover zooals Kollewijn
verwacht had (blz. 184) dat álle ‘letterkundigen’ er tegenover zouden staan: gematigd
onverschillig. Zoolang men mij vrijlaat te schrijven gelijk ik verkies - en zelfs de
vurigste vereenvoudiger begeert niet anders - verlang ik ook geen inbreuk te maken
op ieder anders vrijheid van inzicht en bestreving in deze. In het taalonderwijs moet
verandering komen, zegt Kollewijn, en in het taalonderwijs moet eenheid zijn.
Uitstekend - ik geloof ook wel, dat gij gelijk hebt - tracht dan die verandering en die
eenheid te bereiken; ik besteed mijn tijd en aandacht nu eenmaal liever aan andere
zaken, w.o. andere onderwijsverbetering, en blijf schrijven zooals het mij geleerd is,
en zooals het mijn gewoonte geworden is, mijn ‘tweede natuur’.
De bezwaren intusschen, van mijn collega's tegen het Kollewijnsch begrijp ik
volkomen. Het spreekt van zelf dat volgende geslachten vreemder tegenover ons
werk zullen komen te staan, wanneer hun ‘schrijfwijze’ zoozeer van de onze is gaan
verschillen. Hun contact met de schrijvers van dezen en vroegeren tijd zal aan
innigheid verliezen. Maar ten eerste zal het, ook in verre toekomst, aan geen leeraar
(hoe ook spellend en verbuigend) mogelijk zijn, onderwijs te geven in de
nederlandsche taal en letterkunde zonder de werken der nederlandsche schrijvers te
doen verstaan, ik bedoel vooral de werken der 17e, 18e, 19e en 20e eeuwsche dichters
en prozaïsten. Zijn leerlingen zullen zich dus wel moeten gewennen aan de vormen
der hedendaagsche schrijvers, zooals wij aan die van Vondel, Hooft en Breeroo. En
ten 2e - hier past een ‘helaas’, - van de innigheid der betrekking tusschen de lezers
en schrijvers der litteratuur van nu zal toch onvermijdelijk hoe langer hoe meer
verloren moeten gaan! Dat is waarlijk niet enkel een kwestie van vorm, van spelling
of ‘schrijfwijze’. Om van gevoel en gedachten nu maar niet te spreken - de grootsten
onzer hebben ze eeuwig-menschelijk, d.i. menschelijkerwijs gesproken eeuwig - ook
onze woorden veranderen continueel van beteekenis en draagkracht. Zeg mij, gij
lezer, niet letterkundige, maar bewonderaar en vriend van Vondel, Hooft en Breeroo,
bemerkt gij, bij al uwe genegenheid, wanneer gij hen leest, wel ooit zooveel
onmiddellijk en innig contact met hun wezen als wanneer gij u in tijdgenooten
verdiept? Immers neen!
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Al kunnen wij het ons nu nog niet begrijpen, er komt een tijd waarin Hooft en
Vondel, als thans Aischylos en Horatius, alleen door geleerden - of in vertalingen
gelezen kunnen worden.
De anti-Kollewijners hebben - behalve hun minachtende weerzin die enkel uit
ongewendheid voortkomt - nog één meer
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respectabel bezwaar. De ontwikkeling der taal gaat van verbogen naar onverbogen
vormen. Wat vroeger door flexie werd bereikt, ontwijfelbare duidelijkheid der
bedoeling, der gedachte, wordt thans ook nog bereikt, doch alleen door een vastere,
dus meer conventioneele, volgorde der woorden. Gevolg: minder mogelijkheid van
afwisseling in de uitingswijze, meer stijfheid, meer gewoonheid, banaliteit vooral.
Dit is jammer voor de dichters en prozaïsten, het maakt hun werk moeilijker. Maar
het i s nu eenmaal zoo! Wij kunnen niet oproeien tegen den stroom der natuur. Wie
er zich niet aan zou storen - ik bedoel op den duur - hij werde gestraft met
onverstaanbaarheid.
Trouwens, er is nu wel eenige verdediging mogelijk. Wat ook de heer Kollewijn
en zijn volgelingen mogen beweren over onze verplichting, de schrijfwijze zooveel
mogelijk naar de uitspraak, de z.g. levende taal te richten, zij zullen wel moeten
toegeven, er z i j n nu eenmaal - en dit is hun eigen, realistische redeneerwijze! - er
bestaan nu eenmaal twee talen voor ons gebruik: die om te spreken en die om te
schrijven. Waarom dit feit niet aanvaard, kunnen wij hun op onze beurt toeroepen.
En waarom ook de taal die wij dagelijks schrijven niet levend genoemd?
Daarenboven het is immers zeer goed, dat er zich een van de dagelijks gesprokene
in zekere mate onderscheidende schrijftaal bestaat. Alle geleerden zijn het erover
eens: ware het niet zoo, onze geheele taal zou veel spoediger verloopen, ook de
gesproken vormen*). Een kind leert spreken van zijn moeder, maar óók door alles
wat het leest. Uit het z.g. ‘Afrikaansch’, dat als taal zijn onmiskenbaar bestaansrecht
heeft, kan men intusschen leeren, hoe snel een taal verandert, en hoezeer tot haar
schade, wanneer zij die haar gebruiken niet in aanraking blijven met de in die taal
geschreven litteratuur. Ook professor L e c o u t e r e (in zijn pas verschenen:
I n l e i d i n g t o t d e Ta a l k u n d e e n d e G e s c h i e d e n i s v a n h e t
N e d e r l a n d s c h ) overigens een warm voorstander van het schrijven gelijk men
spreekt, doet dat zelf in geenen deele en erkent de ‘schrijftaal’ als nu eenmaal
bestaande, erkent haar als ‘het gemakkelijkst en veiligst middel tot bewaring en
overlevering der gedachten’. De schrijvers behoeven er zich allerminst voor te
schamen - als over een star en belachelijk conservatisme - dat zij vasthouden aan
verouderende vormen en met hun arbeid als met een rem op het verloopen der taal
inwerken. Maar dat alles heeft bitter weinig met onze ‘voorstellen’ te maken, zal
Kollewijn zeggen. En inderdaad, verreweg het meerendeel dier voorstellen gelden
slechts onbeteekenende spellingkwesties, ja bedoelen zelfs ten deele een herstel van
vroegere schrijfwijze (b.v. ‘zo’). De eigenlijke strijd concentreert zich dan ook
voornamelijk om voorstel 9, het afschaffen der verbuiging van lidwoorden,
bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden, dus niet alleen van den en dien,
maar ook van der en des. Een tweede twistpunt (maar dit werd door Kollewijn
uitdrukkelijk en herhaaldelijk als van zeer weinig belang ter zijde geschoven) is het
spellen van ‘woordeboek’, ‘boekeschrijvers’, enz. Dit zou zeker een eerste stap zijn
*) ‘Wij hebben de theorie van Jespersen ontwikkeld, die aanneemt dat de woorden uit volzinnen
en deze uit klankcomplexen ontwikkeld zijn. Volgens deze zijn door dezelfde factoren, die
wij in het hoofdstuk der klankwijziging hebben leeren kennen, die verschillende woordzinnen
allengs gewijzigd en langzamerhand ten deele aan elkaar gelijk geworden. Bij afwezigheid
eener schrijftaal ging dit verloop in klank veel sneller dan thans, nu de schrijftaal als 't ware
remmend werkt. Daarbij deed zich de invloed der analogie in veel sterkere mate gelden dan
thans.’ (Van Malssen, Het Leven der Taal, vrij bewerkt naar H. Paul, Principien der
Sprachgeschichte, bladzij 141).
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tot het afschaffen van den meervouds-‘n’, want als men woordeboek schrijft inplaats
van woordenboek, fietsestalling in plaats van fietsenstalling, is er geen reden meer
waarom men ook ‘woorde’ en ‘fietse’ niet als meervoudsvormen erkennen zou!
Met buitengewoon genoegen heb ik in dezen nieuwen druk Kollewijns Opstellen
gelezen, of hérlezen. Wat zijn ze ‘ad rem’,
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wat zijn ze puntig, dikwijls geestig, en altijd leuk en rustig, kortom zooals iemand
pleegt te schrijven die zeker weet: ik heb gelijk. Al dadelijk in het eerste: ‘Onze
lastige spelling’, hoe juist en scherp, toch goedmoedig, nooit hatelijk, is zijn kritiek
op veler domme en pedante foutjes-jagerij. Er zijn kantoren, inderdaad, waar een
bediende een brief moet overschrijven om een z.g. taalfout (een zonde tegen spelling
of geslacht). Maar vraag niet naar den stijl van dienzelfden brief, en niet naar dien
van den patroon in zijn eigen brieven! Charivarius' Tante Betje is een erkende
kantoor-heilige! Als het waar is, wat de heer Kollewijn en zijn volgers beweren, dat
de algemeene invoering der ‘vereenvoudigde’ op de scholen, zoo'n enorme besparing
aan lesuren geven zou ('t is mogelijk! Ik kan het niet beoordeelen), dan hoop ik toch
dat men althans een gedeelte van het gewonnene zal besteden aan onderwijs in
syntaxis en zinvorming. Weinig onderricht zou zoo zeer ten goede komen aan het
logisch denken en aan den goeden smaak der leerlingen. Als men op de
driejaarlijksche, de handelsscholen, enz. nu toch aan het afschaffen gaat, dat men
dan eens beginne met al die afzonderlijke z.g. stijlen: den gewonen briefstijl, den
handelsbriefstijl, enz. Wie een jongen van een H.B.S. op kantoor krijgt (en zelf nog
niet van de kantoor-atmosfeer doormuft is) moet hem geregeld uit het hoofd praten,
dat er zoo iets als een handelsbrievenstijl bestaat, moet hem l e e r e n , dat hij maar
heel eenvoudig schrijven moet wat hij wil zeggen. En hoe erbarmelijk de meeste
briefjes van dames, na toch behoorlijk onderwijs op gymnasium of H.B.S.! ‘Ik hoop
maar tante en u nu weer beter is en gaan wij straks met de kinderen naar
Scheveningen’....
Ik heb natuurlijk wel mijn kleine griefjes tegen Kollewijn. Hij zegt (bl. 13): ‘In
plaats van neen en jongens, zeggen wij meestal n e e en j o n g e s , voor vaststellen
hoort men vastellen’. Zie, zulke argumenten moest hij liever niet gebruiken. Wat
beduidt dat nu? Wij weten immers wel, dat er menschen zijn die slordig spreken, dat
wij dat zelfs bijna allen ‘meestal’ doen. ‘Nee’ zegt iedereen, maar ‘voor vaststellen
vastellen’? Nu ja, de Amsterdamsche tramconducteurs op lijn 3, de halte Helmersof van der Helststraat voorbijrijdend, roepen zelfs wel ‘Hellemer’! of ‘van der Hel!’
Zij meenen dat de ‘s’ en ‘st’ bij straat hooren. Dat is een gebrek aan elementaire
kennis. Ook op de onbewuste kindertaal beroept zich soms Kollewijn. Hij zegt b.v.
(bl. 83): ‘Het onderwijs van elke levende taal, en bovenal dat van de moedertaal dient
te worden gebaseerd op het g e h o o r . Leer de kinderen opmerken hoe ze gewoon
zijn te verbuigen en te vervoegen; de woorden tot zinnen te verbinden, woorden en
klanken uit te spreken. Zij komen op school met een gehele grammatika onbewust
in zich!’ Waarachtig, men kan wel merken dat wij leven in de ‘eeuw van het kind’!
Welk een eerbied! Maar voorloopig zullen wij toch, dunkt me, nog maar geen rologe
(voor horloge) en inspres (voor expres) gaan zeggen, omdat onze zesjarigen met dat
taaltje ‘op school komen’.
Maar dat zijn kleinigheden, en.... nu ja, hij meent dat ook zoo erg niet. De heer
Kollewijn is iemand met wien zeer wel te praten valt. Er zijn dingen, ook in het
onderwijs, die hij oneindig gewichtiger acht dan de spellingkwestie*). Hij zou niet in
*) ‘Dr. Kluyver uit de vrees, dat men hem in deze voor zeer partijdig zal houden. Partijdig, ter
wille van het genoemde woordenboek? (Het groote woordenboek, waarvan Kluyver toen
nog redacteur was. H.R.). Maar de groote verdiensten daarvan hebben met de ortografie niet
meer te maken dan b.v. met het lettertype, waar het werk mee wordt gedrukt’. (Kollewijn,
bl. 139).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

staat geweest zijn te zeggen, wat ik hooren moest van een bevriend Kollewijner: ‘Ik
vind je boek heel goed, maar ik zou er toch nog veel meer van genoten hebben als
je al die “ennetjes” had weggelaten’. Deze zelfde vriend lachte er om (en ik deed
van harte mee) als iemand beweerde Emants niet te kunnen lezen, omdat hij schrijft
in de vereenvoudigde!
H.R.
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Odilon Redon. †

ODILON REDON.

Op 76 jarigen leeftijd is, in de afgeloopen maand, de kunstenaar-fantast Odilon
Redon te Parijs gestorven. En dit bericht bracht ons weer voor den geest de tallooze
litho's, visioenen uit een andere wereld, waarbij de kunstenaar geïnspireerd werd
door de verzen van Edgar Allan Poe, door Edmond Picard's Juré, door Baudelaire's
Fleurs du Mal, door Gustave Flaubert's Tentation de St. Antoine. Hij was ten onzent
geen vreemde meer, reeds in 1887 introduceerde Veth zijn werk en schreef later een
voorrede voor den catalogus van een uitgebreide tentoonstelling van Redons werk,
die in de zalen der Haagsche kunstkring gehouden werd; en nog later weidde de
schilder-criticus Cohen-Gosschalk in 1907 te dezer plaatse een uitvoerig artikel aan
zijn oeuvre, toegelicht door tal van illustraties ontleend aan den rijken voorraad van
den Redon-verzamelaar, den heer A. Bonger te Aerdenhout. Ook de kunsthandelaar
De Bois te Haarlem heeft door zijn uitgaven zeer zeker bijgedragen het werk van
Redon ten onzent bekend te maken. En als wij nu weer voor ons voorbij laten gaan,
die talrijke droombeelden, die droeve, weemoedige gestalten, die visioenen van
smart, die vreemdsoortige gedrochten, heel die wereld van Redon's fantasieën, dan
komen wij onder den indruk van dezen machtigen persoonlijkheid, die slechts schiep
de gestalten zijner verbeelding. Zijn vóór-studies echter, zijn kennis van vergelijkende
anatomie, zijn natuurliefde die hij met Ruskin gemeen had, zij maakten deze wereld
der gedachten tot eene die men voor bestaanbaar zou kunnen houden: ‘So we find’
zegt P.G. Konody ‘that Redon's weird imaginings are not the nightmares of a diseased
brain, but the records of the natural history of non-existing, but not by any means
impossible, world.’
***
Waar zijn eerste werk ontstond in den tijd dat het impressionisme in Parijs zich baan
brak, daar spreekt het van zelf dat het in den beginne niet of slechts zeer matig
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geapprecieerd werd door de schilders. Slechts kunstenaars als de even fantastischen
Bresdin, en literatoren als J.K. Huysmans, die o.a. beschrijvingen gaf bij een album
litho's van Redon, aan Goya gewijd, waardeerden zijn talent, en al zijn in de jaren
de horizonten verruimd, de inzichten gewijzigd, voor velen zal deze ‘kunstenaar der
verbeelding’ nog een onbegrepene gebleven zijn. Anderen zullen hem daarentegen
dankbaar zijn voor de visioenen die hij hun gegeven heeft, voor de nobele en gave
kunst die vooral in zijn vrouwenkoppen zich heeft geopenbaard.
R.W.P. Jr.
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Rik Wouters. †
Er is reeds veel over dezen kunstenaar geschreven en toch.... het zou niet goed zijn
als dit nummer verscheen zonder een woord van warme waardeering. De treffende
tragiek van zijn te vroeg verscheiden heeft allen, die het voorrecht hadden hem te
kennen en allen, die zijn werk bewonderden, diep geroerd, want Wouters was
waarachtig kunstenaar in den ruimsten zin des woords; hij was een der weinigen,
wier leven in volmaakte éénheid met het kunstenaarschap vergleed. Een vroeg rijpe
natuur, waarin de wijding van een jong heengaan wellicht te speuren valt. Want in
al hetgeen hij onder handen nam, in zijn beeldhouwwerk zoowel als in zijn
schilderijen, in zijn teekeningen zoowel als in zijn etsen, was altijd het haastige doen
met immer dezelfde machtige en krachtige greep om zelfs het meest onaanzienlijke
belangrijk te maken; dezelfde hevige verrukking en heftige jacht naar schoonheid
van hoogere orde; dezelfde kokende en bruisende bloedstroom van een haastig en
hartstochtelijk werker, welke immer tijd te kort komt omdat hij zich geheel geven
wil en zoo heel veel te geven heeft.
In dit ‘geven’ ligt ten volle de heerlijkheid van het kunstenaarschap; hierin is de
kunstenaar de bevoorrechte, de gelukkig geroepene, want dit heeft hij op den
niet-kunstenaar voor: hij kan zich immer uitspreken, immer g e v e n .
En zoo heeft Rik Wouters zich aan ons ten volle geschonken, in zieke dagen en
tusschen talrijke operaties was hij altijd weer en boven alles uit de waarachtig
gelukkige kunstenaar. Want sterk en vast en zeker wist hij neer te zetten al hetgeen
de kern raakte van zijn innigste rijke wezen en zoo trok hij zelfs het meest onschoone,
het meest banale in den toovercirkel van zijn genie.
Een waarlijk cyclopische kracht is in hem gevaren als het zelf-portret ontstaat met
het door zwarte lap bedekte oog. Hierin doet hij ons denken aan een ander jong
gestorvene, aan Vincent, als deze zich na zelf-verwonding schildert met de zwarte
doek om het hoofd. Doch ook in andere dingen brengt hij ons dezen machtige in
herinnering en dit is wel de grootste eer die wij hem in ons post-mortem geven
kunnen, dat, waar Vincent ééns aan zijn broeder schreef ‘dezulken als ik mogen niet
ziek zijn’ al heeft het lot dan anders gewild en al is Wouters van ons weggenomen,
wij hier getuigen kunnen: R i k Wo u t e r s w a s e e n d e r w e i n i g e n d i e h e t
h e m m o c h t n a z e g g e n ....
O.v.T.

Georges Lemmen †.
De bladen brachten ons het bericht van 't overlijden van nog een anderen Belgischen
kunstenaar, den schilder en ornamentist Georges Lemmen. Hoewel hier te lande
minder bekend, zullen velen zich zijn naam wellicht herinneren als een der eerste
medewerkers van het Vlaamsche tijdschrift ‘Van Nu en Straks’, waarin hij houtsneden
en boekversieringen liet zien. Trouwens behalve schilder en steenteekenaar van zeer
beschaafde en fijn-teere portretten was hij voor alles ontwerper op het rijke gebied
der boekversiering. Hij maakte houtsneden, boekbanden, letters en schutbladen en
later wanddecoraties, tapijten, en leefde mede heel die strooming der jonge
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kunstenaars, die zochten naar een nieuwere, zuiverder sierkunst, naar meerdere
eenheid in bouw en versiering der gebruiksvoorwerpen, naar logischer inrichting
onzer binnenkamers.
En nu moge in den loop der jaren onze opvattingen anders zijn geworden dan die
onzer zuidelijke buren, en meer verwantschap vertoonen met die onzer oostelijke
kunstbroeders, dit neemt niet weg dat wij in Georges Lemmen zullen blijven
waardeeren een der voormannen van die jong Vlaamsche beweging, die destijds den
strijd aanbonden voor het goedrecht der versierende kunsten.
R.W.P. JR.
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Käthe Kollwitz, tentoongesteld door ‘kunst aan het volk.’

KÄTHE KOLLWITZ, TWEE ZUSJES.

Minder veelzijdig, maar ook nog vrijer van elke behaagzucht door idealiseerende
of picturale romantiek dan Steinlen, is deze Berlijnsche vrouw in haar treffend grafisch
werk vooral de meewarige.
Haar geest is wel allerminst een sentimenteele. Zij spaart ons, in haar weergeven
van het arme, vreugdelooze, dofberustende proletariërsvolk der groote stad niets van
het brute, het stompe der gezichten, van het door ondervoeding en overwerk
misvormde der lichamen van de teekenen van intellectueel en moreel verval. De
ouwelijke, zorgelijke kinderen zijn er niet minder deerniswaardig om, al zijn de
profielen als onuitgegroeid, de haren verwaarloosd, de ruggen vroeg gekromd, de
ellebogen te hoekig en de armen te lang. Die moeders - men heeft wellicht die
prachtige vrouw in ‘de laatste schrede’ opgemerkt? - zijn er niet minder ontroerend
om in haar liefde, al is alle aanvalligheid vreemd aan die hartstochtelijk en met
goddelijke overgave zich tegen kinderwangen aandrukkende gezichten. Ook die
norsche, stroeve mannen, wier ruwe vuisten zich ballen, terwijl zij de ruige en sombere
koppen bij elkaar steken, een strijd voorbereidend, die even hopeloos schijnt als
gerechtvaardigd, hebben niets heroïsch als de arbeidersfiguren in den Chambard
Socialiste.
Het is een oprechte, onopgesmukte uitbeelding van een zwoegend, tobbend,
vreugdeloos volk, dat zijn kinderen in zorg en pijn moet zien sterven, dat geen einde
ziet aan den nijpenden sleur van kommer en verdrukking. Het is werk, waarin men,
teekening, ets of litho, onmiddellijk de spontaniteit van het dramatische voornemen
voelt. Het is een revolutionnaire kunst, meer opstandig in zich zelf, dan opstandigheid
wekkend en tot verzet aanmoedigend, de kunst van een hart vol deernis en
medegevoel, de kunst van een vrouw, maar van een sterke vrouw, die weet wat zij
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zeggen wil, die kent wat zij schildert, en wier liefde voor het volk uit iederen trek
van haar expressieve vormduiding spreekt.
C.V.

A. de Winter in het stedelijk museum.
Hoewel in de zes zalen, die voor deze tentoonstelling zijn ingeruimd, een vrij
aanzienlijk aantal werken hangt, dat gevoegelijk gemist had kunnen worden, mogen
wij den inrichters dankbaar zijn voor de gelegenheid, kennis te maken met een zeer
belangwekkende en aparte verschijning. Want dat is deze debuteerende schilder
ongetwijfeld, al zal men goed doen sceptisch te staan tegenover veel, dat de heeren
Van Eeden en Borel in de inleiding beweren.
Niet of ik kan mij voorstellen, dat een dichter als Van Eeden met deze kunst
wegloopt; Poe, Baudelaire, Mallarmé zouden ze wellicht evenzeer hebben genoten
om de felle en soms wilde verbeelding. Maar als de dichter van Ellen, die de
beminnelijke zwakheid heeft de ontdekker van Van Gogh te willen zijn, schrijft: ‘die
weezens b e s t a a n volgens den schilder. Hij neemt
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ze waar, zoowel bloemen als dieren of wel tusschenvormen’ dan val ik hem met alle
respect in de rede, want dat haal' hem de koekoek: het zijn bijna zonder uitzondering
bestaande wezens, waarvan de schilder zeer direct de vormen heeft toegepast.
Die kunst is er daarom niet minder om uit zijn innerlijk voortgekomen, De slangen,
rupsen, polypen, bacillen, irissen, orchideeën en andere dieren en planten, waarvan
de vormen en kleuren door den schilder gebruikt zijn om zijn sensaties mee uit te
drukken, zooals de kunstenaar nu eenmaal een taal noodig heeft, zijn niet zelden vrij
nauwkeurig door hem bestudeerd. En als men mij vertelde, dat niet zijn eigen
gewaarwordingen en droomerijen, maar die uitingen van de natuur zijn uitgangspunt
waren, zou ik hem misschien evenzeer gelooven. Wat meer is - ik zou het werk even
belangrijk vinden.
Ja, zelfs brengt ons de uitvoerige, en door den schilder waarschijnlijk met
gewetensvolle moeite opgestelde benaming niet zelden eenigszins van de wijs, en
vooral, wanneer de bezoekers, zooals ze niet zelden doen, dadelijk het nummer in
het programma opslaan. Zij vinden dan: ‘Ve r b e e l d i n g v a n e e n n a i e f
g e v o e l v a n t o e w i j d i n g .’ Dat hadden ze er niet in gezien. Of: ‘e e n h e e l
o n a a n g e n a a m g e v o e l ’ - dat hadden ze niet gehad. Of wel: G e d a c h t e v o r m
o n t s t a a n b i j h e t n a d e n k e n o v e r S c h o p e n h a u e r ’ - neen, zoo op
Schopenhauer waren ze zonder hulp niet gekomen.
Maar wie zooals ik, vaak schilderijen beschrijven moet, weet dat, zelfs bij heel
wat gewoner en zakelijker voorstelling dan deze, datgene wat met het penseel en de
kleur gezegd wordt, bijna niet met woorden nagezegd kan worden. En het is goed
dat het zoo is, want als alle kunsten slechts hetzelfde zouden zeggen, zou er slechts
één kunst mogen bestaan. In de muziek bezigt men ook voor het te weeg brengen
van andere sensaties, andere instrumenten, die elkaar aanvullen. Een schilder moet
om de gewaarwordingen op te roepen die hij wil, geen woorden noodig hebben, noch
die van Van Eeden, noch zijn eigene.
Noch ook de mijne, zal men zeggen. Daarom zal ik hier ook alleen aangeven wat
voor mij het mooie in het betere deel van de Winters werk is. Dat er ook veel
minderwaardigs doorloopt, kan niemand verwonderen. Deze schilder, hoewel in de
waterverftechniek vaak niet zonder stoutheid en verfijning, is zijn middelen van
uitdrukking nog niet altijd baas. Bovendien wenscht hij zeer hevig gevoelde dingen
uit te zeggen, beelden neer te leggen, die in zijn gedachteleven zijn ontstaan, en het
is geen wonder dat hij soms naar het verkeerde instrument grijpt. Zoo geeft hij
bijvoorbeeld wel eens een schilderij, waar maar eenvoudig één kleur rood of paars
over de vormen gegooid is, of een achtergrond die niet deugt; hij bederft zelfs niet
weinige composities door een geheel andere techniek toe te passen. Er is een manier,
om bladen (of ook ornamenten (bv. die op zijn slangenhuiden) heel hard te teekenen,
bepaald ongevoelig, dit soort van afgepaste geduldwerkjes, waar Beardsley en ook
de Nérée tot Babberich soms sterk in waren, voegen niet aan dit hartstochtelijk, ja
wild temperament, dat vaak het mooist tot uiting komt waar het haast onbewust
schijnt te werken. De landschappen zijn op een enkel na te dilettanterig, te goedkoop
van effect.
Doch wel een veertigtal van deze composities zijn stout van houding, gloedvol en
diep-expressief van kleur. Daar is dat ‘p l o t s e l i n g o p k o m e n d g e v o e l v a n
j a l o e r s c h h e i d ’, met dat wormig dier, en dien blakenden, nijdig-rooden
achtergrond, daar is dat ‘Bederf’ bijna geheel prachtig van kleur, schitterenden die
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origineele en onverwachte tegenstellingen van warme, felle kleuren en grillige vormen,
die zich toch schijnen aan te passen. Met een sensitieve vaardigheid is hier en daar
in de aquarel gewerkt, de lichamen, en lichamen
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i n lichamen woelen en gebaren op een gepassioneerde wijze, de materie, herinnerend
aan allerlei stoffelijkheid om beurt: van vlinders, slangen, bloemen, vleugels is rijk
en niet zelden edel, de achtergronden (die als ik mij niet zeer vergis, doen weten dat
de schilder Kandinsky zag en zijn invloed verwerkte) geven soms laaienden
coloristischen gloed.
Bij dit alles is deze schilder een fantast, dichter staande bij dien anderen mysticus
Jeroen Bosch, dan wij in eeuwen deden: zie die hagedissen die uit boomtakken
worden, of boomtakken die tot hagedissen worden, (zooals men wil) die
cyclopen-uilen, die bloemen die in slangen overgaan, of kelken die menschenkoppen
schijnen, en kruisingen van bloemen en veeren.
Wat zal nog uit dezen plotseling opgeduwden schilder worden, die somtijds in
volle argeloosheid zijn innerlijk dorst geven met eigen middelen? Wij doen het best,
voorloopig tevreden te zijn.
C.V.

Th. Goedvriend bij Kleykamp*).
Wie het werk van den schilder Goedvriend kent, de donkere, somber-sprookjesachtige
composities van paddestoelen op boschgrond, zal verbaasd staan, als hij in de
k u n s t z a a l K l e y k a m p te 's - G r a v e n h a g e het jongste werk van dezen schilder
ziet. Want daaruit blijkt, dat hij de, nu langzaam-aan wel wat platgetreden boschpaden
heeft verlaten om zich naar het zonlicht te wenden.
Men moet over de beteekenis van een dergelijk omvergooien van een tot vrij groote
volkomenheid gebracht oeuvre niet gering denken. Ieder, die de schilderkunst van
zijn eigen tijd meemaakt, of die van anderen tijd overziet, weet, dat er niets
gemakkelijker voor een kunstenaar is, dan om in de lijn van het werk, waar men iets
mee heeft bereikt, waarmee men naam heeft gekregen, voort te gaan, dit werk tot
den dood voort te zetten. De tijd kan der menschheid nieuwe inzichten brengen, haar
nieuwe beschavingsrichtingen doen inslaan, hemel en aarde kunnen in vuur staan,
velen zullen tot hun kalmen laatsten snik het onderwerp en de manier behouden,
waarmee zij hun eerste succes hebben behaald. Het is zoo gemakkelijk te zeggen wanneer een hedendaagsch schilder in lichtere kleuren gaat werken - dat dit een
gewilde houding is om ‘modern’ te blijven, niet achter op te raken, den naam te
redden, nu toch zoo alles op het lichtere aanstuurt. Doch hij, die de ziele-roerselen
van zoo vreemden en verschillenden drang in den kunstenaar vermoedt, zal iets
beseffen van den vaak zoo grootschen zielestrijd, welke zulk een vernieuwing met
zich brengt. Bij den échten kunstenaar, wel te verstaan!
Moet hij zich niet losmaken van een heel vorig leven, de bewondering prijsgeven
voor veel, de vereering uitrukken voor oude en geliefde idolen, worstelen om eindelijk
een vorm te vinden, waarin het nieuwe inzicht zich kan openbaren? Hoeveel weken,
maanden, jaren van strenge zelfcritiek zijn dan noodig om de waarheid in het eigen
gemoed te ontdekken! En wie zal op een gegeven oogenblik zeggen, of het nieuwe,
dat hij maakt, is voortgekomen uit imitatie-zucht, of uit eigen aanschouwing en
overdenking is geboren?
*) Ingericht door den kunsthandel Theo Neuhuys,
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Goedvriend heeft dien zwaren tijd gekend van twijfel, omverwerping en zoeken,
zonder welken geen kunstenaarsleven vol is van groote smart en groote blijdschap.
Zijn krachtige, hartstochtelijke natuur voelde zich steeds meer bedrukt en bedwongen
door het paddestoelen-onderwerp, dat hem noopte tot het betrachten eener haast
vrouwelijke sprookjesstemming, dat zijn liefde voor helder licht en gezond, kleurig
leven knevelde en hem bleef bepalen tot de schemerige, grillige somberheid van den
beschaduwden boschgrond. Niet meer werd hij bevredigd door dit werk, en zijn
liefde groeide voor open kleur
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en licht; zoo trachtte hij iets van zijn nieuwe gedachte in zijn paddestoel-doeken te
brengen, hetgeen mislukte. En na lange worsteling met zichzelf begreep hij, dat het
oude werk overleefd was: hij smeet 't palet in een hoek. Daar heeft 't wel een jaar
gelegen. In dezen tijd zocht Goedvriend naar een nieuwen uitings-vorm, waarin hij
z i c h z e l f zou kunnen zijn. Doch zijn handen bleven niet traag; in dit jaar maakte
hij, meer tot verpoozing, enkele van de - hier eveneens tentoongestelde - zeer
doorwerkte potloodstudiën naar boomen, met het grootste geduld geteekend, maar
toch niet ‘doodgewerkt’; 't zijn voortreffelijke teekeningen geworden, waarin we ook
nog iets terugvinden van den geheimzinnigen geest der bosschen.
Op een morgen echter werd 't oude donkere bruin en rood van het palet geschrapt
en werden nieuwe, heldere verven opgespoten. Goedvriend trok naar buiten en werd
schilder van luministische landschappen, een totale ommekeer dus. Eerst in de duinen
werkende, vond hij zijn motieven in de ruige duin-glooiingen. Merkwaardig is in
deze eerste studies (nos 8 en 10) de overgang te zien van de donkere naar de lichte
manier. De schilder zoekt en heeft het licht nog niet gevonden, zooals hij het wil.
Dat komt eerst, als Goedvriend naar zijn geboorteland trekt, de Geldersche IJssel bij
De Steeg, en daar het zonlicht overdadig ziet stralen over het blauwe water tusschen
de groene weideoevers, en, op den heuvelrand staande, dat geweldige brok kleur ziet
van lucht, water en land, alles in één damping van zonnelicht. Drong de gehechtheid
aan den vaderlijken grond hem tot deze overgave? Gaf het bewustzijn weer hiér te
zijn, rust en kracht voor nieuwen arbeid?
Wie in dezen tijd met luministisch werk voor den dag komt, heeft natuurlijk
voorgangers gekend en hun invloed ondergaan. Dat spreekt zoo vanzelf, dat we niet
eens behoeven te zeggen, hoe en waar in Goedvriend's werk invloed blijkt van
Fransche luministen, Van Gogh en Hart Nibbrig. Toch is zijn werk weer heel anders
en heeft zeer zeker een eigen karakter; ongetwijfeld zal het nog groeien, zoo de
schilder met den hem eigen eerlijken ernst den nieuwen arbeid dieper en inniger gaat
maken.
De groote IJssel-stukken (nos 1, 2, 4) zijn uit heel lichte toetsen opgebouwd; groote
wazig-blauwe, doorzichtige luchten staan boven het zacht vlietende, breede water.
Goedvriend werkt niet meer van het donkere naar het lichte, doch omgekeerd, wat
het best blijkt uit no. 4, waarin zelfs brokken naakt wit doek zijn blijven staan. Dat
lichte, blijde, gelukkige vinden we ook in de beide groote doeken met
IJssel-vergezichten (nos 5 en 24), goed van compositie en waarin geen bijzonderheden
de aandacht afleiden, doch vooral in het fijne, blonde stukje ‘Weide aan den IJssel’
(no. 16). Wel knap, maar niet ontroerend is het groote doek ‘Watermolen’ (no. 7),
een beek, die bruisend over het rad stuift tusschen twee muren in, en blauw vervliet.
Ook het stilleven baande nieuwe mogelijkheden; een mandje met appelen is één
brok zonnige kleuren-weelde.
Toch hebben de paddestoelen Goedvriend nog niet losgelaten; een negental werken
geeft blijk van des schilders pogen om dit oude onderwerp in nieuw licht te zien.
Doch het is niet verder gebracht; 't zijn weer paddestoelen, wel lichter van kleur maar
niet mooier. Ze zijn me te concreet geworden, te veel paddestoelen uit een
natuurhistorisch werk. De emotie lijkt me er vreemd aan; belangrijk kunnen ze slechts
zijn als bijdrage tot de kennis van Goedvriend's ontwikkelingsgang. Die duistere
boschhoekjes hebben nu eenmaal geen groote kleur....
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Er is ook werk hier, dat nog andere beloften voor zijn toekomst inhoudt, n.l. dat
Goedvriend tot grooter verinnerlijking en objectieviteit zal geraken. Een stilleven
met sierpompoenen (no. 12) doet, vooral in den met de vruchten harmonisch
gecomponeerden achtergrond, zien, dat het onderwerp hier meer een ‘aanleiding’ is
geworden
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om in kleur-verdeeling schoonheid te bereiken. Objectiever nog zijn de twee kleine
doeken, door den schilder - nomen est omen - als ‘composities’ aangeduid (no. 35,
36): ruige duinhellingen met een wolkenlucht. Rhytmisch is de beweging der lijnen
en de, nog door de somber-krachtige kleur versterkte, werking daarvan geeft een
indruk van de natuur in haar woeste, geweldige oerkracht van scheppings-drang,
stormenden wind, primairen groei, het ontzag wekkend der kleine menschen.
Schilderijen dus, die de verzinnelijking zijn van een begrip: de oerkracht in de natuur.
In diezelfde richting gaat no. 9, de ‘paarse wolk’, waarin we ook die haast heidensche
verrukking vinden voor de aarde.
Eigenaardig is het, dat dit nu de tweede maal is, dat Goedvriend het landschap
aanpakt. Hij is er ook mee begonnen in zijn eersten schilderstijd; vooral in Barbi
zon, gewijd schildersoord, heeft hij gewerkt in de donkere, zware kleur, die hem toen
lief was, en die hem later in Italië copieën deed maken naar oude Italiaansche en
Spaansche meesters. Teruggekeerd, raakte hij onder de bekoring van de bosschen
van Gelderland met hun paddestoelen-rijkdom.
Nu heeft Goedvriend het landschap weer opgevat, maar zoo, dat hij zich vollediger
naar zijn aard kan uiten. Het hier tentoongestelde werk is nog jong; wij zullen
afwachten, hoe het zich verder zal ontwikkelen.
J.S.

Toegepaste kunst.

GLAS IN LOOD VENSTER, DOOR LION CACHET.

Het gebeurt ten onzent nog niet veel dat een firma er het initiatief toe neemt, hare
zaak niet alleen practisch, maar ook kunstvol te doen inrichten; d.w.z. dat zij een
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kunstenaar vraagt, om hetzij door schilderwerk, hetzij door beeldhouwwerk, hetzij
door gebrand glas, er een persoonlijk cachet aan te geven.
Als een vermeldenswaardig feit moeten wij het dan ook boekstaven, dat de, op
fotografisch terrein, vooruitstrevende firma Ivens haar nieuwe huizinge in de
Kalverstraat, door den architect J.F. Staal Jr. gebouwd, heeft doen verluchten en
versieren door kunstenaren als Roland Holst, Lion Cachet, Zijl, Mendes da Costa,
Poggenbeek, Tjipke Visser.
Het moet voor den architect een toer geweest zijn om van het betrekkelijk smalle
huis nog zooveel te maken en er de verschillende kunstenaars in de gelegenheid te
stellen door hun werk de aantrekkelijkheid van het interieur te verhoogen.
Het meest tot haar recht komt wel Holst's strakke en forsche schildering tegenover
den trapopgang: een symbolische voorstelling ‘van de beheersching van de snelheid
van het licht’.
Het is een rustige en aangename wandvulling, mooi van kleur en verdeeling. Hierop
volgt m.i. het beeldje van Mendes da Costa
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‘De Zegen van het licht’, al lijkt het mij wat te laag geplaatst om het goed te kunnen
beschouwen en waardeeren. En dit is wel jammer, want in de eenvoud der
houtsculptuur is het een goed type van Mendes' werk.
Zijl's snijwerk aan de trap, voorwaar geen gemakkelijke opgave om op te lossen,
en door hem gevonden met vlak gesneden wapentjes, mist wel wat de goede
belichting, die dit relief zoo zeer behoeft.
Cachet maakte in de zoldering een glas in lood venster, dat de kenmerkende
lijncombinatie en vlakversieringen vertoont, die ook in de lichtkoker van ‘De Grotius’
zoo zeer spreken, terwijl een monogram in het midden toepasselijk is op den
firma-naam.
Het komt nog zoo weinig voor, wij zeiden het in den aanhef reeds, dat een firma,
maar ook dat een bouwmeester de sierende kunstenaars ter samenwerking oproept,
dat wij dit blijk van goed inzicht zeker op prijs moeten stellen. En ook de firma Ivens,
zij moge dan op haar uitnoodiging zetten:
Die syn kraem weet op te proncken
Naer den eysch en naer den tyt,
Doet den kooper daerop loncken
En hij wordt syn waeren quyt.

en alzoo den indruk wekken dat niet de zucht naar schoonheid haar dreef naar de
verschillende kunstenaren, doch de nevengedachte: het publiek te lokken, willen wij
voor het prijzenswaardige voorbeeld - de toegepaste kunst in haar nieuw gebouw
betrokken te hebben - den lof niet onthouden die haar toekomt.
R.W.P. Jr.

DE BEHEERSCHING VAN DE SNELHEID VAN HET LICHT. PANEEL. DOOR R.N. ROLAND-HOLST.
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HET TRAPRAAM IN HET ADMINISTRATIEGEBOUW DER NEDERLANDSCH-INDISCHE
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ, TE 'S GRAVENHAGE (ONTWORPEN EN UITGEVOERD DOOR H. VELDHUIS,
IN DE WERKPLAATSEN ‘'T PRINSENHOF’ VAN JAN SCHOUTEN, TE DELFT).
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Jan Schouten,
(ateliers voor glasbrandkunst ‘'t Prinsenhof’ te Delft)
door Henri Dekking.

JAN SCHOUTEN.

In Augustus 1902 had ik het voorrecht kennis te maken met den glasbrander Jan
Schouten.
Het was een karakteristieke kennismaking.
Ik ontving n.l. het verzoek, ‘omdat je de kaart van Rotterdam zoo goed kent’ een
heer uit Delft, die hier geld voor een belangrijk kunstdoel bijeen wilde brengen, bij
dit nobel pogen den weg te wijzen.
Ik verklaarde mij gaarne bereid en een uur of wat later had ik met Jan Schouten
kennis gemaakt. Hij wilde het mooie huis van Lambert van Meerten, op het Oude
Delft in zijn woonstad, dat in openbare veiling zou worden verkocht, trachten in bezit
te krijgen, om er een museum van te maken, dat de jongelui van de Technische
Hoogeschool, en dat ook anderen, in zijn schoone architectuur en in zijn
keurverzameling van kunstnijverheid, tot genot en leering zou mogen zijn.
Hij had vele duizenden guldens noodig en nog maar twee dagen tijd. Bovendien
had ‘iedereen’ hem gezegd dat 't toch niet lukken zou.
Schouten heeft toen vermogende Rotterdammers bezocht en zijn duizenden in één
dag goeddeels bij elkaar gekregen.
Ik zal den tocht op dezen Augustusdag niet licht vergeten.
Zoo moedig als Schouten bij elken nieuwen,
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soms achter vele deuren bereikten maecenas, zijn verhaal telkens weer begon,
fijnvoelend dadelijk den man over hem kende en, naar diens geaardheid, woorden
vindend die overtuigen moesten en ook overtuigden, een kring van sympathie en
genegenheid rond zich en den luisterende trekkend.
Een breede forsche gestalte van den zeventiende-eeuwschen Hollander met het
mooi gebouwde gelaat en daarin levend de krachtige donkere oogen vol goedheid,
als we ze uit de Regentenstukken van Holland's glorietijd kennen. Een zachte stem,
met een helderen klank, waarnaar men gaarne hoort, omdat zij steeds gemakkelijk
woorden vindt, die aangenaam klinken en overtuigen. Als men naar Schouten luistert,
is 't of men een goed gestyleerd boek leest. Het was mijn eerste indruk en zóó vind
ik het nog altijd.
Het imponeerende van deze figuur, waarin volstrekt niets banaals is, vol rust van
beheerscht willen en overwonnen kunnen, vol levenswijsheid en kennis, is het geheim
van zijn welslagen onder zoovele verscheidene menschen, die hij voor een opdracht
aan zijn atelier wil winnen, die hij moet opzoeken bij hun bouwplannen - want tòt
hem komen dezen weinig of niet -; het overtuigende, het boeiende, het bekorende
van deze persoonlijkheid is bijzonder.
De studenten van de Technische Hoogeschool, als zij hem met studiedoel bezoeken,
en de vele andere gasten van zijn atelier, luisteren graag naar hem en ook over zijne
medewerkers moet zijn rustig beheerscht woord grooten invloed hebben.
Schouten had, in zijn sterke kunstliefde en in zijn exacte bekwaamheden - hij is
civiel- en bouwkundig ingenieur - maar bovenal in zijne mooie karaktereigenschappen,
zijn moed en zijn zelfvertrouwen, de eigenschappen, die noodig waren om een teloor
gegane belangrijke Nederlandsche kunstnijverheid tot een nieuw leven te voeren.

DE HALL IN 'T PRINSENHOF.

***
- Hoe zijt ge tot de keuze van de glasbranderij voor uwe levenstaak gekomen?
En met altijd warme erkentelijkheid op deze hem vaak gedane vraag antwoordt
Schouten:
- Door Le Comte.
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Le Comte is de knappe, officieel nog veel te weinig gewaardeerde sierkunstenaar,
die leeraar was aan de Polytechnische school te Delft. Hij had al vroeger zijn vriend
Joost Thooft als raadsman bijgestaan, toen die in zijn ‘Porceleyne Fles’ het Delftsche
blauw weer ging maken; tot Schouten, die nog vage architectonische illusies had,
zei hij ‘Begin jij met gebrand glas, ik zal je helpen zooveel ik kan.’
Er was van deze kunstindustrie weinig
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meer bekend, de technische details waren verloren gegaan. Men kende er alleen de
sublieme producten van, men had, in enkele onzer kerken gelukkig nog de niet te
evenaren gelijkende groote voorbeelden.

DE HALL IN 'T PRINSENHOF.

Niettemin durfde Schouten het aan.
Lewis Day, de bekende schrijver van W i n d o w s (a book about stained and
painted glass), zegt ervan dat de glasschilders in Gouda in 't midden der zestiende
eeuw het mogelijke van op glas uitvoeren, hebben opgevoerd tot aan de grens van
het onmogelijke’. Schouten, deze uiting gretig overnemend, interpreteert ze aldus:
‘wanneer men de kunst van de Crabeths wilde doen herleven, en men was
onvoorzichtig genoeg, niet te trachten hen in hunne prachtige techniek te evenaren,
dan moest men onverbiddelijk mislukken’.
Om van het belangwekkend bedrijf eenigszins behoorlijk te kunnen vertellen, heb
ik Schouten allerlei gevraagd over glas, over zijn verfstoffen, over zijn werktuigen,
over de wijze waarop hij zijn glas verwerkt en er de ramen van samenstelt, dingen
waarvan hij, toen hij voor vijf en twintig jaar begon, weinig meer wist dan ik nu.
En zooals hij ervan verhaalde, was 't ineens klaar voor dit opstel.
Allerlei technische bijzonderheden deelde hij mede en vanzelf had hij daarbij de
gelegenheid met me na te gaan, hoe in vroegere tijden de kunst van glasschilderen
werd beoefend en welken invloed de vorderingen, die de nijverheid maakte met
betrekking tot de grondstoffen en de werktuigen, hebben gehad op het algemeen
aspect van de geschilderde vensters in de verschillende eeuwen.
- Glas, zei Schouten, is een heerlijk materiaal, met groote eigenschappen. Er mogen
materialen wezen, die in grootere hoeveelheden worden toegepast, in veelheid van
toepassingen staat het in de eerste rij. Het is onaantastbaar voor bijna alle zuren,
ondoordringbaar voor alle vloeistoffen en gassen, zelfs bij hooge spanningen maar....
het licht laat het door! Dàt is zijn prachtige eigenschap, die de kracht is van den
glasschilder.
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Moet de aquarelist z'n lichten sparen, de schilder op hout of doek z'n lichten
opzetten, de glasschilder veegt, waar hij zijn glanzende lichten noodig heeft, naar
zijn believen uit en hoe zwaar hij zijn verven ook opzet, wanneer het glas met de
verf uit den oven komt, schijnt door alles heen het licht, maakt zijn ‘obscur’ tot een
‘clair obscur’ en geeft aan zijn kleuren een schittering, die geen enkel ander schilder
vermag voort te brengen.
Door den uiterst zuiveren toestand, waarin tegenwoordig de grondstoffen kunnen
worden aangebracht en de verbeterde constructie der glasovens, wordt het glas bijna
zonder uitzondering verkregen door een
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enkelvoudige samensmelting van een of ander kiezelzuur, b.v.b. zand of kwarts en
een potasch of soda. Enkele bijmengingen van oxydes bepalen de soorten van het
glas. Zuivere potasch levert het volkomen heldere Boheemsche kristalglas; soda en
kalk het Fransche vensterglas; potasch met lood het kristalglas; aluminium met een
weinig potasch, koper en ijzer ons flesschenglas; een geringe bijmenging van
aluminium verzekert aan het glas de groote eigenschap die het voor den glasschilder
bruikbaar maakt, n.l. het vermogen om het zilvergeel aan te nemen. Het blanke glas,
dat deze eigenschap bezit en uit Frankrijk komt, heet, teekenend, ‘blanc à jaune’.

TEEKENATELIER.

De kleuren-in-het-glas, de z.g. kleuren-in-de-massa worden verkregen door het
kiezelzuur en de potasch, de twee eigenlijke grondstoffen, samen te smelten met
metaaloxyden. Zoo geven, om er enkele te noemen: ijzerverbindingen een rood,
mangaan een violet, kobaltoxyde blauw, koperoxyde blauw-groen, uraan en koper
groen, uraan en antimoon geel, koper en ijzer oranje, tin een wit glas.
In het eerste tijdperk der glasschilderkunst, de 12de en 13de eeuw, hadden de
glasschilders de beschikking over slechts een vijftal kleuren-in-de-massa, n.l. rood,
violet, blauw, groen en geel. Voor hun blank bezaten zij een groenachtig geelachtig
glas, voor vleeschkleur een taanachtig bruin glas, voor verf een enkel bruine grisaille.
Deze verf had voor smeltmiddel 1/3 fijn gestooten groen, 1/3 blauw glas en voor
kleur 1/3 koperoxyde, in een ijzeren kroes gecalcineerd.
Hunne versieringen waren door vaste regelen bepaald. Lucht werd weergegeven
door blauw; vuur door rood; plantengroei en boomen door groen; kronen, voorwerpen
van eeredienst door geel; aarde en grond door bruin; water en wolken door geelachtig
groen en koppen, handen en voeten door taankleurig glas. In hunne draperiëen pasten
zij ook deze hoofdkleuren toe en versierden die met rijke randen.
Als fond gebruikten de ouden steeds blauw om z'n helderheid en rood om z'n glans
en door deze twee hoofdkleuren bereikten ze een machtig effect. Een interessant
voorbeeld van dergelijke ramen geeft de Abdijkerk te St. Denis, waarvan een
reproductie te zien is in Jules Labarte's ‘Histoire des arts industriels’.
De indeeling van dit raam kan als type gelden voor vrijwel alle ramen uit de 12de
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en begin 13de eeuw. Door een stelsel van ijzerwerk wordt het raam in ronde, dikwijls
ook ruitvormige compartimenten verdeeld. Deze ‘compartimenten’ bevatten, in rijke
kleurensamenstellingen, op een fond van diepblauw, omgeven door versierde randen
in rood, tafreelen uit het Oude of Nieuwe Testament of een legende van eene of
andere heilige. De blauwe fond is door roode smalle banden ruitvormig verdeeld en
het geheel is omsloten door een breeden, rijk versierden rand. De uitvoering der
figuren is streng eenvoudig. De geste was hoofdzaak. Deze kunstenaars kenden de
uitwerking der eenvoudige vormen en hunne beteekenis, gezien op grooten afstand.
Hunne ornamentale versieringen zijn ongeëvenaard gebleven en met zuiveren
smaak uitgevoerd.

SCHILDERATELIER.

Een ontdekking van grooten invloed op het aanzien der vensters was die van het
zilvergeel in het midden der 14de eeuw. Men kon nu in een roode draperie gouden
versieringen aanbrengen, zonder lood dus, in de kleuren zelf (damasseeren). Wat
van nòg meer belang was, men had het middel gevonden om de grisailles, die in de
13de eeuw zoo veelvuldig werden toegepast, met goud te versieren.
Voor het overige kenmerkt zich de 14de eeuw daardoor, dat de algemeene indruk
niet meer zóó intens, niet zoo paarsch meer was als in de 12de en 13de eeuw, maar
meer groenachtig en lichter van toon door meer toepassing van geel en blank.
In de 15de eeuw komen geen andere ingrijpende wijzigingen voor in de fabricage
van het glas, dan de vinding van a l l e kleuren als ‘verres doublé's’, toegeschreven
aan Jan van Eyck.
Men had nu het middel om alle kleuren met goud op te werken, zonder lood. De
costumes der voorname personages en de priestergewaden op de voorstellingen
werden kwistig met ornamenten versierd, met gouden geborduurde randen afgezet,
bezaaid met gekleurde- en edelsteenen. De tapijtachtige behangsels achter de figuren
werden rijk gedamasseerd.
En hiermede worden de ramen tot een ongemeene schittering opgevoerd, de figuren
waren volmaakt geteekend en gemodelleerd. In dezen rijken tijd van gróóte archi-
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tectuur stond het vak van glasschilder in zeer hoog aanzien; niet alleen kerken en
kasteelen, maar ook openbare gebouwen en het woonhuis werden royaal versierd
met geschilderd glas. De glasschilder uit de 15de eeuw had zich tot een onafhankelijk
artiest opgewerkt. De gebroeders Hubert en Jan van Eyck ‘beiden ernstige denkers,
geleerde uitvoerders, voortreffelijk tot in de fijnste details’ (Merson V i t r a u x pag.
138) hebben tot de verhooging van het standpunt der glasschilders aanzienlijk
bijgedragen.
De koningen Karel V en Karel VI schonken hen buitengewone voorrechten en
vrijheden, die door Karel VI in 1431 werden bevestigd en uitgebreid.
De uitvinding van het email in de 16de eeuw maakte den glasschilder vrij van z'n
kleuren-in-de-massa, dus van z'n lood, hij kon nu de kleuren opzetten, waar hij ze
noodig had zonder ze in lood te zetten en daarmede kreeg nu het geschilderde venster
vanzelf een geheel ander aanzien.
Twee vindingen op technisch gebied maakten de samenstelling van een geschilderd
raam in de 16de eeuw bovendien veel gemakkelijker: het zijn die van den loodwals,
die vrijwel onveranderd thans nog gebruikt wordt en waarmee men de in een gietijzer
gegoten ruwe loodstaven in alle breedten en dikten kon walsen en die van den diamant,
welke bij het glassnijden den gloeienden staaf van vroeger verving.

DETAIL VAN 'T NOORDER TRANSEPTRAAM IN DE GROOTE OF ST. JANSKERK TE GOUDA, GERESTAUREERD
IN 1911. ORIGINEEL WERK VAN DIRK CRABETH.

De techniek van het vak beschikte dus thans over alle middelen om de
glasschilderkunst tot hoogen bloei te brengen.
Trouwens alle takken van kunstnijverheid stonden in volle ontwikkeling in dezen
tijd. Een leger van knappe, kunstzinnige menschen, die hun vak grondig verstonden,
maakten al de mooie dingen die ons uit dezen tijd gebleven zijn, en waarvan J.
Schouten zijn wonderhuis vol heeft staan.
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De zoo dankbare glasschilderkunst werd door iedereen beoefend, die maar even
in zijn vak daartoe aanleiding vond. Emailleurs op koper - de emailleurs van Limoges
om er enkelen te noemen - schilderden op glas, pottebakkers deden 't eveneens - o.a.
versierde de beroemde Bernard Palyssy, die zoo veel kon en die
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't zoo armzalig had in z'n leven, de ramen in het kasteel van Ecouen (later in het bezit
gekomen van den hertog van Aumale).
Schilderden zij zelf niet op glas, dan werkten of ontwierpen zij voor glas: Dürer,
Holbein, Jean Cousin en vele anderen.

DETAIL VAN 'T NOORDER TRANSEPTRAAM IN DE GROOTE OF ST. JANSKERK TE GOUDA. GERESTAUREERD
IN 1911. ORIGINEEL WERK VAN DIRK CRABETH.

Er zullen ook wel groote Hollanders ook op dit gebied geweest zijn. ‘De Hollander
in vroeger dagen’, zegt Schouten kernachtig, ‘was niet gewoon altijd eerst af te
wachten wat andere naties voortbrachten en dus andere volken voor te laten gaan in
scheppen en verzinnen en voortbrengen’.
In de kerk te Gouda, gewijd aan J. Baptiste ‘daerin hebben gestaen twee en zeventig
Altaeren, alsmede cierlijke en konstige glazen, die bij den Brand van 1552 alle zijn
geborsten en aen stukken gesprongen’.
Galland in zijn ‘Geschichte der Hollandische Architectur und Bildnerei’ vermeldt
vele fraaie kostbare oude glasschilderingen o.a. in de Oude Kerk te Delft, die voor
een deel bij den beeldenstorm in 1566 en voor de rest bij het springen van den
kruittoren in 1654 verloren gingen en in de Nieuwe kerk een door Karel V geschonken
raam van Gerrit Dirkszoon de Beye.
Onder de enkele ramen, die het voor onze kunstschatten zoo noodlottige jaar 1566
hebben overleefd, behooren de drie prachtige, door Schouten, op initiatief van den
architect Posthumes Meyes, gerestaureerde ramen in het Noordelijk zijkoor van de
Oude Kerk te Amsterdam. Ze dateeren van 1555 en worden toegeschreven aan
Digman.
De meest belangrijke ramen in ons land zijn ook wel de meest bekende. Het zijn
die welke voor de St. Janskerk te Gouda zijn geschilderd in de jaren 1555 tot 1571
door Dirk en Wouter Crabeth, Lambertus van Noord en Dirk van Zijl. De restauratie
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van de meeste dezer, en aldus het behoud ervan voor onze Nederlandsche kunst, is
Schoutens onsterfelijke verdienste geweest.
Hadden talrijke groote artiesten en knappe uitvoerders, beschikkende over alle
technische hulpmiddelen, de glasschilderkunst in de 16de eeuw tot den hoogsten
bloei opgevoerd, zij verviel met groote snelheid in de 17de eeuw, toen de aanvoerders
begonnen te ontbreken. De tech-
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nische vaardigheid bleef nog langen tijd nawerken, doch deze alleen was niet in staat
haar op het niveau van de 16de eeuw te handhaven.
Kleur-in-de-massa werd weinig meer toegepast, kleuropzetting met email werd
algemeen. Het lood behoefde geen dienst meer te doen om de kleuren saam te binden,
't raamvlak werd eenvoudig in vierkante ruiten verdeeld en het tafreel met grisaille
en email erop geschilderd. Een kenmerkende kleur van dezen tijd is een vleeschkleurig
rood - een ijzerrood - dat veel overeenkomt met het tegenwoordig bekende ‘rouge
Jean Cousin’.
De intensiteit en de schittering daarvan waren zoo groot, dat de glasbranders het
zelfs voor het heraldische rood in hunne wapens konden toepassen.

KOORRAAM IN DE GROOTE OF ST. JACOBSKERK TE 'S GRAVENHAGE. HET Z.G.N. KEIZER KAREL-RAAM
VóóR DE RESTAURATIE. ORIGINEEL WERK VAN DIRK CRABETH 1547.

Wapens vooral, tafreelen uit hunne bedrijven, belangrijke gebeurtenissen uit hun
leven, werden ‘vereeuwigd’ op glas tot versiering hunner kerken, openbare gebouwen
en woonhuizen. Men vindt er nog talrijke voorbeelden van in de kleinere steden en
dorpen. Met verbazende handigheid wisten de zeventiende-eeuwers hun email aan
te brengen en hun lijntjes te teekenen en hierin ligt nog grootendeels de charme van
hun werk.
En hiermede was het met de glasschilderkunst in ons land eigenlijk gedaan. Zij
leeft in de 18de en het begin van de 19de eeuw nog wel voort, want meer en meer
blijkt dat ze nooit is gestorven, doch grootsch zijn hare producten niet meer geweest.
Tot Jan Schouten de taak op zich nam haar óók in ons land te doen herleven en
tot een periode van nieuwen bloei op te heffen.
***
Hij ging naar Parijs, waar hij trachtte op een atelier van glasbrandkunst geplaatst
te worden. Zijn kaartje met ‘ingenieur en
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architect’ verzekerde hem een vriendelijk welkom, doch zoodra hij vertelde dat zijn
plan was in Delft zelf een atelier op te richten, verstijfde de charmante Fransche
begroetings-glimlach niet, maar de deuren van de werkplaatsen bleven zorgvuldig
gesloten.
Alleen Champigneuil gunde Schouten een heel vluchtig kijkje achter de even
geopende atelierdeur, en, wat van meer belang was, hij gaf hem ook de adressen
waar hij ovens en glas kon koopen, om zijn zaak uit te rusten.

KOORRAAM IN DE GROOTE OF ST. JACOBSKERK TE 'S GRAVENHAGE. HET Z.G.N. KEIZER KAREL-RAAM
NA DE RESTAURATIE IN 1914.

- Ik heb nooit zoo geheimzinnig gedaan, zegt Schouten. Iedereen kan in mijn
ateliers vrij rondgaan. 't Geheim van een zaak zit immers niet in de hulpmiddelen,
die men overal koopen kan, doch in de wijze waarop men ze toepast, en in de energie
en de overtuiging, waarmee men z'n zaak aanpakt en doorzet.
Onze techniek is zwaar, maar iedere glasbrander heeft zijn eigen techniek. Zijn
illusies moeten tegen duizend graden hitte in den oven kunnen. Slechts
langzamerhand, bij stukjes en beetjes, krijgt hij het gewenscht effect. Wie te snel wil
bereiken, komt bedrogen uit, dat leert de oven, die te krachtig opgezette verf smadelijk
opblaast. Geduld oefenen en het doel w i l l e n bereiken, anders is het geheim van
onze kunst niet.
Schouten moest wat later, toen hij de illusie dorst opvatten om de restauratie der
Goudsche glazen te beginnen, in Frankrijk de beschikking trachten te krijgen over
het kleurenpalet, dat in het midden der zestiende eeuw door de Goudsche glasschilders
was toegepast. Want in dit land van alle goeds is in het laatst der negentiende eeuw,
een fabrikant, die tevens kunstenaar is, Léon Appert te Clichy bij Parijs, er in geslaagd
door zorgvuldige onderzoekingen naar den aard van het glas
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en de chemische samenstelling der kleuren, de fraaie oude glassoorten weer zeer
nabij te komen. De Crabeths ontvingen hun ‘goet hessels ende goet bourgons glas’
uit Bourgondië, het maken van gekleurd glas is een oude Fransche kunst.
En dit is Schouten gelukt. Hij heeft sindsdien zijne connecties uitgebreid ook in
Engeland en Duitschland en hij heeft thans glas in een massa variaties van kleuren,
van rood bvb. een vijftigtal, van groen wel honderd, samen ruim veertienhonderd
kleuren en tinten. Nog onlangs vond hij, in een Duitsche monstercollectie, het mooie
lichte grijze blauw terug, dat de Crabeths in hun luchten gebruikten.
***

LUMEN. DETAIL VAN EEN GROOT DECORATIEF RAAM VOOR DE WERELDTENTOONSTELLING TE PARIJS
1900. ONTW. A. LE COMTE.

In zijn oude stad Delft, waar al van ouds de schoone Hollandsche kunstnijverheid
is thuis geweest, begon Jan Schouten zijn bedrijf. Kapitaal had hij niet; hij huurde
een paar graanzolders in de Schoolstraat, in den ouden hof van het Princelijk Paleis.
Hij vond er mooie ruimten en mooi licht. In den eersten tijd deed hij alles alleen,
met de hulp van den ouden sympathieken verver Karel De Lee als loodzetter en een
intelligenten jongen timmerman, die hij het glas in lood leerde zetten, Jozef
Stakenburg, nu nog zijn eerste kracht voor het plaatsen der ramen, wat vooral bij
kerkramen zooveel overleg en betrouwbaarheid eischt.
Met een moffeloventje en wat glas begon hij. Lecomte maakte de eerste ontwerpen,
eenvoudige ornament-versierinkjes, die Schouten tot oefening uitvoerde. Het was
eerst werken-in-den-blinde - hiervan hebben de tegenwoordige glasbran ders geen
begrip meer, 't lijkt alles nu zoo eenvoudig. Bij zijn oventje stond hij tot diep in den
nacht, onzeker wat er uit zou komen van zijn verf en zijn glas, dat hij er in had gedaan,
telkens zijn ruitjes gesprongen vindend, telkens desillusies lijdend, telkens zijn werk
bedorven ziende in den afgekoelden moffeloven.
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Er hangt vooral aan deze techniek in den beginne zóóveel risico vast, hoewel dit,
sinds de gasoven bedacht is, waarbij de werkman door een glaasje het
verhittingsproces ongeveer volgen kan, wel veel is verlicht. Maar voor dien eersten
tijd was de ondervinding Schouten's leidster. Zoo leerde hij voor de houtskool, die
de warmte verwekken moest, in vele maanden van aldoor weer nieuwe
teleurstellingen, dat het moest zijn geheel stofvrij, de stukken van gelijkmatige grootte,
vóórgewarmd en droog. Heeft men dit alles verzorgd, doet men er precies de
vereischte hoeveelheid omheen, dan krijgt men ten leste in den oven ook de vereischte
warmte. Als tenminste de buitenatmosfeer niet te veel vocht bevat, want dan wordt
de verf ‘niet gaar’, en als 't niet te hard waait, want dan ‘verbrandt’ het glas toch nog.
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Met onuitputtelijk geduld bereikte Schouten, steeds door Le Comte geholpen als een
trouwe wisselwachter, en tot nieuwen moed opgewekt, zijn eerste goede raampjes,
die hij in 1891 in ‘Architectura’ te Amsterdam tentoonstelde, waar de jury: H.P.
Berlage, A. Salm en H.G. Jansen hem een Diploma van Verdienste uitreikte.
Dit was Schoutens eerste voldoening, hij voelde nog wel zeer zijn tekortkomingen,
doch voor deze onderscheiding, die hij als een aanmoediging opvatte, was hij hartelijk
dankbaar.
In 1900 kwam Schouten voor het eerst in het groote wereldstrijdperk. Hij zond
naar de Tentoonstelling te Parijs ruim dertig vierkante meter van zijn werk van allerlei
schaal en bestemming.
Een internationale jury van een twaalftal leden hadden over de betrokken afdeeling
te oordeelen.
Frankrijk, Duitschland, Italië, Rusland, Amerika en Engeland waren in de jury
vertegenwoordigd en Lucien Magne, schrijver van het bekende werk over
glasschilderkunst, was voorzitter.

IGNIS. DETAIL VAN EEN GROOT DECORATIEF RAAM VOOR DE WERELDTENTOONSTELLING TE PARIJS
1900. ONTW. A. LE COMTE.

- Met spanning wachtte ik het moment af dat mijn werk aan de beurt zou komen,
vertelde Schouten. Gemakkelijk is 't me niet gemaakt, twee en een half uur achtereen
werd ik, letterlijk, geëxamineerd.
Ik begon de jury te wijzen op alle gebreken die m'n werk vertoonde, maar die niet
zoo direct voor de hand lagen. Dit gaf vertrouwen, aleer 't ‘examen’ begon.
De uitslag was, niettegenstaande geen ‘recompenses antérieures’ een gouden
medaille met algemeene stemmen.
Duitschland en Amerika reclameerden voor hun inzendingen glasbrandkunst een
‘grand prix’, maar het antwoord was: ‘we hebben voor deze afdeeling slechts éénen
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grand prix beschikbaar en die is bestemd voor onzen artiest Olivier Merson. Hadden
we een tweeden, dan was die geweest voor la petite Hollande!’
Schouten vernam dit van Champigneuil, dezelfde die hem in 1889 zijn eerste
inlichtingen gaf bij zijn plannen en die nu, als jurylid, den ‘chèrconfrère’ te
dejeuneeren vroeg!
Om zijn mooi werk voort te zetten had Schouten echter dergelijke officieele
aansporingen, nu spoedig gevolgd door een onderscheiding van de Nederlandsche
regeering, niet noodig. Zij hadden voor hem slechts de beteekenis eener vriendelijke
voldoening.
Het verlangen naar de volmaking leefde in hem zelf.
Dus werkte Schouten voort.
Zijn techniek vorderde aldoor. De ijzeren platen, waarop hij het glas in den
moffeloven schuift, schilferden in de hitte af en bedierven zijn glas. Fransche platen
voldeden beter, tot hij later de gegoten ijzeren platen vond, die in elk geval veilig
zijn.
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Na zijn Amsterdamsch succès slaagde hij in wat te verkoopen, kreeg bestellingen,
eerst op zeer bescheiden schaal, maar spoedig belangrijker, tot de groote ramen die
hij thans maakt en tot aan de mooiste belooning van Schoutens levensinspanning:
tot de Nederlandsche regeering, meedoende met de Regeeringen die aan het
Vredespaleis geschenken boden, als het Nederlandsche nationale cadeau glazen koos
uit het Delftsche Prinsenhof, door Le Comte ontworpen.
***
Een gekleurd raam - Schouten formuleerde het door: ‘een mozaik van stukken
gekleurd glas door lood samengehouden, dat door beschildering een verfijning van
vorm ondergaat en daardoor een grootere bevrediging schenkt - ontstaat, kort verteld,
aldus:
Er wordt een schets gemaakt op verkleinde schaal in kleuren. De details worden
uitgewerkt en vereenigd in eene teekening op de grootte van uitvoering, de ‘carton’,
die de verdeeling in de glasvakken aangeeft, de ijzeren bewapening en den loop der
loodlijnen, de contouren van de teekening, die tevens de stukken glas aanwijzen en
tot een geheel vereenigen. Deze teekening geeft niet alles wat later in het glas wordt
gegeven. Een artiest kan slechts éénmaal zijn enthousiasme aan zijn kunstwerk
schenken en zijn enthousiasme bewaart de glasschilder voor de uitvoering op het
glas zelf.
In deze teekening-op-schaal worden de kleuren aangegeven, zóó als de maker van
het ontwerp die noodig heeft. Het samenzoeken der vellen glas verricht de ontwerper
zelf, hij bepaalt de diepte van tint, maar voor een deel wordt dit toch ook overgelaten
aan zijn intelligente helpers, die de vellen glas in stukken en stukjes in de gewenschte
vormen snijden. Op een glazen tafel, waardoor het licht van onderen binnenvalt een lichtbak met witte wanden - worden de brokken samengelegd, langs zwarte
verfstrepen, die de loodlijnen aanduiden.
Elk stukje wordt daarna, naar den wil van den ontwerper, en goeddeels door
hemzelf, beschilderd met de grisaille.
De voorstelling die men veelal nog heeft, dat schilderen op gewoon wit glas
voldoende is om een glasschildering te maken is onjuist. Dit is geen glasschilderkunst.
Een geheel van macht en stralende pracht is alleen te bereiken door een samenstel
van reeds gekleurd glas, met zijn eigen werking, zijn eigen schijnsels, zijn eigen
ruwe nuances, zijn eigen leven.
De beschildering met de grisaille - de eigenlijke glasverf - heeft tot doel plaatselijk
het licht af te sluiten, den lichtdoorval te wijzigen en te temperen.
Men brengt nu de stukjes glas, met de grisaille beschilderd, duizenden soms en
van de grilligste vormen (het 1898-gedenkraam in het zuider transept van de Nieuwe
Kerk te Amsterdam bestaat b.v.b. uit ± 34.000 stukjes) naar den moffeloven, waar
in een hitte van 950° C. de grisailleverf, op het oogenblik dat het glas aan zijn
oppervlakte te smelten aanvangt, samensmelt met het glas en, in de nu volgende
langzame afkoeling, daarmede als één geheel vereenigd blijft.
Dat bij dit ‘bakken’ allerlei teleurstellingen mogelijk zijn, spreekt vanzelf, vooral
bij een werkmethode als die van Schouten: niet tevreden als ook maar het geringste
feil in het ovenproduct is aan te wijzen. Het komt voor dat een fragment glas, weer
vernieuwd, vier, vijfmaal naar den oven teruggezonden wordt, eer Schouten het
goedkeurt.
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De stukken, tenslotte gereed, worden in loodranden - staven met railsvormige
inkepingen aan beide zijden - vastgedrukt en zóó vereenigd en op de samentreffende
plaatsen gesoldeerd. Dan wordt het glasvak schoon gewreven met stopverf en zaagsel
- dat bovendien de loodranden waterdicht afsluit - met ijzer bewapend en het raam
is aldus voor de plaatsing gereed.
***
Kort na zijne bekroning in ‘Architectura’ ontving Schouten van den architect
Posthumus Meyjes het verzoek om het Noorder-
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transeptraam in de Nieuwe Kerk te Amsterdam van Bronckhorst (1648) dat in
deplorabelen staat verkeerde, te herstellen.
Daarmede begint in Schoutens kunstenaarsleven een nieuwe belangrijke faze: het
herstellen van de beschadigde meesterstukken onzer oude glasbranders en het behoud
van dit glorieuse werk voor het nageslacht.
Hij heeft, na de opdracht van Posthumus Meyjes, die hij met een beklemd gemoed
aannam-wel bewust dat hij een werk aanging van ontzaglijke verantwoordelijkheid
- uitnemend te hebben uitgevoerd, verder geregeld vele onzer oude kerkramen
gerestaureerd.

GEDEELTE VAN HET TRAPRAAM IN HET ZIEKENHUIS ‘EUDOKIA’ TE ROTTERDAM. ONTW. H. VELDHUIS.

1911.

Het was noodig dat dit eindelijk geschiedde, ze waren op onverantwoordelijke
wijze verwaarloosd. Zoo was in de negentiende eeuw de zorg voor het beste wat we
in deze kunst hebben: de Goudsche glazen, opgedragen aan gewone huisschilders,
die de gaten met oud glas uit andere vensters afkomstig, bijwerkten, of, waar zij dat
niet konden gebruiken, met wat olieverf op blank glas het ontbrekende volprutsten.
Hoe Schouten zulk een restauratie opvat, blijke uit wat hij vertelde over het werk
aan het zevende Goudsche raam, een geweldig glas, een meesterwerk van Dirk
Crabeth uit 1557 van 19.70 M. hoogte en 4.60 M. breedte, één der moeielijkste
restauraties.
Dit raam was door noodweer op 26 Mei 1790 in zijn bovengedeelte, 't welk
Salomo's tempelwijding voorstelde, geheel vernietigd, evenals de architectuur tot
aan de groep in het benedengedeelte (Het laatste Avondmaal) benevens nog
verscheidene stukken uit dit tafreel en de cartouche.
De ramp scheen niet meer te herstellen, althans het uitgeslagen deel vulde men
met blanke ruiten in lood aan en het verwoeste in het tafreel van het benedenraam
schilderde men met olieverf wat bij.
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‘Behalve aan de heerlijke figuren van den schenker en de schenkster van dit raam,
Koning Philips II en Maria van Engeland, die bijna geheel intact waren gebleven,
ontbraken’ - aldus Schouten - ‘aan alle figuren uit het Avondmaal, benevens aan de
engelen-figuren ter weerszijden van de Cartouche, de koppen. Van het bovenraam
waren enkele voorname stukken bij elkaar geraapt en bewaard, als herinnering aan
het eens zoo machtige kunstwerk.
Toen nu tot herstel van het geheele raam besloten was, vonden wij door een
gelukkig toeval, op de zolders der kerk een partij glas, die daar al jaren had gelegen.
Bij deze partij, bestaande uit duizenden stukjes en scherfjes glas, vermoedden wij,
dat ook nog wel een en ander te vinden zou
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zijn uit het bovengedeelte van dit glas.
In ons atelier hebben wij zeer nauwkeurig stukje voor stukje nagekeken en geschift.
Het was niet moeielijk het werk van Dirk Crabeth te onderscheiden; moeielijker was
het elk stukje op z'n vroegere plaats te brengen.
Eindelijk was alles uitgezocht en gerangschikt na eindeloos geduld en ingespannen
zoeken en veel tijd; doch nu waren wij dan ook in het bezit van prachtige gegevens,
ja, wij hadden voor elk onderdeel een antwoord op de vraag, hoe zwaar de schaduw
en de tinten aangebracht moesten worden.
Van bijna alle kleuren waren nog stukken origineel glas aanwezig en hoewel erg
gehavend, brachten zij ons nog in verrukking door hun meesterlijke beschildering
in rijke, weergalooze kleurenpracht.
Van Salomo's gouden kleed konden wij wederom het patroon ontdekken, dat op
de detailteekening van Crabeth niet voorkwam. Van den kop van koning Salomo
vonden wij een stuk oor, voor ons aanduiding genoeg hoe de gelaatskleur en de tint
van het haar was geweest. Verder vonden wij nog verscheidene gedeelten van de
architectuur, van de wolken, van de linten en van den vloer, die alle weder nauwgezet
in het glas zijn opgenomen en ons overal tot leiddraad hebben gediend’.
Alzoo, wetenschappelijk, met haast pijnlijke nauwgezetheid en met diepen eerbied
voor het werk, bereidt Schouten eene restauratie voor, die dan met kunstzin en
bekwaamheid wordt uitgevoerd. Men moet, deze voorhistorie wetend, het verrukkelijk
zevende raam in de Goudsche kerk, zooals het thans is, eens gaan beschouwen!
En ook het raam in de Oude Kerk te Amsterdam, waar, bij een vroegere ‘restauratie’
o.a. een wolkbrok in de plooien van een kleed was ‘terecht’ gekomen en het geheel
wel voor ruim drie kwart gedeelte met minderwaardig gekleurd glas was ‘aangevuld’.
Schouten begint bij elk werk streng te behouden wat aanwezig is en geeft dat weer
zijn oorspronkelijke plaats. Daarna pas begint zijn arbeid met gebruikmaking van
de origineele cartons, die b.v. van alle Goudsche glazen nog bestaan. Nergens elders
in ons land waren kerkvoogden zoo verstandig en verziende als de Goudsche, die de
kartons zorgvuldig bewaarden en zelfs van de glazen kleurteekeningen op perkament
deden maken.
Het komt bij dit restaureeren dus aan op een streng behoud van alles wat tot het
origineele werk behoort - dit wordt op een teekening die van het te restaureeren raam
is gemaakt, stukje voor stukje aangegeven - verder op het daaruit verwijderen van
de stukken, die niets met kunst te maken hebben, afkomstig van vroegere niets- of
minderwaardige restauraties.
Daarna voegt men in wat ontbreekt, behoorlijk gedocumenteerd en zóó lang
opgevoerd, tot het in kleur en toon, en vooral in karakter, bij het oude past en door
dit wordt aangenomen.
De teekening waarop zoowel het oude als het nieuwe is aangegeven, wordt bewaard,
opdat bij hem, die later zulk een gerestaureerd glas bestudeert, geen misleiding kan
plaats vinden en hij juist weet wat van den auteur en wat van den restaurateur is.
Het restaureeren van monumenten van glasschilderwerk heeft dit voor op de
restauratie van andere monumenten van kunst: - gebouwen, beeldhouwwerk,
schilderijen, - dat van 't origineele glas niets behoeft te worden verwijderd, wat wel
bij andere restauraties soms noodig is.
Zelfs niet de toon, dien het oude glas door atmosferische invloeden en den tijd
verkregen heeft, gaat in het gerestaureerd deel te loor.
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***
Van de door Schouten uitgevoerde restauratiewerken noemen we behalve de ramen
in de Groote of St. Janskerk te Gouda*); drie

*) Tot de restauratie der Goudsche glazen is Jan Schouten in staat gesteld door de krachtdadige
medewerking van den voorzitter der restauratiecommissie, den kunstzinnigen Goudschen
burgemeester Martens.
De noodige bedragen zijn tot heden daartoe verstrekt voor: Het 2e glas door de
Restauratie-Commissie in 1900. Het 12e glas door den heer J.H. van Eeghen in 1901.
Het 11e glas door den heer Dr. A. Bredius in 1901.
Het 5e glas door wijlen den heer Pieter van Eeghen in 1902.
Het 6e glas door wijlen den heer H.J. Rahusen in 1904.
Het 8e glas door wijlen den heer Mr. D.J. van Heusde in 1906.
Het 10e glas door verschillende belangstellenden in 1907.
Het 9e glas door kerkvoogden der Ned.-Herv. Gemeente te Gouda, daartoe in staat gesteld
door een hun gemaakt legaat in 1909.
Het 7e glas door wijlen Mevrouw de Wed. G.J. Steens Zijnen geboren van der Does in 1909.
Het 1e glas door een legaat van wijlen Mevrouw de Wed. Dr J.W. Kroon, aangevuld met
eene bijdrage van de Vereeniging ‘Crabeth’ in 1912.
Het 23e glas door de erfgenamen van wijlen Mej. C.C.J. van der Does op voorstel van Mej.
P.E. Holtius.
Verder een veertiental kleinere glazen, waarmede twee met tafreelen en twaalf met de wapens
der stad Gouda in de hoogere ramen der beide dwarsbeuken en het middenschip, betaald uit
de gekweekte renten van een legaat door wijlen Mr. D.J. van Heusde in de jaren 1907-1914.
Zij deden dit in beschaafder vorm en met minder ijdeltuiterij dan de goede gevers van de
zestiende eeuwsche ramen, die hun eigen beeltenis in devote houding, vergezeld van hun
beschermheilige op het glas verkozen te zien en zich bovendien in wijdloopige latijnsche
opschriften verheerlijkten, gelijk o.a. Philips II deed op het door Schouten gerestaureerd
zevende glas: (wij vertalen): ‘De allerdoorluchtigste Philippus, zoon van den
onoverwinnelijken keizer en vermeerderaar des rijks Karel door de genade des besten en
grootsten Gods, Koning van Spanje, Engeland en Frankrijk, van beide de Siciliën, Aartshertog
van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië, Brabant, Gelderland, Graaf van Vlaanderen,
Henegouwen, Holland, Zeeland, heer van Vriesland enz. Vader des Vaderlands, de
allerzachtmoedigste en godvruchtigste vorst, heeft dit tot versiering dezer kerk gegeven,
wiens troon, gelijk de heel de wereld vervullende zon, altoosdurend moge blijven staan. In
't jaar des zaligmakers Jezus Christus 1557.
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GEDEELTE VAN HET TRAPRAAM IN HET ADMINISTRATIEGEBOUW DER NED. IND. SPOORWEG-MIJ. TE
SAMARANG. ONTW. H. VELDHUIS. 1907.

glazen van Digman naar Peter Aertsen in de Oude kerk te Amsterdam uit 1555, in
de Nieuwe kerk te Amsterdam het hierboven reeds genoemde glas van Bronckhorst
in de noorder zijbeuk, een glas uit 1648, waarvan alleen de beneden-helft aanwezig
was, de boven-helft werd nieuw uitgevoerd naar een ontwerp van Le Comte. Zeventien
wapen-
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glazen uit 1666-1670 in de Ned. Herv. kerk te Oudshoorn; negen wapenglazen uit
1591-1634 in de Ned. Herv. kerk te Ter Aa; drie wapenglazen uit 1616-1625 in de
Ned. Herv. kerk te Maasland; acht wapenglazen uit 1744 en 1745 in de Ned. Herv.
kerk te Oostvoorne; een wapenglas uit 1721 in de Ned. Herv. kerk te Vierpolder;
enkele wapenglazen uit de 17de eeuw in de St. Bavokerk te Haarlem; drie
wapenglazen uit de zeventiende eeuw in het raadhuis te Barneveld; het
middenkoorvenster door Schouten toegeschreven aan Dirk Crabeth uit 1547 het z.g.
keizer Karelraam in de groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage.*)
***
De oude graanzolders in het Delftsche Prinsenhof huizen thans één van de beste
vaderlandsche kunstondernemingen.
Zij huizen die waardiglijk. Want in de oude ruige interieurs, met de zware
balkenzolders, waar het licht door hooge kleine vensters pralend binnenstuift van
den ommuurden groenen hof, daar heeft de schoonheidlievende Schouten een
zeventiende-eeuwsche stemming behouden, die de bezoeker met aandacht en liefde
ondergaat.
Er is niets werkplaatsachtigs in deze arbeidsruimte. Tot zelfs in de onderverdieping,
waar de moffeloven staat, is een rustige licht-binnenval, die daar enkele als bij toeval
neergevallen mooie dingen van oude kunstnijverheid ontmoet en streelt en vermooit.
*) Van de nieuwe werken in kerkgebouwen noteerden we ramen in de: Doopsgezinde kerk te
Deventer; St. Bavokerk te Haarlem; Evang. Luth. kerk te Amsterdam en te Arnhem, de Ned.
Herv. kerk te Feyenoord, Rhenen, Overschie, Arnhem (groote of Eusebiuskerk), Delfshaven
('s Gravendijkwal); Amsterdam (Y Y), Eemnes-buiten, Naaldwijk, Utrecht, Breukelen en
Lanteren, de groote of St. Laurenskerk te Rotterdam, de Koninginnekerk te Rotterdam, de
groote of O.L.V. kerk te Dordrecht, de Nieuwe kerk te Amsterdam, de N.Z. Kapel te
Amsterdam en de groote Synagoge te Amsterdam.
Openbare gebouwen vetsierde hij o.a. te 's Gravenhage: Kon. vestibule station S.S. en
H.IJ.S.M., Bibliotheek van de Koningin, Grafelijke zalen, Kantongerecht, Vredespaleis,
Gebouw der Eerste Kamer; te Amsterdam: museum Willet Holthuysen, gebouw van de Mij.
v.d. Werkenden Stand, Rijks-Museum (vestibule), koloniaal Etablisement, school voor
Middelbaar Onderwijs; verder stationsgebouwen te Amersfoort, Baarle-Nassau, Rozendaal,
Haarlem, Weert Maastricht, Raadhuizen te Arnhem, Zeist en te Nijmegen, gebouw der
Maatschappij voor Wetenschappen te Haarlem, vergaderzaal der Provinciale Staten te
Groningen, gemeentemuseum te Haarlem, Roode of Burgerweeshuis te Groningen; den toren
in het raadhuis te Haarlem, het ziekenhuis Eudokia te Rotterdam, de Fundatie van Renswoude
te Delft, de Middelbare Technische School te Dordrecht enz. enz.
In Bankgebouwen stelde hij zijn ramen: te Amsterdam, Amsterdamsche en Nederl. Bank,
Van Loon & Co., Hope & Co., Labouchère Oyens & Co., Javasche Bank en Twentsche
Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co.; te Rotterdam: Wissel- en Effectenbank, R. Mees
& Zonen, Mij. voor Assie. Disc. en Bel. der stad Rotterdam, Deposito- en Administratiebank,
Bijbank Nederlandsche Bank en verder: Maas- en Waalsche Bank te Nijmegen, Agentschap
der Nederlandsche Bank te 's Gravenhage en de Geldersche Credietvereeniging te Groningen.
De volgende kantoorgebouwen: Wester-Suikerraffinaderij te Amsterdam, Werf Conrad te
Haarlem, Administratie-gebouw der Ned. Ind. Sp. Mij. te 's Gravenhage en de Graan Elevator
Mij. en de Steenkolenhandelsvereeniging te Rotterdam.
Van het buitenlandsche werk noemen we: Station Johannisberg (Z.-A.) kerkgebouw in
Schotland, vier kerkramen in Lola Mollôsa (Zweden), kantoorgebouwen Javasche Bank te
Solo, Batavia en Djocja, Admistratiegebouw der Ned.-Ind. Sp. Mij. te Semarang en een villa
te Malaba, Bandoeng.
En ten slotte nog in een groot aantal woonhuizen, waar voor de bewoners het bezit van
Schoutens ramen een vreugde is van iederen dag.
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In zijn eigen kantoor met een vierkante venstering, afgedekt nog door kleine
pronkstukken van glasbrandkunst, is een menigte schoone oude kunstvoorwerpen in
een zachtlicht interieur bijeengebracht tot een weelderige schoonheid.
In vele jaren, van zijn studententijd af al, heeft Schouten mooie dingen verzameld.
Schouten heeft den gelukkigen tijd meegeleefd, waarin de productie onzer vroegere
kunsttijdperken, die netjes op de zolders van elk stadhuis en menig deftig heerenhuis
behoorlijk waren weggeborgen, weer het daglicht aanschouwden en opnieuw naar
waarde werden geschat en overal liefde verwierven, waar gevoelige menschen zijn.
‘Zij moeten ons tot voorbeeld strekken’, zei Schouten, ‘niet om hen domweg na
te maken, want dat is hen beleedigen, maar om ervan te leeren h o e wij kunst moeten
maken,
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FRAGMENT VAN HET KRONINGSRAAM IN DE NIEUWE KERK TE AMSTERDAM. ONTWERP OTTO
MENGELBERG 1898.
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om in ons op te nemen den geest die er uit spreekt en ons daarvan te doordringen.
Brengen wij den ernst en de waarachtige liefde voor het vak zelf in overeenstemming
met de eischen van onze samenleving en de voortbrengselen van onze moderne
nijverheid, dan geven wij ook echte kunst van o n z e n tijd, die latere geslachten
zullen eerbiedigen om haar kracht’.
Als student, in 1882, kocht hij - en dit was zijn eerste belangrijke aankoop - de
vensterkolommen uit 1537, die nu in het huis Van Meerten zijn toegepast en waarvan
afgietsels staan in 't Rijksmuseum en in elk belangrijk kunstmuseum in het buitenland.
Zijn collectie, die allicht de rijkst voorziene is in ons land, omvat ten volle ‘l'histoire
du travail’: houtsnijwerk, koper, aardewerk, kant, smeedijzer, oude Delfsche tegels
(van het midden der 16de en het begin der 17de tot het eerste-kwart van de
negentiende eeuw), schotwerk van betimmeringen, sloten en beslag van achttiende
eeuwsche meubelen, goudleer, meubelen, tal van kostelijke byoux, als dat vaak
bewonderde gave houten koffertje met leer bekleed uit de 13de eeuw dat nergens
elders voorkomt, een massa schoonheid, uit allerlei verborgenheid voor den dag
gehaald. Aan zijn woonhuis heeft hij er een atmosfeer mee gegeven, die men als een
weelde en een verkwikking ondergaat, maar het meest indrukwekkend stelde hij van
zijn schatten uit in de hal van zijn Prinsenhof, waar hij de binnenruimte achter den
ouden aardigen ronde-poortingang deed uitbreken en dat, met behoud van de muren
en balken, naar de herinnering aan het atelier van den Delftschen Vermeer inrichtte.
Achter het boven-open klapdeurtje groent fel het onverschillige grasveld in de
warme zon, maar koel en blank is het licht binnen dezen hal. Het is er heel stil, een
oude klok tikt zijn nadrukkelijken slag. Statig rijst de oude schouw met de pullen op
den rand, een forsche kast houdt, als verlegen om haar rijkdom, haar kostelijke dracht
van vroeg-oud aardewerk binnen haar koele glasdeuren; een breede tafel, met de
Brielsche kerkstoelen er rondom, deftigen het midden vol, een hooge eiken trap leunt
krachtig naar omhoog en daarvoor hangt een wonder van een vijftiende eeuwsche
gothische kaarsenkroon met stralende vakken, fijn gerankt als een Italiaansche dom.
Aldus is heel deze hal vol van de ongemeenste praal uit onzen edelsten
schoonheidstijd.
Het is zóó wel een waardig voorportaal tot een kunstindustrie.
***
Vijf en twintig jaar werkt Schouten thans. Hij heeft in ons land en in onze koloniën
en in het buitenland wel de overtuiging gevestigd, dat binnen het Delftsche Prinsenhof
de kunst van de gebroeders Crabeth herboren werd.
En nog alle dagen werkt hij. Hij schildert niet zelf, hij ontwerpt niet zelf. En toch
zijn al de werken die uit zijn ateliers gaan van hém, dragen zij den stempel van zijn
kunstenaarsschap, heeft hij ze bezield en doen worden en gelouterd. Een raam van
Schouten, wie er de ontwerper van moge wezen, herkent men dadelijk als een werk
uit het Prinsenhof.
Jan Schouten is de man, die deze nieuwe belangrijke Nederlandsche kunstnijverheid
opnieuw gemaakt heeft en gebracht in den ouden gloriestaat.
Zijn taak is het aldoor bevorderen van de techniek van het werk, doch inzonderheid
het opwekken en aankweeken van liefde en toewijding en enthousiasme voor zijn
kunst bij de menschen met wie hij samenwerkt en de belangstelling bij hen voor wie
hij werken zal en wier belangen hij verdedigen moet in zijn eigen atelier.
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Ieder van zijn medewerkers - en hij heeft er onder van beteekenis - we noemen
Hermanus Veldhuis, den chef van zijn schilders, den ontwerper en den uitvoerder
tevens van de meest belangrijke werken uit de laatste jaren en den glasschilder Lucas
Knoll, den scherpzinnigen speurder bij het restauratiewerk, heeft bij Schouten iets
moeten leeren, dat geen school hem kon geven.
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BOVENLICHT IN DE DIRECTIEKAMER VAN HET KANTOORGEBOUW DER GRAAN-ELEVATOR-MIJ TE
ROTTERDAM. (ONTW. H. VELDHUIS, 1915).

Schouten zelf is hun school geweest en de werkstukken der oude meesters die hij
hersteld heeft, waren zijne leermiddelen, die hij hun eerbiedig en bewogen voorlegde
en verklaarde.
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En dan moet hij zelf ook rondgaan door het land en architecten en hunne lastgevers,
en ieder die zijn interieur kostelijk vermooiien wil, de waarde van de glasbrandkunst
tot deze bedoeling toonen.
Hij is de ziel van de herboren kunst en dat deze toch niet meer jonge man geen
opvolger heeft, moet hem die onze Nederlandsche kunst lief heeft, met zorg vervullen.
Moge hij er toch in slagen ook de toekomst van zijn atelier te verzekeren. Dat is
waardig langer dan één menschenleeftijd te bestaan.
In de nieuwe architectuur, in de nieuwe behoeften naar vermoeiing van het interieur
is Schoutens kunst onontbeerlijk.
Gelukkig mogen we hopen dat de krachtige man nog vele jaren zijn ‘Prinsenhof’
zal mogen besturen.
Hij is altijd ongemeen, hetzij hij over zijn werk spreekt en met genegenheid en
bewondering zijn medewerkers roemt, hetzij hij vertelt van een boek dat hij pas
gelezen heeft: 't Insectenboek van Fabre of David Copperfield van Dickens, hetzij
hij reisherinneringen mededeelt, of mooie dingen beschrijft die hij gezien heeft of
gekocht voor zijne verzamelingen. Maar 't meest als hij buiten wandelt in Gods mooie
wereld.
Als alle picturale kunstenaars heeft Schouten een diep-ernstige liefde voor de
natuur.
Sinds onze kennismaking ontmoeten we elkaar telken zomer in het mooie
Oostvoorne. En dan steeds weer kom ik onder den indruk van zijn overtuigende, zijn
meeslepende immers zoo dadelijk uit het hart komende blijdschap, om wat er rond
ons leeft. Hij vindt woorden voor zijn vreugde, eenvoudig maar van beeldende kracht.
En als we langs het strand gaan in den heeten zomermiddag waar in de verte over
de baai van Hoek van Holland een heete goudsproeiing vlammen slaat in de strakke
grijze lucht; of voor ons huis het aandrijven van een ontzaglijken drom onweerswolken
gadeslaan, of op een duintop in den avond het halve heelal als een koepel rondom
ons weten en de oneindige pracht van den sterrenhemel boven ons, dan deelt hij
treffend zijn geluk en zijn bewondering met ons en ontroerd luisteren wij.
Hij is een merkwaardig mensch, door de kunst en het strenge leven beide gelouterd.
Moeilijk aan waardiger handen had de opdracht kunnen worden toevertrouwd om
een oude schoonheid van Holland tot een nieuw en eigen leven te voeren.
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In het ‘British Museum’,
door J. de Gruyter.
De Assyriërs I.

LEEUW MET INSCRIPTIE, VERMELDEND DEN NAAM, DE TITELS EN DE VEROVERINGEN VAN
ASSHUR-NASIR-PAL, KONING VAN ASSYRIË, 885-860 V.C. (UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO OXFORD
UNIVERSITY PRESS).

‘Een wild en desolaat tooneel! Indrukwekkend in zijn droefgeestige grootschheid
en in overeenstemming wel met dit aardedeel dat een kerkhof van rijken en volkeren
mag heeten. De nare eentonigheid van 't landschap zou onverbroken zijn ware het
niet dat zekere verheffingen of heuvels van vreemde en wisselende gedaante in alle
richtingen uit den grond schijnen op te rijzen; sommige zijn hoog en kegelvormig
of piramidaal van vorm, andere zeer uitgestrekt, vlak en breed van top, andere lang
en laag, en al deze verhevenheden hebben het eigenaardige, dat zij in geen verband
met elkander staan of met een berg- of heuvelreeks. Treffend is dit vooral in
Lager-Mesopotamië of Babylonië dat geheel vlak en laag is. De weinige dorpen met
hun uit modder en riet saamgestelde hutten, die men hier waarneemt, zijn gewoonlijk
op deze hoogten gebouwd, ook verheft zich hier en daar een moskee op een hunner,
andere worden gebruikt als begraafplaatsen. Zij zijn aangenaam te aanschouwen in
den moeien lentetijd als de korenvelden wuiven op hun toppen en hun flanken even
als de omringende vlakte bekleed zijn met een dichtgroene massa, verlevendigd door
tallooze bloemen van allerlei kleur, die van een afstand of van een hoogte gezien de
oppervlakte der aarde doen gelijken op een rijk Perzisch tapijt’.
Dit is een brokje van de beschrijving, die Zénaide Ragozin in zijn werk ‘Chaldea’
van het tegenwoordige Mesopotamië, 't land tusschen Tigris en Eufraat, geeft.
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Die verheffingen, waarvan hij hier melding maakt, herbergen de geheimenissen
van een oude, zeer oude beschaving, van de machtige rijken Babylon en Assyrië,
nauw verwant in hun oorsprong en kultuur. Dit land was eens niet verlaten maar
dicht bevolkt, doorsneden van een stelsel van kanalen, die het rijke vrucht deden
dragen, bedekt met steden en dorpen, welker paleizen en tempels op weelde en
schoonheidszin, op een sterk geeste-
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lijk leven, op een ver-gevorderde, in machtige werken van kunst zich uitsprekende
kultuur wijzen.

GEVLEUGELDE STIER MET MENSCHENHOOFD; DE INSCRIPTIE VERMELDT DE NAAM, DE TITELS EN DE
VEROVERINGEN VAN ASSHUR-NASIR-PAL, KONING VAN ASSYRIË 885-860 V.C. (UITG. BRITISH MUSEUM.
FOTO OXFORD UNIVERSITY PRESS).

Gedurende meer dan twee en een half duizend jaren sliep deze kultuur in het zand
en onder de afbraak dier vreemdvormige heuvels en van dat machtig leven dier oude
tijden was niets tot ons gekomen dan een paar fabelen - want het zijn bijna geheel
fabelen gebleken - over Semiramis en Sardanapalus, door goedgeloovige en
fantazierijke Grieksche schrijvers uit Perzischen mond opgevangen en op hunne
wijze aangevuld, niets dan deze fabelen en eenige vage beschouwingen en
zinspelingen in het Oude Testament.
Maar de wetenschap der negentiende eeuw, gesteund door spade en houweel, heeft
de eeuwen-lang-zwijgende woestijn weder doen spreken, heeft aan die zonderlinge
bouwsels, die in Mesopotamië het oppervlak der aarde bedekken, bouwsels die noch
geheel van de natuur en noch geheel van den mensch zijn, haar geheimen ontlokt,
neen, juister is hier: ontworsteld, of zij is bezig die te ontworstelen, en voor onze
verwonderde oogen verrijst de stralend-despotische, de schitterend-barbaarsche, de
machtig-wreede grootheid van het Babylonisch, van het Assyrisch imperialisme.
Want den Europeeschen reiziger was reeds lang gebleken, dat die heuvels van een
zeer bizonderen aard waren. Als de onstuimige winterregens hun zijden doorploegden
en er ravijnen in groeven dan voerden de neerdalende wateren tot ver in de omringende
vlakten, zekere zelfstandigheden met zich, die niet zand of aarde bleken te zijn, maar
afval, puin, van de soort die men vindt waar een huis gebouwd of afgebroken wordt.
Dit puin bleek ontelbare fragmenten van bak- of natuursteen te bevatten, welke
opschriften droegen in een vreemd gecompliceerd letterschrift, en waarvan een
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gedeelte klaarblijkelijk met den beitel bewerkt was. Ook was er veel afkomstig van
aardewerk onder.
In de door de winterregens gevormde spleten en ravijnen bleken voorts door de
werking van het water geheele zijden van sterke baksteenmuren bloot gekomen te
zijn, soms ook een brok beeldhouwwerk,
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waarop zich een mensch of beest vertoonde.
Het een en ander moest tot de konkluzie leiden dat de heuvelachtige gestalten, die
overal het oog troffen in de vlakke landen van Mesopotamië, geen door de natuur
gevormde oneffenheden, geen bulten van de aardkorst waren, maar kunstmatige
ophoopingen van aarde en bouwmateriaal. Zij moesten dus door menschenhanden
geschapen bouwwerken bevatten, die ineengestort, opgebroken en gedeeltelijk tot
puin vergaan waren, welker massa's zich in den loop der eeuwen met groen bekleed
hadden en zoo den schijn van natuurlijke heuvels aangenomen hadden.

BEDIENDE VAN DEN KONING TE PAARD (REGEERING ASSHUR-BANI-PAL)
FOTO VAN W.A. MANSELL EN CO.).

668-626 V.C. (UITGAVE EN

Het was de Franschman Botta, en een paar jaren later de Engelschman Layard,
die in de veertiger jaren het eerst een ernstig onderzoek naar den mysterieuzen inhoud
van deze heuvels instelden. Het werk van Layard: ‘Nineveh and its remains’ geeft
ons een levendig en onderhoudend verhaal van de groote moeilijkheden, die hij
daarbij, vooral van de zijde der tegenwoordige bewoners van het land en van de
Turksche autoriteiten, onder wier indolentie en baatzucht het een poel van stagnatie
en verwildering werd, te overwinnen had. Maar zijn arbeid was niet zonder
voortreffelijke resultaten en het ‘British Museum’ dankt er een groot deel van zijn
Assyrische kunstschatten aan.
Het land Chaldea, waaruit de Babylonisch-Assyrische beschaving haren oorsprong
nam is alluviaal, van een rijke kleisoort, in den loop van veel duizenden jaren door
de rivieren Tigris en Eufraat uitgestort over zijn vasteren ondergrond. Het is bij
zorgvuldige behandeling en onder intelligent beheer uitstekend voor bebouwing
geschikt en een rijke bron van welvaart, maar het draagt geen boomen en bevat geen
natuursteen.
De volksklasse behielp zich voor haar huisvesting met hutten vervaardigd van
rietsoorten en bladeren, soms bedekt met een laag modder, die in het heet klimaat
spoedig droogde. Maar voor gebouwen van meer eerzucht en waardigheid, voor de
woningen der aanzienlijken en de paleizen der vorsten kon een dergelijk armoedig
en vergankelijk materiaal op den duur geen bevrediging

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

183
schenken. En zoo kwam men als in andere landen aan de mondingen van rivieren
gelegen tot het gebruik van baksteen. In het eerst werd deze slechts in de zon, later
ook in ovens gebakken. Aan deze laatste soort werd veel zorg besteed, de steenen
werden zelfs gemerkt met den naam en titels van den koning op wiens last paleis of
tempel gebouwd werd. Dit is voor den Assyrioloog van groot nut geweest om de
verschillende ruïnes te identificeeren en den tijd van hun oprichting ongeveer
vasttestellen. Terwijl op baksteenen, die den naam dragen van een koning, die
omstreeks 3000 vóór Christus leefde, de inscriptie grof en nauwlijks leesbaar en ook
de steen zelf ruw van vorm is, zijn daarentegen de steenen uit de laatste periode der
Assyrisch-Babylonische rijken, van 600 v.C. en daaromtrent, zoowel wat vorm als
inschrift betreft, smaakvol en zuiver afgewerkt. Het is ongelooflijk welke enorme
massa's baksteenen aan zoo'n Assyrisch paleis verwerkt werden. Sedert hun vernieling
hebben Babylon en Ninevé als steengroeven gediend, waaruit Arabieren en Turken
hun bedehuizen en aanzienlijker woningen opgebouwd hebben, maar de voorraad
blijft onuitputtelijk.

ASSHUR-BANI-PAL TE PAARD, EEN LEEUW BESTRIJDEND. (UITG. EN FOTO VAN W.A. MANSELL EN CO.).

Dit ligt vooral daaraan - en het verklaart ook de grootte van de kunstmatige heuvels,
waarop wij gewezen hebben - dat de monumentale gebouwen dezer oude volken niet
op den beganen grond, maar op platforms of terrassen van geweldigen omvang
gebouwd werden. In het moerassig deltaland, waaruit hun kultuur ontsproot, heeft
dit waarschijnlijk zijn oorsprong genomen uit de behoefte zich te vrijwaren voor
overstroomingen, maar later schijnt het - ook in het hooger gelegen Assyrië - zoowel
ter verdediging tegen den vijand als ter verheerlijking van de majesteit van den vorst
geschied te zijn.
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Een dergelijk platform droeg soms een enkel paleis of een enkelen tempel, soms als
te Koyunjik (Ninevé) verscheidene paleizen met daaraan verbonden ‘ziggurat’. Het
op deze plaats gevonden terras verheft zich op zijn hoogste punt tot 95 Engelsche
voeten en naar de berekening van Rawlinson zouden 10.000 mannen twaalf jaren
lang daaraan gearbeid moeten hebben. Eerst daarna, nadat op deze wijze het reusachtig
fundament gelegd was, kon met den eigenlijken bouw van paleis of tempel begonnen
worden.
Hooger dan de overige heuvels zijn die, welke de overblijfselen van een tempel
herbergen. Zij onderscheiden zich door hun piramidalen vorm. De Chaldeeuwsche
tempels ‘Ziggurats’ geheeten, bestonden uit verschillende verdiepingen, allen vierkant
van vorm en elke hoogere wat kleiner dan de voorafgaande, op elkander geplaatste
vierkante doozen dus, met hun hoogte verminderend in omvang. De hoogste
verdieping bevatte het heiligdom, dat dus evenals de Gothische torenspits de aandacht
hemelwaarts richtte. Van deze tempels, die ook tot observatorium dienden, was de
grootste die van Borsip uit zeven verdiepingen bestaande en meer dan 150 voet
hoogte bereikend. De zeven verdiepingen vertegenwoordigden de zeven sfeeren,
waarin zich volgens de oude Chaldeeuwsche astronomie de zeven planeten bewogen.
Aan iedere planeet werd een afzonderlijke kleur toegeschreven. De Zon (Shamash)
was goud-, de Maan (Sin) zilverkleurig, Jupiter (Marduk) had een oranje-, Mars
(Nergal) een roode kleur, enz. De verschillende verdiepingen van den toren waren
volgens deze min of meer wetenschappelijke fantaizie, hetzij met behulp van den
aard van de steensoort, van de metalen dekking of op andere wijze, van kleur voorzien.
Op de hoogste verdieping vonkelde het zilverbeslag dat de kleur van de Maan
belichaamde.
Maar de gebouwen der Assyriërs, die het meest tot de reconstructie van de
geschiedenis van dat volk, en hun Babylonisch-Chaldeeuwsch voorgeslacht,
bijgedragen hebben, zijn de paleizen.
Wij zagen reeds dat zij op enorme kunstmatige verhevenheden geplaatst werden.
En ofschoon de Assyriërs, wier rijk zooveel hooger op de Tigris gelegen was, wel
over natuursteen in de nabijheid van hun bouwwerken beschikten, bleven zij, de
oude traditie volgend, zich zoowel voor den bouw van het paleis zelf als van het
terras waarop het te staan kwam van baksteen bedienen. De natuursteen werd bijna
uitsluitend voor ornamenteele doeleinden door hen gebruikt.
Het is nog altijd moeilijk ons een goede voorstelling van zoo'n paleis te maken,
ofschoon Fergusson e.a. beproefd hebben het in gedachten weder op te bouwen. Er
ontbreekt nog zooveel aan onze kennis dat minstens de helft op gissingen blijft
berusten. Wij weten zelfs niet eens of het verdiepingen had. Waarschijnlijk werd het
paleis bereikt middels verschillende opgangen langs het bazement aangelegd, zacht
genoeg van helling om ook voor paarden, karossen en wagens gemakkelijk begaanbaar
te zijn. Hoog gelegen boven de wateren van den Tigris, om de snelheid van zijn
strooming in de streek der paleizen-steden de Pijl genoemd, moet het, met zijn metalen
en steenen versieringen, met zijn machtige statuen en rijk-bewerkte gevels, in zijn
geweldige breedte en vastheid van vorm, een massieve grootheid en majesteit vertoond
hebben, als de wereld in haar geschiedverloop maar zelden te aanschouwen heeft
gegeven.
Naderbij tredend zouden ons in de eerste plaats de kolossale monsters, met het
lichaam van een stier of leeuw en den kop van een mensch, getroffen hebben, die
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vóór of langs de ingangspoort, verscheidene paren soms, opgesteld waren, den
binnentredende ontzag afdwingend (Zie bl. 181). Zij huisvestten de beschermgeesten,
die over het paleis en den koning waakten. Het waren de Kirubu - Hebreeuwsch
Kerubin, ons Cherubim - waaraan zij tot verblijf strekten.
Met beven en vreezen moet de onderdaan
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van den Assyrischen Koning die dezen vertegenwoordiger van Assur, den oppergod
der Assyriërs, om een gunst kwam vragen of zijn nederige diensten aanbieden, zijn
weg tusschen deze monumentale gedrochten genomen hebben. Want zij zijn een
afschaduwing van de trotsche en despotische, de onvermurwbare macht van den
Assyrischen tiran. Vol rustige, zelfbewuste, onverbiddelijke kracht staan zij daar, in
starre onbeweeglijkheid, van geweldige proporties.

ASSHUR-NASI-PAL, HOUDEND EEN DRINKSCHAAL MET WIJN IN DE RECHTERHAND EN ZIJN BOOG
GRIJPEND MET DE LINKERHAND. BEDIENDE MET INSECTENVERJAGER. (UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO
OXFORD UNIVERSITY PRESS).

Hoe vast staan die leeuwen-, die stierenpooten geplant op den grond, hoe hecht
zijn die vleugels bevestigd aan het lichaam, hoe stevig staat die kop op den romp
van het machtig dier, met welk een harmonischen eenvoud zijn vleugels en baard,
is elk onderdeel gestyleerd. Vooral de vleugels, in sierlijke en toch sterke lijn, in een
breeden, machtigen zwaai, zich uitspreidend over de geheele figuur, over den massalen
romp, wekken een indruk van verwonderlijke, bovenaardsche kracht.
Dit is kunst van een groote, harmonische schoonheid; dit zijn prachtige statuen,
al spreken zij ons noch van lieflijkheid en gratie, noch van mildheid en mededoogen.
En dit geldt van de Assyrische kunst in het algemeen.
De teerder en verfijnder deugden des menschen, de liefde en de edelmoedigheid,
onze hooger menschelijkheid, die zullen wij eerst in het beeldhouwwerk van Hellas
aantreffen.
Tegenover de Assyriërs staande voelen wij, ondanks den korten afstand in jaren,
die deze twee oude beschavingen scheidt, onze innige verwantschap met de Grieken,
zien wij met de Grieken de Assyriërs als barbaren. De skulptuur, welke ons in de
Assyrische afdeeling omgeeft, spreekt ons van weinig anders dan het primitief en
barbaarsch egoïsme, van weinig anders dan de macht en heerlijkheid, de daden van
geweld en het ruwe tijdverdrijf van den éénlingheerscher. Het is de willekeur en de
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wreedheid van het menschbeest, den despoot, de nog hoofdzakelijk als een
onweerstaanbare phyzieke macht geziene menschelijke grootheid, vereeuwigd door
het menschelijk talent. De schoonheid van het intellect, de algemeen-menschelijke
sympathieën, het ruimer gevoelselement en den open, begrijpenden zin, waardoor
het demokratisch Hellas zich onderscheiden zal, is in deze
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Assyrische kunstwerken nog geheel afwezig.
Maar wij zullen aan dit beeldhouwwerk later meer in bizonderheden onze aandacht
geven.

DESSINS, GENOMEN VAN KONINKL. GEWADEN. (UITG. BRITISH MUS. FOTO OXF. UNIV. PRESS).

Scherper toeziend op die geweldige bewakers, die de Assyrische vorsten aan den
ingang van hun verblijf geplaatst hadden, kan het ons niet ontgaan, dat deze stieren
of leeuwen vijf pooten hebben. Het doel met deze afwijking van het normale te
bereiken, is klaarblijkelijk geweest, dat de toeschouwer het beest met vier pooten
zou zien, ook als hij het van terzijde bekeek, omdat een van de voor pooten dan achter
de andere verborgen is.
Niet minder mooi van kunstgehalte dan deze beest-mensch-figuren, om de
forschheid en genadelooze kracht, die de kunstenaar er in belichaamde, is de leeuw,
dien Koning Assur-Nasir-Pal voor een tempel plaatste en waarin hij de geschiedenis
zijner veroveringen deed graveeren (zie bl. 180).

DESSINS, GENOMEN VAN KONINKL. GEWADEN. (UITG. BRITISH MUS. FOTO OXF. UNIV. PRESS).

Wij overschrijden den drempel van het paleis.
Wat meer dan van den buitenkant weten wij van de binnenruimten. Met de gegevens
te onzer beschikking kunnen we ons ongeveer het hier volgende denkbeeld maken
van de groote receptie-zaal.
Wat in de eerste plaats onze aandacht afdwingt is het plaveisel, dat òf uit groote
albasten tegels, van smaakvolle patronen voorzien, saamgesteld was, of met rijen
inscripties bedekt was, welker letters, diep in den steen gegraveerd en daarna met
een gesmolten metalen zelfstandigheid, een soort brons, gevuld, door de eigenaardige
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vormen van het Assyrisch letterschrift, een zeer ingewikkelde en grillige ornamentiek
van vreemd-aantrekkelijke bekoring te voorschijn riepen.
Kunstrijker, en voor ons nakomelingen waardevoller, was de versiering van de
muren. Want zij zijn het vooral, die ons een beeld helpen vormen van de Assyrische
maatschappij, of, zoo men van een Assyrische maatschappij in dit opzicht nauwlijks
spreken mag, van het leven en de daden van den Assyrischen koning en zijn dienaren.
Deze muren waren tot op twaalf of vijftien voet hoogte bekleed met gebeeldhouwde
platen van een zacht grijs albast, stevig vastgehecht aan den baksteenen muur en met
ijzeren krammen saam verbonden. Zie bl. 182 tot 185. Soms draagt zulk een plaat
een enkel onderwerp, soms strekt hetzelfde onderwerp zich over verschillende platen
uit, soms wordt het voortgezet over een geheele muurzijde. En uit het feit, dat de
regels schrift, welke de gebeeldhouwde figuren steeds verzelden, met een zoo
volmaakte geleidelijkheid en aansluiting van de eene op de andere plaat overgingen,
heeft men de konklusie getrokken,
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dat de albasten steen bewerkt werd na zijn bevestiging aan den muur. Sporen van
verf toonen aan, dat in een zekere, waarschijnlijk beperkte mate kleur gebruikt werd
om de voorstellingen van den beitel te verlevendigen. Kleur is o.a. gevonden op de
oogen, de wenkbrauwen, het haar, de sandalen, de kledingstukken, het hoofddeksel
van de vorsten, op het harnas van paarden en deelen van den wagen of strijdkaros,
op de bloemen door dienaren gedragen, soms ook op boomen. Waar een beleg
afgebeeld is, schijnen de vlammen, die uit ramen en daken barsten, altijd rood
geschilderd geweest te zijn.

DESSINS, GENOMEN VAN KONINKL. GEWADEN. (UITG. BRITISH MUS. FOTO OXF. UNIV. PRESS).

Maar er is reden aan te nemen dat kleur slechts zeer spaarzaam aangebracht werd
op dit beeldhouwwerk en het moet daarom een aangename tegenstelling gevormd
hebben met de rijke versiering die onmiddellijk erboven aangebracht was en die
bestond uit een rand, van drie tot vijf voet breedte, saamgesteld uit hard gebakken
steenen, in het vuur gekleurd en verglaasd. De beschildering daarvan vertoonde
somtijds menschelijke figuren en tooneelen uit het leven, somtijds gevleugelde figuren
of godheden, somtijds fantastische dieren - deze voorstellingen waren dan altijd
afgesloten, van boven en van beneden, door een rand van een eenvoudig, op de
herhaling van zekere geometrische figuren berustend patroon; maar ook werd de
geheele fries soms gevormd door een, meer of minder uitgewerkt en gekompliceerd,
doorloopend patroon, gewoonlijk van een symbolische, godsdienstige beteekenis.
Eenig denkbeeld van den stijl van het Assyrisch ornament kan men zich vormen door
de hier gereproduceerde dekoratieve dessins, die op koninklijke gewaden aangetroffen
zijn. Het is opmerkelijk dat de prachtig afgewerkte tegels, die de binnenmuren van
het paleis versierden en waarvan helaas maar enkele brokstukken tot ons gekomen
zijn, daar zij bij de ineenstorting van het paleis grootendeels vernield werden, dezelfde
eenigszins gedempte of zachter kleuren vertoonen als zich thans bizonder in onze
gunst verheugen voor dekoratieve doeleinden: de meest gebruikte schijnen te zijn
een donker en bleek geel, wit en roomkleur, een teer bleekgroen, nu en dan oranje
en een bleek paars, heel weinig blauw en rood; olijfgroen en bruin waren de meest
gewilde grondkleuren. Nu en dan treft men een sterk blauw en helder rood aan,
gewoonlijk samen, maar deze positieve kleuren zijn zeldzaam en de smaak van de
Assyriërs schijnt hun voor de versiering hunner muren aan bleeke en doffe tinten de
voorkeur te hebben doen geven. De algemeene toon was rustig, om niet te zeggen
somber; er is geen streven naar schitterende effekten door het naast elkaar plaatsen
van sterke, helle kleuren.
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De openingen, die als ramen dienden, waren beschermd door zwaar tapijtwerk,
dat zoowel de hitte van den zomer als de koude winden van den winter zooveel
mogelijk
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buitensloot. In het warme zomerseizoen echter vertoefden de bewoners bij voorkeur
in de open lucht, hetzij in een van de luchtige binnenplaatsen, waar de kamers op uit
kwamen, hetzij onder de schaduwboomen van het paradeisos of park, waarvan de
woningen der rijken voorzien waren.
Het dak van de zalen en kamers schijnt uit houten balken bestaan te hebben. Dit
verklaart waarom alle inwendige ruimten, behalve de uitgestrekte binnenhoven,
betrekkelijk nauw zijn, niet meer dan 40 voet, terwijl de lengte soms de 180 voet
bereikt. Geen deel van het dak is echter bewaard gebleven. De mogelijkheid bestaat
dat het uit steenen bogen gevormd werd. Bogen van baksteen werden in elk geval
gebruikt voor nauwe gewelven of over poorten en deuren. Ook kolommen werden
hier en daar aangebracht; maar meer als ondergeschikt detail ter versiering dan voor
constructioneele doeleinden, soms in buitensporige samenstellingen, de kolom rustend
op den rug van een leeuw, of hond of gevleugelden stier.
Onze verbeelding wat aanscherpend kunnen wij ons min of meer voorstellen in
een zaal als de zoo even beschrevene de Assyrische grooten vereenigd te zien aan
een feestmaaltijd, den terugkeer van hun koning van een zijner roof- of
veroveringstochten vierend. Er werd daarbij gebruik gemaakt van tafels, stoelen en
rustbanken. Het groot aantal soorten voedsel, vermeld in de Assyrische literatuur,
doet veronderstellen dat de Assyrische voorname wereld van een luxueus diner hield.
Wijn was bij zoo'n gelegenheid de gebruikelijke drank en de Assyriërs, evenals de
Perzen, waren niet matig in het gebruik ervan. Verschillende wijnsoorten werden
van elders ingevoerd. De wijn werd uit een groote kom in de drinkschalen geschept,
die gevuld aan de gasten aangeboden werden. De tafel was versierd met bloemen en
een vorstelijk muziekkorps trachtte de feeststemming te verhoogen. Niet minder dan
7 of 8 verschillende muziekinstrumenten waren bekend, waaronder de harp, de lier
en de tamboerine. De lier schijnt vooral bij feesten, de harp voor gewijde muziek te
zijn gebruikt.
Met hun eindelooze rijen inscripties, waarin van jaar tot jaar de geschiedenis der
koningen, die deze monumentale verblijven voor zich deden op- en inrichten,
beschreven wordt, toegelicht door het leven en werkelijkheid daaraan verleenend
beeldhouwwerk geven de Assyrische paleizen ons vele buitengewoon belangrijke
bladzijden uit het Boek der Verleden Tijden te lezen.
Het paleis dier dagen was niet alleen d e verblijfplaats van het koningschap, het
was ook het boek dat elk soeverein bij zijn troonsbestijging begon en waarin hij de
geschiedenis zijner regeering opschreef.
Dit doet ons begrijpen waarom een dezer vorsten tot de koningen, die hem zullen
opvolgen, het verzoek richt het gebouw in goeden toestand te bewaren, met een gebed
voor hun welzijn als zij daaraan gehoor geven en met een vloek over hen, die in
dezen plicht te kort schieten:
‘Wie de werken van mijn hand verandert of vernietigt, wie de muren neerhaalt,
die ik opgericht heb - mogen Asshur, Nineb, Raman en de groote goden zijn naam
en zaad uitroeien en hem gebonden doen neerzitten aan de voeten van zijn vijand’.
Maar een niet minder groot wonder dan het paleis en toebehooren zelf heeft het
onderzoek en de scherpzinnigheid der Assyriologen uit het puin van vijf en twintig
eeuwen aan het licht gebracht: eene verzameling van letterkundige en
wetenschappelijke werken, van godsdienstige verhandelingen, van allerlei dokumenten
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van wettelijken, publieken of persoonlijken aard gedeponeerd in kamers, speciaal
voor dat doel ingericht: een B i b l i o t h e e k .
De Assyrische bibliotheek bevat geen boeken van papier maar van verharde klei.
Zij hebben verschillende vormen, de meeste zijn boek, plaat, tafelvormig, maar vele
ook hebben een cilinder, een tonnetjes, een
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prismavorm. Het British Museum bevat niet minder dan twee en twintig duizend van
deze Assyrische boeken. Groote zalen zijn er mee gevuld.

ASSYRISCHE GODEN (REGEERING VAN ASSHUR-BANI-PAL 668-626 V.C.). (UITGAVE EN FOTO VAN W.A.
MANSELL EN CO.).

Hun inhoud is van den meest verscheiden aard. Er zijn tal van dokumenten onder:
vonnissen van civiel-recht, overeenkomsten betreffend den verkoop van huizen, van
land, van slaven, enz., die ons omtrent de verhoudingen der Assyrische burgers
onderling inlichten. Anderen hebben betrekking op het bestuur van den staat:
Koninklijke proclamaties en besluiten, lijsten van schatting, verschuldigd of ingebracht
door de steden van het rijk of onderworpen volken, rapporten van generaals of
gouverneurs, de dagelijksche berichten van de opzieners der koninklijke observatoriën
e.d..
De wetenschap is vertegenwoordigd door werken van astronomischen en
mathematischen aard, waarin de oude Chaldeeuwen het ver gebracht hadden; verder
door handboeken over geografie, gewoonlijk niet veel meer dan lijsten van de zeeën,
bergen en rivieren, volken en steden, in die dagen bekend; lijsten van planten en
dieren met een zeer gebrekkig pogen tot klassificatie; en wat wij het minst zouden
verwachten: bij de wetenschappelijke afdeeling nemen grammaires, woordenboeken,
leesboeken een eerste
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plaats in. Dit houdt verband met de geschiedenis der Babylonisch-Assyrische volken.
De beschaving van deze naties is grootendeels overgenomen van de oude bewoners
van het land, de menschen van Shumir en Akkad, gewoonlijk Akkadiërs geheeten.
Zij waren de uitvinders van het zoogenaamde ‘cuneiform’, het wigvormig letterschrift,
zij vestigden aan den benedenloop van Tigris en Eufraat de voornaamste steden van
het latere Babylonië en richtten daar de oudste monumenten op, waarmee wij bekend
zijn. Zij kenden reeds het bewerken van metalen en waarschijnlijk hebben zij ook
reeds eenige van die kanalen gegraven zonder welke het land, niettegenstaande zijn
fabelachtige vruchtbaarheid, een moerassige wildernis zou gebleven zijn.
Deze Akkadiërs (misschien juister Shumirians te noemen) zijn overheerd geworden
door Semitische volksstammen, die er zich gedeeltelijk mee vermengd hebben.
Zuiverder dan de Babyloniërs hebben de Assyriërs hun Semitische taal en wezen
bewaard, maar hun beschaving is toch bijna geheel aan de Akkadiërs ontleend. De
taal der Assyriërs wijkt niet veel meer van het Hebreeuwsch af dan het eene
Hollandsche dialekt van het andere. Maar het Akkadisch (of Shumirisch) was daarom
niet vergeten. Het was de taal, waarin de boeken der oude wijzen geschreven waren
en welker kennis door de priesters steeds onderhouden was. Het vervulde in de
Babylonisch-Assyrische beschaving eenzelfde rol als de zoogenaamd ‘doode talen’
Latijn en Grieksch, tot voor kort en ten deele nog in de onze. En dit verklaart de
aanwezigheid in de Assyrische bibliotheek van al die woordenboeken en
spraakkunsten, met de hulp waarvan onze Westersche geleerden ook het Akkadisch
hebben leeren ontcijferen.
Daardoor hebben zij onze kennis kunnen verrijken met een verwonderlijk
uitgebreide verzameling heilige teksten, gebeden en voorschriften, enz., waaruit het
mogelijk geweest is met een groote mate van waarschijnlijkheid den meest primitieven
godsdienst te reconstrueeren waarvan wij tot nog toe kennis droegen. Want de
beschaving der ‘Shumiro-Akkadians’ schijnt reeds vastgeworteld te zijn in Chaldea
omstreeks 5000 vóór Christus, is dus, naar ons weten, ouder dan die van de Chineezen
en Egyptenaren.
Inderdaad, voeren deze overwinningen der wetenschap ons niet in een
sprookjeswereld van grenzelooze uitgebreidheid?
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BAS-RELIEF MET DEN HEILIGEN BOOM, EEN CONVENTIONEELE VOORSTELLING VAN DEN DADELPALM
EN MET EEN MYTHOLOGISCH WEZEN DAT DEN DADELPALM VRUCHTBAAR MAAKT. (UITG. BRITISH
MUSEUM. FOTO OXF. UNIV. PRESS).

Over de vele goede en de tallooze kwade geesten, waaronder de Akkadiërs in
bewondering en vrees, in vrees vooral, leefden, kunnen wij hier niet in bizonderheden
treden. Hun godsdienst onderging in den loop der
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jaarduizenden belangrijke wijzigingen, maar vinden wij toch grootendeels terug in
dien van de Babyloniërs en Assyriërs.

GEVLEUGELD WEZEN DAT EEN DIER EN KORENAAR NAAR DE OFFERPLAATS BRENGT. (UITG. BRITISH
MUS. FOTO OXF. UNIV. PRESS).

In zijn werk ‘Assyria’ geeft de bekende Orientalist prof Sayce de volgende
voorstelling van het religieuze leven van Assyrië, welke aan helderheid niet te
wenschen laat, maar welker juistheid niet te mijner beoordeeling staat.
‘Als wij het karakter van den Assyrischen godsdienst opsommen vinden wij het
door opmerkelijke kontrasten gekenmerkt. Aan den eenen kant blijkt het een ruw
soort polytheïsme te zijn, niet alleen goden en halfgoden en zelfs vergoddelijkte
menschen erkennend, maar ook een overtalrijke geestenwereld “het heir van hemel
en aarde”, te zamen gerangschikt als de “300 geesten van den hemel en de 600 geesten
van de aarde”. Eenige daarvan waren van weldoenden, andere van vijandigen aard.
Behalve dit uitgebreid leger van goddelijke machten aanbaden de Assyriërs ook de
hemelsche lichamen en de geesten van rivieren en bergen. Zij richtten zelfs steenen
of “Beth-els” op, zoo genoemd omdat zij echte huizen van god, waarin de godheid
woonde, verbeeldden te zijn, en zij plengden er hun drankoffers van olie en wijn op.
Maar aan den anderen kant, in tegenstelling met dit veelgodendom, was er een
sterke tendenz naar 't monotheïsme. Van den voornaamsten god Assur (Asshur)
wordt dikwijls gesproken in een taal, die monotheïstisch schijnt: aan hen schrijven
de Assyrische vorsten hun overwinningen toe, in zijn naam voeren zij oorlog tegen
den ongeloovige. Een dergelijke tegenspraak vertoont zich in het karakter van den
Assyrischen godsdienst zelf. Er was veel in dat onze bewondering afdwingt; de
Assyriër b.v. biechtte zijn zonden aan zijn goden, hij smeekte hun vergeving en hulp
in, hij vergunde niets zich tusschen hem en wat hij als zijn godsdienstige plichten
begreep te stellen. Met dit al ging zijne aanbidding van Ishtar (de Assyrische Venus)
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gepaard met de leelijkste excessen - excessen, evenals die van de Phoeniciërs bedreven
in den naam en om den wille
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van den godsdienst. Veel van deze tegenstrijdigheden moeten verklaard worden uit
de geschiedenis zijner godsdienstige denkbeelden. Zooals wij gezien hebben was
een groot deel daarvan ontleend aan een niet-Semitische bevolking, de primitieve
bewoners van Babylonië, onder welker invloed de Semitische Babyloniërs gekomen
waren toen zij nog alle elementen van kultuur ontbeerden. Het resultaat was een
geloof, waarin de oude Akkadische voorstellingen overgenomen waren door een
vreemd ras, maar tegelijkertijd belangrijk gewijzigd. Het was de Akkadische
godsdienst vertolkt door den Semitischen geest en de aanbidding van Baal, die overal
den Zonnegod deed zien onder een oneindige verscheidenheid van openbaringen,
voerde een onophoudelijken strijd met de koncepties van het overgenomen geloof,
maar overwon ze nooit geheel. De goden en geesten van de Akkadiërs bleven tot het
laatst hun plaats behouden, maar hun eeredienst werd doortrokken en overheerscht
door de aanbidding van den Semitischen Zonnegod. Met den voortgang des tijds
werden nieuwe godsdienstige elementen in het systeem opgenomen, nam de
Assyrisch-Babylonische godsdienst nieuwe vormen aan, en in Assyrië zelf kreeg de
verheerlijking van den vergoddelijkten Staat, in de persoon van den god Assur,
allengs een zoo overwegende beteekenis, dat zij het godsdienstig geloof en de
godsdienstige aspiraties van het volk dreigde te absorbeeren. De hoogerstrevende
geesten der natie bewogen zich, tastend en zoekend, naar de konceptie van één
almachtigen god en een zuiverder vorm van geloof, maar de macht der polytheïstische
voorstellingen en praktijken voorkwam dat zij het ooit zoover brachten’.
Eenige skulpturen op den godsdienst der Assyriërs betrekking hebbend vindt de
lezer hiernevens gereproduceerd (bl. 189-191). Niet de minst opmerkelijke daarvan
is, helaas nog al geschonden, de strijd van den beschermenden god Marduk met den
kwaden geest Tiamat, de impersonatie van den Chaos.
In een godsdienst, die het universum met geesten bevolkt, waarvan het grootste
deel den mensch bedreigend zijn, moet het bezweren dezer geesten, het voorkomen
van hun onheilvolle werking een belangrijke plaats innemen. Talismans spelen dan
ook een groote rol en ook zien wij dat in de Akkadische en weder in de
Babylonisch-Assyrische godsdiensten de toovenaars en bezweerders een aanzienlijk
deel van de priesterschap uitmaakten. Dat het systeem van bezwering en betoovering,
van voorspelling en waarzegging tot in de laatste dagen van het Assyrisch rijk van
volle kracht bleef blijkt o.a. uit eene verzameling van honderden boeken, uitsluitend
dit onderwerp behandelend, saamgebracht voor de bibliotheek van koning Sargon
II. Met de mededeeling van een enkel kurieus staaltje uit die verzameling moet ik
hier volstaan:
‘Als een grijze hond het paleis binnenloopt zal het verteerd worden door de
vlammen. Als een gele hond het paleis binnenloopt zal het ondergaan in een geweldige
katastrofe. Als een bruine hond het paleis binnenloopt, zal vrede met den vijand
gesloten worden. Als een hond het paleis binnenloopt en niet gedood wordt zal de
vrede van het paleis verstoord worden. Als een hond den tempel binnenloopt zullen
de goden het land ongenadig zijn. Als een zwarte hond den tempel binnenloopt zullen
zijn fundamenten scheuren. Als een grijze hond den tempel binnenloopt zal deze al
zijn bezittingen verliezen. Enz., enz.’
Dit ééne voorbeeld is duidelijk genoeg. De Assyriër moet een belangrijk deel van
zijn leven doorgebracht hebben met het noteeren van allerlei nietigheden en futiliteiten
en het raadplegen van de priesters over de daaraan te verbinden gevolgtrekkingen.
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In het klein bestek waarin wij onze opmerkingen over het maatschappelijk en
godsdienstig leven der Assyriërs moeten saamdringen kunnen wij slechts heel ter
loops een enkel woord zeggen over hun mythen.
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Het groote mythisch Epos van deze volkeren is belichaamd in een heldendicht, dat
voor een groot deel bewaard gebleven is en dat ouder is dan eenig ander daar het
zeker tot 2000 v.C. teruggaat en waarschijnlijk verder.
Er is een beschrijving in van een zondvloed, die een zoo opmerkelijke gelijkenis
vertoont met den zondvloed van het Oude Testament, dat eenzelfde historisch of
legendarisch gebeuren er aan ten grondslag moet liggen.
Met groote volharding en scherpzinnigheid heeft de Assyrioloog Smith de
fragmenten behoorend tot dit zondvloedverhaal bij elkander gezocht en in den loop
van zijn onderzoek bevond hij dat het slechts een incident was van een groot Epos,
een gedicht in twaalf boeken, te zamen 3000 regels uitmakend, dat de daden van een
Koning van Erech verheerlijkt en terugvoert tot den tijd dat Erech de hoofdstad van
Shumir was en het land onderworpen aan Elamitische veroveraars.
De held van het verhaal is koning Gisdhubar of Izdubar en de beroemde legende
van Herakles is niet anders dan een Grieksche echo van de legende van Izdubar. De
leeuw door Izdubar verslagen is de leeuw van Nemea; de gevleugelde stier door Anu
geschapen om de beleediging Ishtar aangedaan te wreeken is de gevleugelde stier
van Kreta; de tiran Khumbaba door Isdubar gedood is de tiran Geryon; de edelsteenen,
voortgebracht door de boomen van het bosch ‘buiten de poort van de zon’, zijn de
appelen van de Hesperiden; en de doodelijke ziekte van Isdubar is geen andere als
de koorts, waarmee de vergiftigde tunica van Nessus het bloed van den Griekschen
held besmet.
Zoo vindt men ook de Grieksche mythe van Aphrodite en Adonis terug in de
liefdesgeschiedenis van Ishtar en Tammuz.
Ware het niet wat lang ik zou het verhaal van den zondvloed hier inlasschen, daar
het tot een interessante vergelijking met onzen bijbelschen zondvloed de stof biedt,
maar, gedachtig aan onze ruimte, moet ik mij om den lezer toch iets, een kleine
proeve, van die Akkadisch-Babylonische poëzie voor te zetten, hier bepalen tot de
aanhaling van een fragment uit het gedicht ‘De afdaling van Ishtar’. Dat gedeelte,
hetwelk Ishtar's reis naar de onderwereld beschrijft, waar zij den jongen zongod
Tammuz komt opeischen van hare mededingster, de gevreesde Koningin der Dooden:
het ademt een waarlijk grootsche en indrukwekkende stemming, een sombere
verhevenheid.
‘Naar het land, waarvan geen terugkeer is, naar het huis des verderfs, heeft Ishtar,
de dochter van Sin, haar geest gericht.... Naar de woning die een ingang maar geen
uitgang heeft, naar den weg, dien men gaan maar waarop men niet terugkomen kan,
naar de hallen, die het licht buitensluiten, waar de honger zich met stof en slijk voedt,
waar zonnestralen nooit gezien worden, waar de schaduwen van den dood wonen in
de duisternis, als vogelen met vleugels bekleed. Op den drempel van de poort, op
het slot van de poort lag het stof opeengehoopt - maar Ishtar, toen zij het land bereikte,
waarvan geen terugkeeren is, deelde haar bevel mede aan den wachter van de poort:
‘Wachter, open uw poort, opdat ik binnentrede. Opent gij haar niet en mag ik niet
binnentreden, dan zal ik de poort van zijn hengsels rukken en het slot verbreken, ik
zal den drempel vernielen en mij met geweld een doortocht banen; ik zal de dooden
loslaten om naar de aarde terug te keeren opdat zij weer mogen leven en eten; ik zal
de opgestane dooden talrijker maken dan de levenden. De wachter opende zijn lippen
en sprak: Wees stil, o dochter van Sin, laat mij gaan en uwen naam overbrengen aan
Allat, de Koningin’.
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In een volgend opstel zullen wij, eenige grepen doende in het leven der Assyrische
Koningen, gelegenheid hebben het met hun tijd verband houdend beeldhouwwerk
meer in bizonderheden te bespreken.
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Carnië,
door H.M.R. Leopold.
(Vervolg).
En ook van winterleven der Carniërs weet ik weinig, doordat we maar net de eerste
sneeuw hadden zien vallen, toen de kortende dagen en de steeds meer opdringende
soldaten ons deden besluiten zuidelijker streken op te zoeken.
Ik stel het me voor als een sprookje, een Noorsch sprookje.
Dagen lang viel dicht het witte vlokkenvolk en zeefde uit de lucht den laatsten
walm van de vunzige hitte en het vuil van den zomer, die ook hier de dalen volstrekt
niet spaart. Nu straalt de gouden zon weer tusschen de blinkende bergen (Afb. 15)
over het kerstfeest der dennebosschen. 't Is stil in de lucht en niet koud. De
sneeuwklompen komen te voorschijn en de er mee beschermde voeten trekken sleden
van koen gebogen slieten tegen de boschpaden op om het hakhout te laden, dat in
het najaar de mannen daarboven tot bossen bonden. Met de volle sleden gaat het
lachend en joelend als op een baan van rijkeluiswinterverblijf naar beneden.
Op donkere dagen praat men en leest in den f o c o l a r e en in de Kerstvacantie
hoort het heele huisgezin wat de oudere kinderen, die studeeren in stad, nieuws
leerden.
De heele bevolking is wonderlijk leergierig. Comeglians alleen, met hoogstens
een vierhonderd inwoners, heeft vijf en twintig jongelui op studie aan de hoogeschool.
Ieder weet zich hier uitstekend in het Italiaansch uit te drukken, ofschoon ze onder
elkander altijd hun vreemde gouwspraak gebruiken. En ze kunnen over alles
meepraten. Ik herinner me nog duidelijk de angstige verbazing van een Romeinsch
vriend, die voor een weekje òverkwam, bij de kennismaking met zoo'n
boerenbevolking. Jonge meisjes zaten een oogenblik uit te rusten naast een hoop
hooi, die van den berg naar den stal moest, en vertelden ons terloops, dat ze nu
binnenkort niet meer samen zouden kunnen werken, zooals ze altijd gedaan hadden,
omdat de eene op de hoogere burgerschool, de andere op het gymnasium gaan wou.
De Romein vroeg een beetje spottend, hoe ze dat zoo precies wisten. Ze antwoordden
doodgewoon, dat haar aanleg verschillend was, de eene meer voelde voor de
‘letterkundige vakken’, de andere voor de ‘exacte wetenschappen’. Sinds onze vriend
zoo moeilijke woorden goed had hooren gebruiken door meisjes met bloote bruine
voeten naast een hoop hooi, was hij van een nederige vriendelijkheid, die we in de
Eeuwige Stad nooit aan hem ontdekt hadden, zelfs tegen de werkmeid in de keuken.
't Is een genot - in Rome bijna ongekend - nooit bang te hoeven zijn een te
‘geleerde’ term te gebruiken en aan ieder, dien je tegenkomt, te kunnen vragen je op
de kaart terecht te wijzen.
Wanneer men in het Zuiden een reisgids, ook een zuiver Italiaansche, te voorschijn
haalt, schrikken de boeren en worden de koetsiers dubbel begeerig; het bekijken van
een kaart brengt in eenigszins afgelegen streken steeds het ‘verdienstelijk wapen’
der karabiniers in beweging.
In Carnië daarentegen gaat de boer, als men hem inlichtingen vraagt, naar zijn
goed voorziene boekenkast, haalt er de eenige, maar voortreflijke gids voor Carnië
in den eersten druk, die ieder aanprijst als beter dan de tweede, uit te voorschijn en
laat, als hij den bezoeker voor zoo iets rijp acht, een afdrukje zien van een tijdschrift,
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waarin bekende aardrijkskundigen met dankbare herinnering spreken van een
bergtocht onder zijn leiding - die van den boer - ondernomen. Al is hij tamelijk wel
tevreden met onze nieuwe Touring Club-kaart, toch neemt
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hij om ons zuiver in te lichten de vergroote stafkaart uit de envelop.
Na zulke ervaringen verwonderde het ons volstrekt niet als mooiste gebouw van
elk dorp een school te vinden en nooit de anders zoo zuinige menschen te hooren
klagen, dat het zoo duur kost zijn kinderen naar stad te laten gaan op studie.
't Klonk volstrekt niet bekrompen, toen een bejaarde boerin zich beklaagde, dat
de jongelui tegenwoordig uit Duitschland zooveel anarchistische en ongeloovige
boeken meenemen en daardoor de oude degelijkheid gaan verleeren. En hoe anders
dan het ruw atheïstisch gescheld en de achterbaksche nonchalance van het zuidelijk
volk en zijn geestelijkheid was de oprechte, waardeerende verhouding van het jonge,
verlichte geslacht hier tot zijn pastoors.
***

AFB.

14. ALS DE OPTOCHT GAAT NAAR HET NEDERIG KERKJE.

We waren op marsch naar Osaïs om de kerk te zien, waarin onbekende schilders
omstreeks het jaar vijftienhonderd aan de Gothische gewelven van het koor heiligen
schilderden in droge kleuren, die nog niets van haar frischheid verloren.
Hoe klein toch die bedehuisjes hier! Alle oude huizen er om heen zijn grooter.
Veel hadden de Carniërs nooit voor hun kerkjes over. Op de fresco's is geen spoor
van het bladgoud, dat zoo kwistig geplakt werd op de gelijktijdige schilderijen in
zuidelijker streken. Goud.... terwijl in de eerste helft van de vijftiende eeuw meester
Steven van Venzone met den herbouw van een heelemaal verbrande kerk maar acht
en zestig Aquilejische marken en.... een paar schoenen verdiende?
Dus gingen we de kerk van Osais zien. Op den weg, een kwartiertje vóór het dorp,
ontmoetten we den pastoor, die in het felle Augustuszonnetje stevigjes aanstapte.
Omdat hij wel het meest van de kerk zou weten, spraken we hem aan en vonden hem
dadelijk bereid mee terug te gaan. Zijn zuster in het dorpje naastaan, waar hij het
twaalfuurtje, dat hij in een zakdoek meedroeg, zou gaan eten, werd toch niet
ongerust.... Of het hem niet te veel was zoo'n eind verder door de zon te moeten
loopen?.... O, neen, in Osaïs is er 's winters maar al te weinig zon!..
En hij liep met ons op en kwam te vertellen van zijn geologische liefhebberijen
en hoe hij met Marinelli - u vindt over dezen aardrijkskundige bijvoorbeeld in Meyer's
Konversationslexikon 'n vrij uitvoerig artikel - allerlei bergtoppen en passen
onderzocht had. Hij wees ons voor een toekomstig tochtje een plek aan, waar we
veel fossielen zouden kunnen vinden.
Toen praatten we wat over de kerk, waarvan zoo weinig bekend is, en over Holland,
waarover hij goed ingelicht was, en over de bevolking van het dal, dat bij de andere
Carniërs in kwaden reuk staat, een reuk van socialisme en vrije liefde.
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Nog geen uur geleden hadden we een van de drijvers hooren oreeren. Veel had
hij ons verteld: over coöperatie en ruzie, over gebrek aan regeeringszorg en over de
winsten van den gemeenschappelijken winkel, maar vooral over processen en
bosschen. Want de bewoners van het c a n a l e van San Canciano, waarin Osaïs ligt,
zijn procesziek als de oude en nieuwe Grieken. Het eerste uit hun geschiedenis
bekende feit is een
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rechtsgeding tusschen de dorpen over het aanleggen van een weg - dat was in de
veertiende eeuw - en het laatste, wat we van den opgewonden volksmenner hoorden,
was het verloop van een proces over.... het aanleggen van een weg.... in 1914.
De advokaten werden en worden betaald uit de opbrengst van de bosschen, die de
bevolking, ondanks al de ‘vrije liefde’ en al het ‘socialisme’, uitstekend onderhoudt.

AFB.

15. DE BLINKENDE BERGEN.

Heel de zuiderhelling van het West-Oostelijk zich strekkende dal lijkt een park,
waar honderden tuinlieden alleen voor het mooi en den oogenlust van den eigenaar
zorgen. Maar de heer van de streek moet ook houden van de woeste natuur, want hij
liet aan den overkant de kale rotsen heelemaal zooals de felle zon en het verwoestende
water ze vormen wilden. Dank zij dien fijnen smaak geniet hij nu 's morgens en 's
avonds van den rooden gloed, die hun witte kalktoppen omtoovert in stille
wolkengevaarten van onbeweeglijk marmer.
Neen, 't is geen modegril, die hier het ‘Engelsche landgoed’ aanlegde, daar de kale
bergen blootlegde, maar de natuur, die behagen schept in contrasten.
Tegenover de Zuiderhelling, waar het blijde groen een weldadige rust aan de ziel
brengt, rijzen de beangstigende, scherpe profielen van den Hinter- en Vorderkerl,
die op de loer schijnen te liggen voor den pas naar het dal van Cadore, en torent de
Creta Forata, waar de hemel schijnt door een opening - alsof een lichtend arendsoog
onze gangen bespiedde. Daar dalen tot aan den weg zelf rotsen met dieren- en
menschentrekken af, zooals die van boekenplaatjes onthouden onze kinderdroomen
beangstigden.
De bergglooiingen zijn felle tegenstrijdigheden, als de vrije liefde en de harde
arbeid, als de samenwerking om heel het bosch goed te houden en de manie het
verdiende geld aan pleitbezorgers weg te werpen, als de rustige, ontwikkelde priesters
en rumoerig zenuwzieke agitators.
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De eerste bewoner van de vallei, met wien we kennis maakten, was een oude
smokkelaar, die geestig vertelde van zijn avontuurlijk en wisselvallig nachtleven,
maar ook met ontroering sprak over de trouw van de Carniërs: - ‘Eens, lang geleden,
nam de vijand Venetië in, maar Carnië wilde niet helpen om de Serenissima te
onderdrukken. Jaren lang daalde geen enkele Carniër af naar de vlakte. Daarom staat
beneden aan den weg, waar Carnië begint, een steen met de woorden: C a r n i a
f i d e l i s ’.

AFB.

16. RAVASCLETTO.

't Leven is rijk, omdat het bont is en alles daarin zijn tijd heeft. Zoo ziet het ook
de kapelaan van het verste, hoogste dorpje, waar de smokkelaar woont, - een fijn,
oud man met een gelaat van onrustig nerveuzen denker, die niet rustte vóór we in
den tuin van zijn pastorie, waar hij in de benedenverdieping konijnen en kippen hield,
zijn rozen en boonen en zijn moderne bijenhuisjes bewonderd hadden: ‘Socialisten
zijn het, die parochianen van mij, en ze zeggen veel kwaad van het geloof, maar als
ze in nood zijn, komen ze toch wel bij mij om troost’.
't Dal van de Pesarina en zijn bevolking zijn als de twee bronadertjes aan zijn
verste eind. Dicht onder den berm van den grintweg, midden in het welig gras, aan
een nauw zichtbaar voetpaadje, stroomen ze bij een ruwen steen langs, waarop wie
drinken wil zijn voet zet, uit een paar gespleten rietjes, geen halve meter van elkaar,
en beneden vermengen ze zich dadelijk. Maar hun water is heel verschillend. Het
eene kleurt de planten er onder bruin van ijzerroest, het andere blauwgroen van
zwavel. Dat moet gezond zijn en weldoen, het drinken aan die bronnetjes in de vrije
natuur. Gelukkig vloeien ze niet rijkelijk genoeg om ooit met winst geëxploiteerd te
kunnen worden. Pesarius zal nooit een concurrent worden
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van Arta, de eenige badplaats in Carnië.
Veel weet ik niet van Arta. Met het oog op de tijdsomstandigheden was alles er
veel vroeger gesloten dan gewoonlijk, maar we zagen er toch groote sombere
gebouwen uit den tijd, dien men zich voorstelt bevolkt met hoogwielige gele
diligences, wijde crinolines en spanbroeken met sous-pieds, oude en nieuwe pensions,
wegaanduidingen van wielrijders- en automobielclubs.
Dat alles - het versteende oude zoowel als het niet geassimileerde moderne maakte
in zijn verlatenheid een indruk zoo triest als we nergens kregen in dit lachend
bergland, dat nog niet bestaat van en voor de vreemdenuitbuiting en dus niet stierf,
zoodra er oorlog kwam.
In Arta bleven we niet, zelfs geen nacht. We gingen maar liever door tot Zuglio,
eertijds Julium Carnicum, een Romeinsche vesting, die de uitmonding van een der
weinige passen over de Alpen naar de Venetiaansche vlakte verdedigde. De naam
herinnert nog duidelijk aan de oude wereldheerschappij, maar overigens heeft het
dorpje niets klassieks meer aan zich. Attila maakte de stad met den grond gelijk.
De kegelvormige bergen links en rechts van Zuglio, waarop de Romeinen zeker
wachtposten hadden, die met vuurseinen de nadering van vijanden meldden, dragen
nu kerken. Een is gewijd aan Sint Pieter en misschien de oudste parochie van Carnië,
de andere aan Florianus, den in Carnië meest vereerden heilige.
Sint Florianus heeft er niet alleen veel eigen kerkjes, maar op geen van de fresco's
in andere godshuizen of op particuliere woningen aangebracht ontbreekt zijn jonge
gestalte: in blinkend harnas gekleed, met een dwaas klein emmertje in de hand. Meest
is er dan nog wel een brandend huisje bij geschilderd om precies duidelijk te maken,
dat de martelaar het blusschingswerk als zijn speciale taak beschouwt. Zijn hooge,
ver zichtbare kerk in de nabijheid van Zuglio zal sinds de tijden der Hunnen heel
vaak smeekende blikken op zich gericht gezien hebben van rondom. Want - zooals
de oude kapelaan zei -: ‘Als ze in nood zijn, komen ze toch wel tot het geloof terug’.
- Wie weet of ook niet de dieven, die in 1764 en 1845 zich de moeite van een steilen
klim en een zwaren inbraak getroostten om de kerksieraden meester te worden, later
nog niet weer den bijstand van den zoo diep verongelijkten Florianus hebben
ingeroepen?
Maar het ligt niet in den aard der Carniërs zich alleen op hooger hulp te verlaten.
Toen we in Ligosullo waren, brak in den avond een brand uit in Paluzza. 't Was wel
een uur gaans weg en toch luidde de zware klok van den toren vlak achter onze kamer
dapper mee met die van de omliggende gehuchten en snelden de weinige mannen,
die thuis waren het bedreigde dorp te hulp, ofschoon dat vol was van soldaten, die,
als eens de bezetting der Romeinen op de toppen om Zuglio, waakten tegen den inval
der volken van over de Alpen. Dat brandgelui deed ons opeens begrijpen, waarom
in de kleine klokketorens zoo geweldige galmers hangen. Ze spreken niet tot de eigen
gemeente, maar tot de dorpen rondom.
Ondanks de socialistische en anarchistische boeken der landverhuizers en den
practischen zin der bevolking blijft het geloof in Carnië bestaan en slaat niet om in
het atheïsme, dat in het Zuiden meestal een gevolg is van zoogenaamde hoogere
ontwikkeling. Want het geloof is er anders dan daar. Wie naar de mis gaat doet het
om het symbool en de stichting, niet om den priester.
Hier schaadt het dan ook den kapelaan niet, als hij jong en vroolijk is, met
kameraden van beider kunne gezellige uitstapjes maakt, fietst en bergen beklimt,
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juichend van steile grashellingen neerglijdt en de makkers uitdaagt hem te volgen.
Hij is immers geen hooger soort mensch, alleen een trooster en leider, te beter,
naarmate hij meer het werkelijke leven kent. Wonderen gebeuren immers toch niet
meer, al gelooven ouden van dagen er nog aan.
(Slot volgt).
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Verzen
van M. Nijhoff.
De eenzame.
De oogen van de nacht staan voor het raam.
Beneden draven paarden door de straat.
De dingen zijn niet meer dan hunne naam.
Ik ben niet meer dan een ontdaan gelaat.
Het maanlicht zingt mijn bloed tot dansen wakker.
En als ik dans, danst mijn schaduw met mij Schaduw, mijn schaduw, mijn eenige makker!
Wij dansen - zie, ik ben niet meer dan gij.
Ik ben een stille man, waar God mee speelt,
Zoodat ik 't leven als een waanzin zie Maar soms is alles schoon en alles goed:
Ik sta voor 't raam, en hoor een melodie,
Die in me dringt en mijn hart bersten doet:
Hoor hoe hiernaast een kind piano speelt -.
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Tempo di menuetto.
De volle weelde van een melodie
Breekt uit het hart van de piano open.
Ik zie je bleeke stille handen, die
Over de witte en zwarte toetsen loopen.
En voor me zie 'k een zaal van vroeg'ren tijd,
Met blanke wanden, spiegels in ovale
Lijsten, veel goude en glazen kostbaarheid;
Door open deuren ziet men and're zalen Menschen dansen langzaam een menuet
In oude kleeding van antieke statie,
Het bloed van 't hart erkent de strenge wet
En buigt zich, dansend, in voorname gratie.
Door 't venster zie 'k den tuin achter 't balcon,
Waar hooge boomen naar hun schaduw nijgen,
De lage maan is een gedempte zon:
Om 't luid, licht huis een tuin van donker zwijgen.
God heeft ons in een vreemde weerld gezet:
Wij dansen nog zooals we vroeger deden,
De ziel danst nog het oude menuet,
De tijd is zonder doel voorbij gegleden.
Ons is een grooter leven niet bereid:
Een mensch die danst, al weet hij zich gehavend De weelde van de melodieën schreit
Uit de piano door den glans der avond.

(Voor Claudine).
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Vacantie,
(fragment)
door Ina Boudier-Bakker.
De speculatie was meegevallen, en Koen Martins in eindelijke verademing wist: nù
kon hij doen, wat hij den heelen winter gehoopt had: een villa huren in Zandvoort
voor de zomermaanden. Het heen en weer reizen bleef voor hem het eenig vervelende,
maar 't was zoo goed voor Kootje, dat zij naar buiten gingen - en ook voor Lies.
Toen hij er haar mee verraste op een avond, het haar vertelde op zijn korte manier,
die altijd zijn verlegenheid moest verbergen als hij een attentie bewees, viel ze hem
in zoo onstuimige blijdschap om zijn hals, zoo kinderlijk verheugd dankbaar, dat 't
hem ontroerde, en hij plotseling begreep, hoè broodnoodig ook zij zoo'n afwisseling
had.
Bij de kinderen gaf het een gejuich! Verleden jaar waren ze veertien dagen in een
pension bij Lochem geweest. Dat was maar een matig genot toen. Voortdurend slecht
weer, en in het huis, bekrompen en klein vergeleken bij hun eigen ruim huis op de
Prinsengracht, moesten ze stil zijn om een paar oude dames, die daar winter en zomer
woonden.... Maar nu, naar zee! En zoo làng! En Fré, uitgelaten, danste op en neer
aan Barta's arm, tot de meid, in stijgend slecht humeur in 't vooruitzicht van al die
drukte, haar driftig van zich afschudde.
Naarmate de vacantie naderde, groeide de opgewondenheid, raakte het heele huis
op stelten. Koffers werden van den zolder gesleept, kleeren uitgezocht en klaargelegd,
en de kinderen kwamen met de onmogelijkste dingen aandragen, die opeens onmisbaar
waren en mee moèsten.
Rick, die als oudste zich een air trachtte geven, of hij dit alles heel gewoon vond,
maar bij wien tòch telkens de pret doorbrak, kwam iederen dag met een verhaal van
nòg een vriend, die óók naar Zandvoort ging - allemaal ‘geschikte jongens’. Fré en
Nico verdwenen heele middagen op den zolder, maar ten slotte was 't alleen Fré, die
belast en beladen met de heterogeenste zaken naar beneden kwam, en Niek had alleen
zijn stapeltje muziekboeken, dat mee moest.
Con liep den heelen dag als een hondje achter Lize aan, blij als hij zijn moeder
met iets mocht helpen, en Jeannetje zat zoet temidden van een hoop lappen vol ijver
al haar poppen op te tuigen, alleen uitbarstend in een oorverdoovend gegil als Tim
speelsch met een of ander pronkstuk aan den haal ging.
En in den tuin, onbewust van al die emotie, stilletjes in zijn zandhoop, zat Kootje.
Zijn garnalenvingertjes vulden en keerden doelloos de vormpjes, terwijl zijn mondje
zachte geluidjes prevelde.
Lize zelf was het blijdste kind van allemaal. Ze telde de vermoeienis van die halve
verhuizing niet, en den heelen dag hoorden de kinderen haar zacht voor zich heen
zingen van plezier. Ze wàs doodmoe, maar 't kon haar niet schelen. Ze sleepte
onverdroten haar op dit punt al bizonder onwillige telgen mee naar alle mogelijke
winkels om pakken, jurken, hoeden en laarzen te passen, en vergat in huis voortdurend
allerlei tot woede van Barta, en kon er baldadig om lachen. Ze haalde zich
herhaaldelijk een standje op den hals van Koen, omdat ten slotte geen één kamer
meer ordelijk was, ze overal goed liet slingeren, dat ze dan absoluut weer vergat en
radeloos overal zocht - maar ze blééf onverstoorbaar vroolijk, wilde zich niets
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aantrekken. En Barta kon ziedend naar boven stuiven, omdat ze niet wist, hoe klaar
te komen. ‘Meneer was de eenige verstandige in huis, want mevrouw, mevroùw! die
ging dood op haar gemak op den grond zitten tusschen vier half gepakte koffers om
Tim een grasgroen lint aan te passen voor de feestelijke gelegenheid, of de poes
krenten te voeren
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voor troost omdat die thuis moest blijven, en keek verder naar niets.’
Tusschen al die woelige drukte, waren nog de kinderen vòl van hun komende
rapporten; Fré borg zich al weken lang iederen avond met Nico op, om hem zijn
lessen in te stampen en zijn sommen voor hem te maken. 't Was altijd een moment,
met schroom verbeid, als de kinderen hun rapporten aan vader lieten zien; maar zelfs
Niek had ditmaal een dragelijk rapport, en vader had hem vriendelijk gezegd: ‘Kijk,
dat is nu eens knap, dat doet me plezier’. En ziende, dat Con een 9 voor taal had,
vroeg hij: ‘Moet jij een professor in taal worden?’ De kleine jongen, nooit recht
wetend of hij een grap van vader tegen hèm wel voor goede munt kon aanvaarden,
had blij-verlegen nee - ja - nee geknikt. Maar Koen, opziende, ontmoette Lize's
oogen, half smeekend, half verontwaardigd. ‘Ja, natuurlijk, Lies vloog hem aan, als
hij niet verrukt van Con was; die zag een valk in haar uiltje!’ en hij klopte Con op
zijn schouder, zei een paar vriendelijke woorden na. Rick kwam in der haast
aanvliegen, overreikte zijn rapport met edele nonchalance, overtuigd van de
voortreffelijkheid, en Fré vergat altijd half haar eigen, goede cijfers in de agitatie om
wat vader van Niek zou zeggen....
't Was een overstelpende drukte, toen denzelfden dag, dat de vacantie begon, de
kinderen met Koen naar Zandvoort trokken. Lize was met Barta en Marie
vooruitgegaan, om vast iets in orde te hebben. Dadelijk begon de dolle tocht door
het huis om alles te onderzoeken, uit ieder raam te kijken, ‘wat je daar nu weer zag’,
allemaal zoekende en roepende door elkaar:
‘Moeder, waar slaap i k ?’ - ‘Moeder, hoor u eens, d i t is toch mijn bed - is d i t
nu niet m i j n kamertje - o jé zeg i k lig vlak bij 't raam - als ik in bed lig, kan ik
gewoon de zee zien!’
En daar tusschen door draafde Tim blaffend hen en weer, telkens Jeannetje van
de been springend, die dan weer overeind gezet moest worden en getroost.
Vergeefs trachtten Koen en Barta wat orde in den chaos te brengen. 't Was er wat
bekrompen in het villaatje, en het duizelde Lize, gewend aan haar eigen ruim huis:
‘Al die kamertjes boven.... Fré sliep bij Jeannetje, 't was te hopen dat ze niet al te erg
zouden krieuwen - ze besloot Kootje bij zich te nemen, Barta kon dan met Marie
samen boven’. Maar dat gaf een storm bij Barta. Wat! zij niet bij 't lieve kind? Zij
niet bij Kootje? Wat was dat, mocht zij er niet meer voor zorgen?! Wat had zij ooit
niet goed gedaan, dan ging ze net zoo lief meteen terug naar Amsterdam!
Ze was wit van drift, en Lize voorziende, dat deze woede den heelen zomer haar
genot zou vergallen, veranderde haar plan, besloot het kabinetje beneden, dat ze voor
naai- en rommelkamertje had willen houden, aan Barta en Kootje af te staan.
Barta was tevreden. Ze sjouwde alles alleen naar beneden; het paste, toen het stond,
als een legkaart in elkaar. Haar kastje, waaraan ze een lastige gehechtheid bezat, kon
er niet eens staan. Maar zelfs hiervan deed ze afstand, na het voor den neus der andere
meid met drie sleutels gesloten te hebben; en ze wrong zich toen Kootje in zijn bedje
lag, met haar stoel tusschen de waschtafel en het raam, met haar voeten op haar
‘eigen’ stoof, en begon meteen te breien, of haar leven ervan af hing.
En dit was dien avond tenminst de eenige rustige plek in huis. Want de jongens,
wier ledekanten niet waren aangekomen, zouden dien nacht met hun bed op den
grond slapen wat tot eindelooze rol- en afgooipartijen aanleiding gaf. Fré voelde zich
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diep verongelijkt, dat zij óók niet op den grond mocht liggen - waarom Niek wèl en
zij niet - waarom zij in zoo'n naar ledekant! Tot Lize haar geduld verloor
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en haar kortweg naar bed stuurde. En Fré, huilend, liep woedend storm tegen Rick,
die haar uitlachte -, en haar tot overmaat van ramp bij ongeluk vallen liet over zijn
been - schaafde haar kin aan de deur.... tot Koen op 't spektakel aankwam en tranen
ziende en bloed, dadelijk aan iets ergs dacht en haar meenam naar de slaapkamer en
daar afwaschte en troostte: ‘Zoo - kom maar hier - en nu niet meer zoo wild, zoo laat
op den avond’.... Fré kwam als een lammetje weer met hem binnen, waar Lize wel
wijselijk zweeg over 't geval....
Want Koen, dat zag ieder, was in een stralend humeur. 't Idee, zijn vrouw en
kinderen zes weken lang aan zee te doen zijn - stemde hem gelukkig - en hij bleef
gelijkmoedig en vergevensgezind bij alles wat anders zoo licht zijn ergernis en
scherpe afkeuring wekte.
Het werd nu het echte zomerleven! 's Morgens ging Koen al vroeg naar stad. Lize
stond gelijk met hem op en ontbeet voor de gezelligheid samen met hem. En dit
rustig samenzijn - zoo totaal anders dan het ontbijt in de stad, met al die roezige
kinderen, vermaningen van lessen, waarschuwen om niet te laat te komen, gejacht,
gevlieg, de helft vergeten - proefde hij iederen dag weer als een genot.
De waranda-deuren stonden wijd open, en gaven uitzicht op de blauwe kalme zee,
en tegenover hem Lize, babbelend met kleine grappen, en hem bedienend. En hij
vertelde haar dingen uit de stad, van Leo en Gusta, van kennissen, van 't huis en den
tuin. Ze hoorde 't aan, maar 't drong niet tot haar door, 't leek haar wonderlijk ver,
en ze hièld het ook liefst maar ver weg, uit dit rustig bestaan, dat in zijn zorgeloosheid
haar zoo gelukkig maakte. Meestal bracht zij Koen naar de tram; dan terugkomende
vond zij Barta zorgend voor het verder ontbijt, de kamer vol van vroolijke, drukke
kinders, die Barta's onverschillige ooren tuiten deden van honderd plannen en
verhalen.
‘Vindt je de zee óók niet zalig, Barta?’ had Fré geroepen - en 't antwoord was
geweest: ‘De zee? daar maal ik wat om!’
‘Waar maalt Barta wèl om....’ dacht Lize met innerlijken lach. Ja, om Kootje.
Heele dagen nu bemoeide zij zich uitsluitend met Kootje, nauwlettend achtend op
al wat hij deed. Met dit kind alleen kon ze vroolijk zijn, voor zijn spelletjes had ze
belangstelling. En Lize voelde dikwijls, hoe de meid, jaloersch, haar bijna met geweld
van 't kind verdrong, iedere gelegenheid aangreep om zich geheel van hem meester
te maken.
Na 't ontbijt trokken de kinderen naar 't strand of gingen baden. En Lize, wanneer
ze niet baadde, nestelde zich in een stoel, vlàk aan zee, dat geen menschen vóór haar
om konden loopen; en turend over haar boek heen, soesde ze dadelijk weg in haar
eigen gedachten. Dit ledig zitten staren, genietend van lui zijn en zon, was haar een
zaligheid. ‘D i t is leven’ - dacht ze - ‘niet dat jachtend gehol en gevlieg, en eeuwig
zorgen en toch nooit behoorlijk klaar komen of alles heelemaal goed doen.’ Ze voelde
zich den laatsten tijd dof en oud, afgejakkerd als in een tredmolen - hier, waar je
weer eens kon denken, was je tenminste mensch. En Koen zag met voldoening haar
wangen zich ronden, de van vermoeidheid scherpe lijnen om mond en oogen zich
vervlakken, haar blanke teint opbloeien onder een gezond zachten blos, haar oogen
weer groot en glanzend, - zag nieuw geboeid haar hier, waar geen ergernis om
huiselijke tekortkomingen hem prikkelde, iederen dag frisch en jong, en vol dwaasheid
- een kind onder haar kinderen.
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Hier ook, aan de zee, die in zijn grootsche rusteloosheid juist haar fladderende
natuur tot rust bracht, kon zij denken over de kinderen - zag zij zonder veel bewust
redeneeren, zuiver elk in zijn eigenaardig-
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heden. Begreep ze nu eeuvoudig-weg en zonder de jaloezie, die haar in haar
geprikkeldheid thuis dikwijls ophitste, Niek's egoïste geslotenheid, alleen wortelend
in zijn hartstochtelijke toegewijdheid aan de muziek, voelde ze dàt de jongen zich
maar aan één ding zoo met heel zijn hart kan geven. In Fré was dezelfde toegewijde
trouw aan één - aan Nico - en ook dit zag ze nu, mild en begrijpend.... En dan dacht
ze weer, hoe dat nog ooit gaan moest met Niek, als Koen niet wilde, dat hij voor
muziek doorging.... Ja, wat zouden die jongens nu allemaal worden als ze groot waren
- 't onbegrijpelijke, dat ze mànnen zouden zijn, haar kleine Con ook - en zij, hun
moeder....
Er trok zich iets schuchter in haar samen bij die gedachte, en onwillekeurig boog
ze zich om haar badstoel en haar oogen zochten haar twee kleintjes: Kootje in zijn
zandhoop, en Jeannetje een poppetje met haar rook jurkje en bloote beentjes boven
op een berg, ijverig zwoegend met haar schop, dat haar krullen over haar oogen
dansten.... Ze zuchtte even op, als bevrijd; en met dezelfde zorgelooze blijheid leunde
ze terug in haar stoel, zich nog veilig voelend....
's Avonds soms wilde zij wel eens praten met Koen over alles wat overdag kwam
en ging voor haar geest - maar na het eten dat vroolijk verliep met al die bruine jolige
kindergezichten, een en al opgetogenheid bij de bekoring van 't nieuwe - als zij
eindelijk samen alleen in de waranda zaten bij den rustigen lampschijn, vervluchtigden
al die gedachten tot niets; zag zij, terwijl daar beneden voor hen de zee ruischte zwart
en ver, alleen maar tevreden naast zich zijn gezicht, vond ze haar leven rijk onder
zijn meerdere teederheid, die ze van alle dingen het slechtst kon ontberen, die ze na
zoovele jaren nog altijd begeerig zocht in zijn oogen, in de klank van zijn stem, de
aanraking van zijn hand. Slechts één keer was de vrede tusschen hen verstoord, omdat
Koen zijn zuster Gusta veertien dagen te logeeren wilde hebben. Toen, haar rust
bedreigd, had Lize in oplaaiende drift geroepen, ‘dat z i j dan zoolang naar Amsterdam
ging!’ Tot haar innerlijke verbazing had hij niet doorgedreven, er niet meer van
gesproken; en gauwer ook dan zij had durven hopen, na haar onbesuisde driftbui,
was hij weer goed geworden.
Koen ook was tevreden. Hij kon aan hen allen denken, aan zijn legertje daarginds,
met een warm-dankbaar gevoel midden in het drukke overdag-leven in stad. In huis
bleef hij altijd zoo kort mogelijk; als hij zat op zijn kantoor, of liep door de stille
kamers, waar Bontje hem overal naliep en klagelijk miauwend langs zijn beenen
streek, gaf die verlatenheid hem een sensatie van schier bijgeloovige vrees. Alleen
in den tuin zorgde hij - ook voor Con's tuintje. En hij had den plotselingen inval er
een dahlia in te zetten, die de kleine jongen als verrassing bij zijn thuiskomst zou
vinden.
Het meest miste hij Kootje; en dadelijk na den eten nam hij Kootje op zijn arm en
wandelde met hem naar buiten. De tocht ging naar een klein cafétje, waar in de
waranda een muziek-automaat stond. Daar mocht Kootje zelf met zijn onredzame
vingertjes een stuiver in de sleuf tobben, en dan, verrukt, zijn armpjes vast om Koens
hals geslagen, het gezichtje tegen zijn baard, luisterde hij vol aandacht tot het deuntje
uit was, dwong dan dadelijk om nog een - nòg een....
De menschen van het cafétje, een bejaarde man en vrouw, werden dit dagelijksch
bezoek gewend, en er ontstond een soort vriendschap tusschen hen en ‘den meneer
met dat jongetje’.
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Niemand anders waagde het ooit er met Kootje heen te gaan, zelfs Barta niet, hoe
Kootje ook, als hij in de buurt van 't cafétje kwam, huilde en dwong.
De kinderen mochten om beurten een logétje hebben. 't Eerst kreeg Rick een vrind,
Karel de Groot; die kwam al, toen ze er zelf nog maar een week waren. Ze
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vonden hem dadelijk allemaal een geschikte aardige jongen, die door zijn rustigen,
goedhartigen eenvoud, het branie-achtige van Rick wat neerduwde. Doordat alles
voor de Martinsjes zelf nog nieuw was, hadden zij met Karel al de vreugde der
ontdekkingstochten - en Karel, eenig kind thuis, opgegroeid tusschen een zieken
ouden vader en een veel jongere moeder, voelde zich als in een andere wereld gelukkig
en blij hier. En op Lize was hij dadelijk dol. 't Was Karel, die 's middags het eerst
kwam aanhollen voor de thee, en dan met een zielsvergenoegd gezicht kon zitten
genieten van de ‘gezelligheid’. Want Lize deed alles voor de gezelligheid en de pret.
Maar even voelde ze hier de banden van het huishouden losser, of ze liet ook meteen
alle zorg varen, gaf zich geheel aan de kinderen, en liet de rest aan Barta over. Dat
haar naaiwerk làg, het verstelwerk, de kapotte kousen zich ophoopten, ze dacht er
maar niet aan, stopte het weg, om er niet aan herinnerd te worden. En als ze ineens
voor een onvermijdelijke catastrofe stond, een der kinderen doornat thuis kwam en
er geen heel ondergoed of toonbare kous meer was, sloot ze ijlings een verbond met
het rillende slachtoffer, om niets aan Barta te zeggen of aan vader als die thuis was,
rende naar het dorp en kocht zorgeloos wat ze noodig had. ‘Nu Koen zooveel verdiend
had, dat ze naar buiten konden gaan, hoefde z i j ook niet zuinig te zijn....’ En bang
als een haas voor Barta of Koen, maar innerlijk vol pret om 't verboden avontuur,
sloop ze door de achterdeur 't huis weder in om triomfantelijk op de kinderkamer
haar buit uit te stallen. Geen der kinderen zou haar ooit verraden hebben; ze zouden
desnoods drijfnat met schoenen en al in bed gekropen zijn, alleen om 't plezier 't later
aan moeder te kunnen vertellen en er haar om te zien lachen.
Om vier uur haalden de kinderen het kleine vierkante tafeltje, dat de badvrouw
voor hen bewaarde. En Lize, haar twee kleintjes bij haar in haar stoel gekropen, de
anderen om haar heen als kiekens om de kloek, had thee en allerlei lekkers, en bedacht
gelukkig, hoeveel meer ze hier aan de kinderen had dan thuis! En een groote
genegenheid ging ook van haar uit voor Karel, voor dien zachten donkeren jongen,
die als een oosterling zat tusschen haar blonde kinders. Zelfs Con blankte naast hem
op.
Langzaam aan kwam Karel los over ‘thuis’; vertelde hij van ‘Pa, die al zoo oud
was, en altijd ziek, verlamd, en door hem geholpen moest worden; Ma kon 't eigenlijk
niet af zonder hem - daarom, hij had eerst niet geweten of hij wel gaan kon hier naar
toe - maar de dokter vond Pa net nogal goed - 't was maar, bij 't naar bed brengen....’
Zoo praatte hij, opeens bezadigd ouwelijk terug in de zorgen van thuis, en de
Martinsjes keken met half-lacherige, halfuit 't veld geslagen gezichten naar hun
vrindje, dat zoo wijs praatte over allerlei, waar zij nog nooit aan gedacht hadden.
Vooral: e e n v à d e r , d i e n j e m o e s t h e l p e n , dat was iets, onvereenigbaar
met hun eigen ervaringen. En alleen Con, in stilte, voelde zijn hartje opengaan, dacht
dat hij wel zoo voor moeder zou zorgen als zij ziek was....
Tusschen Fré en Karel ging 't bij uitzondering goed. Fré verachtte en versmaadde
vriendinnen, wou er beslist geen te logeeren hebben, maar Karel mocht ze graag. Hij
was een soort vadertje over haar. Hij zorgde dat ze een prettig plaatsje kreeg 's
middags bij de thee, hij nam 't koekje niet waar zij bizonder van hield, of vroeg aan
Lize het voor Fré te bewaren.... En Fré, dit niet gewend - Niek liet zich altijd door
haar bedienen - vond 't eerst raar, maar toen prettig. En anders zoo exclusief, sloot
zij zich nu veel bij Karel aan, zóo dat Nico zich verongelijkt begon te voelen.
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Op een avond, toen Fré naar Niek toekwam, die alleen langs 't strand liep, keerde
hij kwaad om.
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‘Wat heb je?’ vroeg ze verbaasd.
‘Niets’.
‘Waarom doe je dan zoo gek?’
‘Toe, ruk uit!’ riep hij, ineens woedend; ‘ga naar Karel!’
‘Dat's idioot!’ zei ze, verstomd stilstaand, maar hij liep haar bijna omver, en keek
niet meer naar haar om.
De vlugge tranen kwamen op bij Fré.
‘Jou lamme, nare jongen!’ schold ze, stikkend van drift. ‘Als ik ooit weer goed
op jou word....’
Thuis wisten ze 't binnen het uur. Fré was de waranda ingestoven met roodbehuilde
oogen en meteen verdwenen. En na een poos kwam Nico landerig aansloffen, met
een kwaad gezicht het zand opschoppend. Hij zei niets, ging met zijn rug naar iedereen
toe op het terrasrandje zitten.
De anderen lachten wat, verwachtten spoedig de verzoening; maar toen den heelen
volgenden dag Niek in zijn boosheid volhardde, Fré bleek en neerslachtig rondhing,
trokken ze allemaal openlijk partij voor Fré. Want ze wisten: Frè kon alles braveeren,
alleen geen oneenigheid met Nico.
Karel en Rick hadden goedige attenties voor Fré, ze kreeg van Karel een
teekeningetje, dat ze zoo leuk had gevonden: een jongen omgekeerd zittend op een
hollenden ezel.
Con bespaarde een kwatta-reep voor haar en Koen dadelijk verzacht voor zijn
dochtertje nu ze zoo getemd en stil was, maakte, wat ongerust omdat hij haar zoo
bleek vond, grapjes aan tafel tegen haar. Van Niek nam, behalve Lize, niemand
notitie.
En Niek begon zich rampzalig te voelen. Toen den derden avond Koen met de
jongens een groote strandwandeling ging maken, wat hij altijd zoo heerlijk vond en
hem thuisliet zonder hem te waarschuwen, voelde hij zich zóó ellendig en van iedereen
verguisd, dat hij baloorig op zijn bed ging liggen huilen.
Fré, die niemand vond, kwam bij Lize. ‘Waar zijn de jongens?’
‘Langs 't strand met vader; behalve Niek.’
‘Waarom hij niet?’
‘Ze wilden 'm geloof ik niet mee hebben.’
‘Wàt gemeen!’
Ze was alles vergeten. Zonder een woord holde ze naar boven.
Zóó als Niek haar zag binnenkomen, keerde hij zijn gezicht naar den muur - maar
hij begreep meteen dat alles weer goed was.
‘Ga je mee naar 't strand?’ zei ze.
Hij stond op, een beetje nederig.
‘Ja goed’.
Ze zeiden niets, liepen zwijgend naar de zee. 't Was vloed, ze moesten baggeren
en tobben door 't mulle zand; tot ze het allebei uitschaterden, toen Niek in een kuil
viel, Fré meetrok.
Niemand zag hen thuis komen. Maar opeens zong Fré's stem in de gang, en bij de
avondboterham zaten ze naast elkaar of er niets gebeurd was.
Maar tusschen Karel en Niek werd het dien heelen tijd toch nooit heelemaal goed,
en Niek was de eenige, wien het niet speet, toen Karel wegging.
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Lize miste hem het meest; zij was van den stillen zachten jongen gaan houden,
gaf hem in haar hart een plaatsje tusschen haar eigen kinders. Hij kon haar zoo
bezorgd aanzien, als soms Koen lostrok over Con, of over de tweeling, of zoo uit
zijn humeur was, dat iedereen een veeg kon krijgen. Dan kon Karel later naast haar
komen loopen en stil zijn arm door den haren steken - en 's avonds zoo genegen tegen
haar zeggen bij 't naar bed gaan: ‘I k zal u ook maar een zoen geven, u is toch ook
mijn moeder hier’.
En Lize met die pijn van niet begrijpen in haar eigen warm hart, dacht soms hoe
geen van haar kinderen, behalve Con, die innigheid had, waarnaar zij soms zoo
hunkeren kon bij hen.
Na Karel mocht Nico een vrindje hebben, Louis Bergman, dien ze allemaal wel
goed vonden, maar waarvan niemand hield als van Karel. Niek zelf liet zich heel
weinig aan 't vrindje gelegen liggen, ging, zoodra
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hij kon, en 't in huis rustig was, piano studeeren.
Lize zag, Niek werd langzamerhand weer onrustiger en prikkelbaarder. Wel kon
hij soms vol dolle pret zijn óók, en Koen als hij hem met zijn bloote beenen boven
op een zandvesting zag staan in zee, schreeuwend en lachend, bedacht verheugd dat
hij toch ook wel een echte wilde jongen was. Hij en Fré waren hier iets dikker
geworden, en hadden mèt veel sproeten ook een verbrande kleur veroverd, wat hen
er minder vogelachtig deed uitzien. Maar thuisgekomen van zoo'n urenlange pret,
kon hij nauwelijks een kwartier later, kribbig, op huilen af voor de piano gaan zitten,
om na na een oogenblik woedend weg te loopen, zeggend: ‘Ik kàn hier ook niet
spelen, 't is hier altijd en eeuwig zoo'n lawaai!’
Lize merkte, er was voor Niek in dit buitenzijn een leegte, die niets vermocht aan
te vullen. En ze agiteerde zich om het voor Koen te verbergen, wetend hoe kwalijk
hij het Niek zou nemen, dat die zoo'n heerlijke zes weken niet eens waardeeren kon.
Onwillekeurig verdofte zich de stralende glans van haar oogen, nu tòch het monster
‘zorg’ haar hier ook weer wist te vinden.
Terwijl Con stilletjes zijn gang ging, vooral veel wandelde met Lize, brandde in hem
de groote stille vreugde om z i j n vrindje dat nu komen mocht - hij borg zijn
ongeduldige blijdschap in zichzelf, sprak er nu en dan alleen van tegen zijn moeder.
‘Nu zal u Jan toch ook eens goed leeren kennen!’ Het was een vriendschap, die
dateerde van uit zijn klein-kinderjaren, toen Con en 't jongetje van den timmerman
Willemsen uit de Spiegelstraat samen speelden op de gracht. Thuis begreep niemand,
ook Lize niet, de onwrikbare trouw, waarmee Con dien plompen, wat stompen,
weinig aantrekkelijken jongen bleef aanhangen.
Koen en Lize hadden 't gelaten, overtuigd, dat eindelijk die weinig gewenschte
vriendschap wel luwen zou. Maar Con hield vast; en Koen, die ‘trouw’ respecteerde,
ontzag bij uitzondering Con hierin, al maakte 't hem lichtelijk kriegel, ieder keer dat
hij ze samen zag. Omdat in zijn hart hij niet gelóófde, wat Rick en Nico, die 't weten
konden, beweerden: dat Con bepaald getapt was op school, best andere vriendjes
kon krijgen.
Den ochtend, toen Jan eindelijk komen zou, zagen de anderen hem wel drie kwartier
te vroeg naar het station gaan, hard stappend op zijn dunne beentjes, zijn klein bruin
gezichtje stralend van geluk.
Om elf uur stond hij weer voor hen, mèt Jan. Jan in een spikkel-fantasiepakje met
platliggend wit kraagje en rood slipdasje. Jan met een stroohoed aan een zwart
koordje, dat kronkelde om een knoop van zijn eigenwijs jasje. Jan, met een rond
blozend gezicht met waterig blauwe oogen, wipneus en slecht verzorgden mond.
Lize, dit aanziende met onmiskenbaren schrik, zàg meteen dit jongetje opgegroeid:
een verwaand klerkje of onderwijzertje, dom in alles behalve wat hij voor zijn nauw
doorzwoegde examens had moeten leeren.
Maar Con was doodgelukkig. Al zag Lize medelijdend, dat hij een vuurroode kleur
kreeg, toen dien eersten dag aan tafel Jan al zijn eten tot een onoogelijk bord vol
door elkaar prakte; Rick, Niek en Fré, zelfs Jeannetje zaten stil te gniffelen, en slechts
een driftig verbiedende wenk van Lize, die geagiteerd Koen's misnoegden blik ving,
hield hen in bedwang.
Con trok dan ook maar dadelijk met Jan weg, die aanmerkelijk opgelucht, nu pas
zijn gewone jongensachtigheid hervond. En ze speelden weer die wonderlijke
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spelletjes van hèn samen, fantasieën van Con, die Jan gewillig uitvoerde. Dit was
het groote geheim van Con's gehechtheid aan Jan: Jan vertrouwde hij door bekendheid
van jaren, aan Jan kon hij vrijuit zijn stoutste fantasieën botvieren - en Jan luisterde,
innerlijk verbluft, voerde uit, wat de ander verzon. Jan was de gehoorzame machine,
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die al wat Con's innerlijk leven betrof, en waarvan hij in zijn schuwe geslotenheid
zeifs zijn moeder geen deelgenoot maakte, uitvoerde en gestalte gaf. 't Was Jan, die
dit geheim van hem bezat, Jan, die zichzelf absoluut niet kon bezighouden en zich
op zijn beurt op deze wijze liet amuseeren.
Rick had hier een heel nieuwen vriendenkring veroverd, waaronder hij een hoog
woord had. En Lize, als ze hem zag, vanuit haar stoel, zoo vol dol plezier met zijn
mooi, verbrand gezicht, kon niet anders dan meegenieten in zijn pret. Maar zijn
neerbuigende overmoed tegenover ‘de kinderen’ zooals hij den laatsten tijd geliefde
te zeggen, wekte dikwijls haar ergernis; en toen hij eens schimpte op Con's
vriendschap voor Jan, vloog ze op.
‘Làat hem toch! Als hij van dien jongen houdt!’
Hij lachte luid. ‘Con's vriendinnetje’.... hè moeder, dat zijn we! Maar u schrok
óók, toen u dat Jantje zag, bekent u dat nu maar. Hoe kàn die Con nu om zoo'n jongen
geven!’
‘Ik begrijp niet, hoe jij om die jongens kunt geven waar jij altijd mee bent!’ bitste
ze.
‘Ik gééf ook niet om ze!’ lachte hij met groote oogen.
‘Je zoekt ze toch altijd.’
‘Nietwaar, zij zoeken mij - en ik vind ze net goed om hier pret mee te maken’.
Ze keek hem aan; Rick ontglipte haar altijd - en die zucht, dat uitbundig verlangen
naar vroolijkheid had hij van haar, dat begreep ze; en ze lachte verzoend, toen hij
hartelijk het kussen uit haar stoel opraapte, het zorgzaam in haar rug stopte.
De week met Jan liep bijna ten einde. Con was den heelen middag met zijn vriendje
weg geweest en in den kinderkring had niemand opgelet dat hij net op 't nippertje
op zijn plaats schoof, en ongewoon stil bleef zitten. Tot opeens Lize's aandacht
getrokken werd, doordat ze hem met een uitdrukking van walging zijn hoofd zag
omdraaien en zijn vork neerleggen.
‘Ben je niet goed? Ga dan van tafel,’ fluisterde ze haastig naar hem overgebogen.
Hij gleed gedwee van zijn stoel, sloop kleintjes met haar mee de kamer uit; in de
gang leunde hij groenbleek tegen den muur.
Zij ging op de bank zitten, trok hem koesterend tegen zich aan.
‘Wat is 't m'n schat, wat heb je?’
Toen, zijn hoofd stijf gedrongen tegen haar borst, bracht hij uit:
‘Ik wil geen vleesch - ik kan niet eten....’
Zij lichtte zijn hoofd op, en hij keek haar aan met zoo iets zieks in zijn oogen, dat
ze ontstelde.
‘Ik heb gezien, dat ze een koe doodmaakten - 't was zoo'n mooie koe - ik zag 'm
gaan - en ik heb 'm nog over zijn neus geaaid....’
Hij beefde over zijn heele lijf.
‘Hij kéék nog’ - snikte hij troosteloos - ‘ik wil nooit meer vleesch eten - en u ook
niet - u ook niet....’
‘Hadt 'r dan niet naar gekeken’, schreide ze bijna met hem mee. De kamerdeur
ging, Martins kwam naar buiten.
‘Wat is er met 'm?’ vroeg hij bezorgd. ‘Hij is toch niet ziek?’
Ze vertelde 't hem.
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‘Geen wonder,’ zei hij verruimd, en zijn hand streek bemoedigend over Con's
hoofd - ‘daar zou ik ook niet tegen kunnen....’
Ze was dankbaar dat hij 't zoo opnam. Zacht vroeg ze:
‘Wil je 't niet nog eens probeeren? Als ik je vleesch dan wegneem?’
Hij knikte, ging weer met haar naar binnen - en at den verderen maaltijd met moeite
als een plicht zijn groente en aardappelen - doodongelukkig.
Lize keek naar Jan, die was met smaak bezig aan zijn tweede portie; en een heftige
wrevel vloog in haar op tegen den dikken welgedanen jongen, als ze van hem keek
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naar Cons afgetobd gezichtje. En dadelijk na het eten nam ze Jan apart, verbood hem
streng met driftige woorden ooit weer met Con naar zulke dingen te gaan kijken, wat
hij, geheel onthust door haar toon, grif beloofde.
Koen scheen het geval vergeten, maar den volgenden dag zei Con zacht, zijn bord
teruggevend:
‘Ik geen vleesch, moeder’.
Koen had 't gehoord.
‘Kom kom’, zei hij ongeduldig - ‘wat zijn dat nu voor kuren, die gekheid is nu al
lang weer voorbij. Waar moet zoo'n magere stumpert als jij dan van groeien en sterk
worden?’
Maar de jongen, door zijn onoverwinnelijken angst voor zijn vader heen, hield
hoewel sidderend vol.
‘Ik kan heusch niet - nee ik kan 't niet!’
‘Je zùlt! En dadelijk!’ gebood Koen driftig wordend.
't Kind nam een hap. Hij werd vuurrood, toen wit, 't was hem onmogelijk 't door
te slikken.
‘Als hij nu toch niet kàn!’ riep Fré verontwaardigd naar Koen.
Hij gooide in zijn drift zijn servet naar haar hoofd - op 't zelfde oogenblik holde
Con de kamer uit.
Martins ziedde - slechts met geweld hield hij zich in. Hij keek Lize's kant niet uit,
wilde niet zien, hoe ze bleek, de oogen groot van verwijt voor haar bord zat en niet
at.
Na tafel, zóó als ze met hem alleen was, barstte ze uit:
‘Hij mòcht niet zoo tegen Con doen - hij begreep nooit Con's overgevoeligheid’.
‘Neen’, zei hij - ‘i k begrijp nooit wat’.
Ze had verwacht, dat hij tegen haar uit zou razen; tegen zijn stille verbitterdheid
in zulke gevallen kon ze nooit op.
‘Hij wordt er ziek van’ - wond ze zich op. Hij schokte zijn schouders op met een
verachtend grimas.
‘Als hij achttien jaar is, en tuberculeus, of de hemel weet wàt, door gebrek aan
behoorlijke voeding, help jij hem dan? Ik wil en ik zal die nonsens den kop inknijpen.
Dat ontbrak er nog maar aan, dat ik in mijn huis die nieuwerwetsche ziekelijkheid
ging dulden! Maar 't zòu ook wel een wonder zijn, als jij ooit aan mijn zij stondt in
iets dat de kinderen betrof!’
‘Laat hem dan eens een week vrij’....
‘O neen. Dan verzint hij over een week, dat hij op bloote voeten moet loopen,
grient hij en wordt hij misselijk als hij kousen en schoenen ziet!’
Ze liep opeens van hem weg, schreiend van machteloos verzet.
Maar den volgenden dag, Zaterdag, aan tafel, brak de bom los, stelde Martins Con
voor de keus: vleesch eten of den heelen Zondag op zijn kamertje blijven. En toen
de jongen met een star hopeloos gezicht neen bleef schudden, stuurde hij hem meteen
van tafel.
Zonder een woord gleed Con van zijn stoel; maar bij de deur zagen zijn oogen
voor 't eerst met een diepen wrok naar zijn vader. Vader, die hem dwingen wou tot
wat hij zóó vreeselijk vond, die hem zijn Zondag afnam, den laatsten dag met Jan....
En toch, toen hij op zijn kamertje zat, richtte zich hard en vast dóór zijn angst heen
de overtuiging in hem op, dat hij moèst volhouden - dat 't slecht was een lief beest
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dood te maken. Maar hij zag het geval niet door, het leek hem één onoverkomelijke
zwarte narigheid, die hem in al zijn teere zenuwen deed trillen. Alleen van zijn moeder
verwachtte hij iets....
En hij voelde bovendien nog als een verdriet apart: met Jan kon hij er niet over
praten. Tot nog toe had hij Jan's medegevoel niet gezocht, niet noodig gehad ook;
nu eergisteren was in hem de behoefte ontwaakt met zijn vriend over dit alles wat
hem zoo vervulde en zóó moeilijk was, te kunnen praten. Maar Jan had 't niet
begrepen; had gegrinnikt en botweg verklaard,
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dat beesten d'r waren om door de menschen te worden opgegeten....
Toen had Con niets meer gezegd. En nu hoopte hij ook maar, dat Jan niet bij hem
boven zou komen.
Het gebeurde ook niet; Jan, houterig, zich beklemd voelend in dit familie-drama,
waarin hij zijn rol niet goed begreep, maakte zich na het eten zoo gauw mogelijk uit
de voeten en zocht zijn heil bij een paar kennisjes van de villa naast hen.... Maar een
voor een, onmiddellijk solidair in 't gevaar, slopen Rick, Fré en Niek dien avond
telkens bij Con binnen om hem iets bemoedigends te zeggen, of wat lekkers te
brengen. Rick lachte een beetje, zei goedig, dat 't wel los zou loopen, hij zou vader
nog wel eens vragen.... Maar Fré en Niek vonden 't bepaald kranig van Con, die zoo
bang voor vader was, om zóó vol te houden....
Koen was dadelijk van tafel naar buiten geloopen. Een bitterheid van onmacht was
in hem; zooals telkens den laatsten tijd na een strijd met een zijner kinderen, waarin
hij ten slotte dwong door overmacht, bleef een hinderend besef in hem, dat zijn
overwinning slechts gedeeltelijk was. Hij kon onderdrukken voor 't oogenblik maar
niet vernietigen al die dingen, die zoo ver van hem af stonden! De muziek bij Nico,
nu weer dit met Con - het was en bleef hem allemaal vreemd, 't had zich in zijn huis
geworteld en hij vermocht niet het uit te roeien.
Telkens voelde hij het den laatsten tijd, naarmate de kinderen opgroeiden meer en
meer: vreemd en machteloos stond hij in allerlei opzicht tegenover hen, zooals hij
ten slotte ook met zijn meerdere kracht, zijn hardheid, dikwijls machteloos bleef
tegenover Lies.
Nu dit - wat moest dit nu....
Het begon al donker te worden toen hij eindelijk naar boven ging. Daar vond hij
in de waranda zijn zwager Leo zitten, die wel meer Zaterdagsavonds uit zijn drukke
praktijk brak en bij hen logeerde.
‘Mevrouw is naar bed gegaan - met hoofdpijn,’ zei Barta norsch - en terwijl zij
zorgvuldig voor meneer thee schonk, dacht zij wrokkend:
‘'t Was wel makkelijk altijd maar naar bed te gaan als iets je niet beviel!’
Het was Koen een welkome afleiding, dat Leo kwam. Hij wist nu precies wat 't
zijn zou bij Lies: boosheid, hoofdpijn, tranen, alles omdat hij Con huisarrest had
gegeven.
Ze kon er niet tegen, dat een van de kinderen straf kreeg, had er een troosteloos
verdriet over.
Ja maar d i t - dit ging om de gezondheid van den jongen - 't Was z i j n kind toch
ook - tot denken aan hèm kwam ze nooit toe!
Tegen zijn gewoonte in, begon hij erover te praten met Leo.... En Leo, aandachtig
luisterend, met steeds dat kleine magere kereltje voor oogen, raadde hem: niet
dwingen. Bij zoo'n walg richtte forceeren niets uit, deed meer kwaad dan goed. 't
Was toch geen onwil uit gewoon verzet! Later zou hij waarschijnlijk vanzelf wel
weer om vleesch vragen - maar niet op letten, en goed voeden....
Koen zei niet veel - maar zijn drift en ergenis bedaarden. ‘In ieder geval Leo was
een verstandige kerel, dien je kon vertrouwen.... als die er geen gevaar in zag....’
Toen hij dien avond boven kwam, scheen Lize te slapen - maar Koen kende dat,
ze hield zich maar zoo. Na zoo'n scène sliep ze nooit. Hij boog zich over haar heen,
trok het laken, dat half haar gezicht bedekte wat af. Hij zag dat ze gehuild had.
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‘Ik heb er met Leo over gesproken’, zei hij, haar slaap gewoonweg negeerend, ‘en
die is van meening, dat we bij Con maar niet moeten forceeren.’
Ze sloeg ineens haar oogen wijd helder open, vergat de komedie.
‘Mag hij dan uit?’ vroeg ze meteen.
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Bijna had hij gelachen.
‘Ja,’ zei hij kort, zich afkeerend.
Toen Con, in den heel vroegen morgen al wakker werd, - in zijn onrustigen slaap
was blijven spoken de narigheid om den betreurden Zondag - viel zijn oog op iets
wits, dat scheen te zweven boven den stoel, waarop zijn goed lag.
't Leek een vlindertje....
Maar toen hij verwonderd overeind ging zitten en beter keek, was 't een klein vodje
papier met een speld geprikt op zijn kous,
‘J e m a g u i t ,’ stond er gekrabbeld.
Als naar gewoonte brachten ze allemaal het logétje Maandag naar den trein. Con had
niet, als bij het komen, verlangd met Jan alleen te zijn. Hij voelde ook onbewust wat
hij nog niet begréép, terwijl hij keek naar Jan, die in den trein nog verlegen met zijn
hoed stond te zwaaien: dit zoo vurig verlangd dagenlang samenzijn had zijn
verhouding met Jan volslagen uitgeput. De wensch, eens alles af te spelen, waar ze
anders altijd in bleven steken, was nu bevredigd - 't had geen nieuwe begeerte gewekt,
slechts leegte gelaten. Het was een harde ondervinding voor zijn trouwe ziel, die er
iets schandelijks in vond een vriend te laten schieten - en toen Lize hem aankeek,
waar hij met een doodernstig gezichtje plichtmatig stond te wuiven, zoolang hij den
trein nog zien kon, toèn met een uitdrukking half ontgoocheling half verlichting zich
omkeerde en zwijgend naast haar kwam loopen, begreep ze, dat haar kleine jongen
zijn eerste groote teleurstelling geleden had.
Ze trok zijn arm door den haren en terwijl ze zoo samen voortliepen, de anderen
vooruit, tegen den aanwakkerenden wind in, dacht ze:
‘Hij moet meteen een pretje hebben!’
En zich omkeerend riep ze met haar jonge hooge stem door 't windgebulder heen;
‘Zeg kinderen, een heel eind hollen langs 't strand? - dan tracteer ik jullie bij
Andrejewitch.’
't Gaf een krijgsgegil; in een lange rij renden ze naar beneden - Jeannetje's voetjes
raakten geen grond meer, als een veertje bleef ze zweven tusschen Rick en moeder
- en tegen den wind in baggerden ze met hen allen door het mulle vloedzand.
Tot eindelijk boven bij Andrejewitch het een inval was van frissche gezichten,
gejoel en gelach.
‘Sorbet en taartjes’ - bestelde Lize zorgeloos - en ze lachte baldadig om haar eigen
verkwisting. Ze zat er, met al haar kinderen, behalve Kootje, om haar heen, met
stralende groote oogen, verlost van alle zorg!
‘Alle boosheid over, Con gered, en dat nare jongetje weg - maar voor Kootje
moesten ze frambozenkoekjes meenemen, dat vond hij zoo zalig....’
Con zat stil te genieten - het was niet naar dat Jan weg was, wel prettig eigenlijk
- en ze waren allemaal zoo aardig tegen hem - en vader zei niets meer over dat vleesch
- hij had wel gemerkt dat vader expres zijn kant niet uitkeek gistermiddag - gek, net
toen alles zoo vreeselijk naar leek, was het ineens allemaal goed geworden....’
Hij schrok op, doordat de anderen luid oplachten om een grap van moeder. En hij
lachte mee, om haar toomelooze dwaasheden. Ze waren dòl op haar - die moeder
toch!
‘Een fijne middag!’ verzuchtte Rick.
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‘Jà!’ kwam zelfs Niek met een soort enthousiasme.
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Bekentenissen van een bruidegom
door D.Th. Jaarsma.
IX (Vervolg).
Brieven aan Henriëtte.

7 November 19.
Zal 'k dit uithouën, Harriët? Zou 't wenschelijk voor me zijn, en goed? In welk 'n
milieu ben 'k hier beland! Hier moet ieder verknoeid en vleugellam worden! Dat 't
pláátsje zoo klein is, is eer een voordeel: hoe gauwer er uit, bij bosch en hei, hoe
beter! Want de mènschen! 't Sufst-bekrompen, orthodox-geloovig volkje dat zich
laat denken! En o 't schijnheilig gescharrel in mijn pension! De anemische dochter,
naar 't schijnt alomtegenwoordig, waart door 't huis zoodra 'k maar thuis ben, brengt
overal 't enerveerend geprikkel van 'r onveilig, zoet geglimlach. De heibij
dom-boersch-listig vorscht gewild-achteloos naar mijn omstandigheden, overvalt
me op 't ongelegenst, profiteert van m'n argeloosheid. En 'k wankel tusschen walg
van mij betoonde lievighedens en vrees voor bedekte vinnigheid, indien ik mij
gesloten toon. - 'k Heb 't ongeluk dezer menschen ‘mooie kamer’ te bewonen, de
incarnatie van zoowel 't benepenst kleinburgerlijk net- en fatsoenlijkheidsbegripje,
als de wanhopig-onbedriegelijke uitdrukking van hun verwrongen pronk- en
opsmukzin. Allerwegen dierbre muurteksten. 'n Eeuwig schemerdonker vanwege de
massa's gordijnen, opzichtig en snorkerig voor de ramen te kijk gehangen. Open ik,
thuiskomend, al te ver de deur, zoo loopt 'n tafel groot gevaar, waarop, tusschen
velerlei rommel, de verschoten beeltenissen prijken van 'n vracht stellig eerbare en
achtenswaardige familieleden. Overal stoot 'k tegen tafels, tabouretjes, étagères,
beladen met pijnlijk-koddige uitstallingen van braniedingen en versieringsprullen.
Stoelen, canapé's, tafels, boekenrekken, alles is behangen, overal borduursels, loopers,
antimaccassers, producten van der dochter onverflauwbare ijver - 't artistieke mensch
heet Grietje. M'n ‘luie’ stoel is versierd met 'n Duitsch polster in reseda! N u r e i n
V i e r t e l s t ü n d c h e n ! Da's uit den verlovingstijd, kind, en heeft den ‘meester’
toebehoord. De sloeber had 'r wat Duitsch geleerd....

9 November.
Men heeft mij van den Beer verteld; schrikkelijk! 'n Menschelijk beest! 'k Moest
denken, Harriët, aan dat somber boek 't welk we van den zomer samen lazen:
Strindbergs Doodendans. Weet je nog die woorden van Alice? ‘Voor dezen man
geldt geen wet, is geen menschelijke ordening geschreven. Boven alles en allen staat
hij, en 't universum schijnt voor z'n privaatgebruik gearrangeerd. 'n Vampyrnatuur!
En wat rest er dan als hij gestorven is? 'n Handkar mest - en zelfs die is nog niet
prima!’....
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11 November.
M'n kamer is door glazen deuren, steeds toevallig openstaand wanneer ik thuiskom,
van 't aangrenzend vertrek gescheiden. Er staat daar 'n piano. Gisteravond na den
eten, 'k was verdiept in de I m i t a t i o , kwam Grietje naast-an spelen, voor 't eerst
sedert m'n hierzijn. 'k Heb de deuren, uit beleefdheid, niet aanstonds willen sluiten,
wachtte lijdelijk de surprise af. A m M e e r !.... 'k Ben maar gaan wandelen.

12 November, 's morgens.
Hoe 't met Joris gaat? vroeg je gister. In z'n toestand komt geen verandering, 't kereltje
is moe en nerveus. De lessen? Beteekenen niets; overvloed van vrijen tijd. Mevrouw
drukt het zichtbaar, dikwijls spreekt ze met me over den jongen. 't Komt me voor
dat ze eenzaam is, eenzaam in 'r leed. Wie zou dat hier begrijpen? En ik kan niet
troosten! Evenals Joris ben 'k nerveus, onmachtig tot eenige inspanning. Wat
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me hindert? Ik weet niet, kind, ik weet niet....

12 November, 's avonds.
't Bevalt me hier niet, en elken dag ben 'k ontevredener. Wat heb ik bereikt? 'n Leven
waarvan 'k voel, dat 't, voor mij, niet het ware is. 'n Ontnuchtering. Zoo gauw al.
Hadden we dàt kunnen voorzien? Alles wat ik ervaren heb, sedert ik je verliet, heeft
me aangedaan als leelijk; leelijk en hard. En 'k vraag me af, waartoe 'k er naar verlangd
heb. Heb ik h i e r n a a r verlangd? Neen. 'k Heb verlangd te mogen werken, uit eigen
kracht, naar eigen aanleg ons 'n bestaan te mogen veroveren. En óók: de angst heb
'k willen ontvluchten om een leeg en doelloos vegeteeren, strijdig met mijn natuur,
en demoralisant. En nu? Is dit géén vegeteeren? Lessen geef 'k bijna niet, tot ander
werk ben 'k volslagen onmachtig. Elken dag wordt 't meer waarschijnlijk dat 'k m'n
betrekking zal verliezen. En dan?.... En wat 'k daaglijks hier zie en hoor! Is dan alles
één groote vergissing geworden? Want van tweeën één: Of ik begrijp niets van
doel-en-samenhang der dingen; of ‘de wereld’ is slecht en verdorven, rot en ontstoken
tot op den wortel. Voorloopig spuw ik op den rommel.

13 November.
'k Ben hier niet in de gratie, Jet, 'k speur 't elken dag duidlijker. 'k Leef te veel op me
zelf, beweert de heibij. En de menschen noemen me ‘trotschig’. Ze hebben gelijk
misschien, 'k lééf stil en teruggetrokken. Maar wie, wat duivel, geeft die lui het recht,
me overal steeklig te bejeegnen? De dorpshoogen negeeren me, 't dorpsfactotum,
hoofd-der-school, kijkt me met-redenenomkleed achterdochtig na. Neringdoende
braven taxeeren me fel-wantrouwig - één, 'k koop er sigaren, verspilt z'n
vriendelijkheid aan mij. Niemand, die niet wil, ziet me, zelfs slager en groenteboer
bewijzen me openlijk minachting. Op hun vettige godzaalge smoelen lees 'k de
uitkomst van hun straf bereek'nen: dat de geringe meerdre leverantie, sedert mijn
komst in het pension, niet verplicht tot 't betuigen van veel serviel betoon.
Soms voel ik mij zoo eenzaam, kindje. Kon ik wèrken! Want diè troost ontbeer
ik pijnlijk!....

14 November.
Dank, dank voor je heerlijke brief! Welk een dag gister! Alles stil, en o zoo vredig!
Of, klaar en verstild, de wereld diep beneden lag, en niets me, op m'n veilige hoogten,
nog wonden kon of deren. O, dit is wat mij ontbreekt: deemoed, deze gelatenheid,
dit ondergaan-van-leven!.... Want vandaag ben 'k weer vol onrust. 'k Verlang terug
naar ons knusse leventje. Ik weet, 't is zwak! Vasthouden aan 't verleden uit
onbestemde vrees voor de toekomst, de verleiding der herinnering! Gebrek aan
moed-tot-berusting. O, ik eeuwig opstandige!....
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15 November.
'k Las in Roland Holst vandaag - ‘Opstandelingen’. ‘Sedert ik kan denken, drijft m'n
leven in het zog van den dood’. Ja, waarlijk! Want al wat ik hoor en zie, wáár ik mijn
oogen wend, niets dan ellende, ellende! En wat heb ik dan 't besef van m'n onmacht?
Zijn de armen gebaat met ons m i s e r e o r s u p e r t u r b a m ?

17 November.
Tot de wintergenoegens op Hoog Marum behooren de lezingen der Ontwikkelingsclub
- 'n vereeniging van jonge, meest ietwat rood gekleurde arbeiders. Gisteravond ben
'k er geweest. Er las 'n meneer uit Amsterdam, 'n braaf goedig heertje, begaan met
den nood der wereld. Naïef, in ernst, beweerde hij, dat wij, meest door eigen toedoen,
in de klauwen waren geraakt, Harriët, van 'n afschuwelijk monster: ikzucht, goudzucht,
heerschzucht. En dat we, om ons spoedig in het paradijs te weder-bevinden (‘in dien
gezegenden staat’, zei hij, ‘als de bloem van het beter-ik geurt in de ziel’), niets
hebben te doen dan béter te zijn, en
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ànders dan we tot heden waren. Dat we ‘door dwinglandij van het booze nooit meer
overmand, naar macht niet zullen haken’, ‘in eenvoud leven’ en ‘het ideaal’ hoog
houden. 't Sociaal evenwicht, dus stelde hij in uitzicht, ware dan in 'n ommezien
hersteld! - Ja ja! Er schijnt zoo een effen, oudeffen paadje dat je in jolijt kan gaan want is 't niet eenvoudig? 't Schijnt waarachtig zoo licht om morgen den dag, in een
hokuspook, heel de kwestie, die ons armen beroert op te lossen, en alle aardbewoners
bijeen te trommelen in 'n groote openluchtmeeting, om bij motie of besluit af te
spreken, 't geen door dezen braven man werd voorgesteld. Je zou er warentig de
kosten van publicatie voor willen betalen. 'k Denk aan 'n woord van Dumas fils: Dieu
laisse toujours aux hommes une route pour revenir à lui.... Zoo is 't: de joyeuze
terugkeer, en bloc, van 't afgedwaald menschdom naar het paradijs!
'r Werd natuurlijk zwaar gedebatteerd, en na afloop heb 'k kennis gemaakt met
den held van den avond, de dorpsondermeester. Hij had niet veel heel gelaten aan
den geachten inleider. 'n Prachtige kerel, die meester; 'n klare, heldere kop, vurig
sociaaldemocraat. En nuchter, benijdenswaardig nuchter. Niet best gehuisvest, niet
best gekleed, maar met in zijn oogen 'n licht!.... Hij gelóóft, hij is vast van binnen.
‘Bewust’ moet je worden, zegt hij. De arbeiders moeten zich vereenigen. 't Is louter
'n vraag van macht. Lijkt 't niet eenvoudig, Jet? Haast te simpel om te doen! Maar
wat een klare frissche kerel....

17 November; 's avonds.
In Ibsen's S p o k e n beklaagt zich mevrouw Alving - herinner je je nog? - dat ze
haar man niet heeft weten te leiden: hij had zoo een overschuimende levensvreugd.
Dat bracht me aan 't denken zooeven. Zijn wij goed geleid? Zijn niet wij ook,
immers de jeugd, vol opbruisende levenslust? Immers juist wij het meest! Maar hoe
is 't dan, dat we toch ongeveer allen rijp zijn voor het sanatorium? Vol ziekelijke
neiging, vol hang naar eenzaamheid, vol week en larmoyant zelfbeklag? Alle harmonie
ontbreekt ons, harmonie-van-krachten meen ik, spiritueel en lichamelijk. We leven,
en zijn toch lijken. Vertwijfeld en gelukkig beide, opgestuwd tot hoogste vreugd,
neergesmakt in diepste smart, want alles fel en heftig, zonder evenmaat en zonder
grens. 'n Armelijk geslacht, bloemen dragend in de teere handen, maar stéénen in
het hart. Onze hersenen zijn misvormd, onze zenuwen verscheurd. Zwak en schamel
wankelen we voort op onze zeer onvaste beenen, bij tijen capriolen dansend in den
vicieusen cirkel. Als in onze verre jeugd, toen we om den rammelenden sleutel
vochten in den kermisdraaimolen, zoo, op de kermis des levens, grijpen we vaag en
onbestemd naar eenig lichtend inzicht, we zijn zoo moe en zwak, mochten zoo graag
nog wat blijven draaien.... En de een grijpt de vrouwen, een ander den drank, een
ander het spiritisme, 'n ander koken-met-gas. En allerwegen blijft de roep om
p e r s o o n l i j k h e d e n onverhoord. - H o e zijn we eigenlijk? En waarom zóó?
Dáárover tob ik, Harriët. Maar trots al mijn suf getob voel 'k een levenslust in mij
dringen, dat 'k ieder uur hier dreig te stikken, in poignante benauwenis.
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19 November.
'k Had na je laatste bezorgde en liefdevolle brief zoo graag wat vroolijker geschreven,
kind, maar 'k kòn niet! 'k Kan niets meer! Dagen loop 'k rond, betuur de luchten,
doorkruis den omtrek. Joris' toestand wordt minder. 'k Zal hier weg moeten, 'k voel
't aankomen. Waartoe ook blijven? 'k Ken de bosschen, al de paden, de oneindige
hei. Maar de menschen zijn me vreemd. 'k Leef bezijden den grooten levensweg. En
overal hier die armoe, die grauwe trieste levenssfeer! Er ligt 'n vloek over dit land.
De menschen, verkommerd, keeren hun gelaat naar de aarde - voor hen is immers
tòch geen hemel?
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22 November.
'k Schreef je gister, en reeds vroeger, over de gezindheid der menschen jegens mij,
en over de grove onbeleefdheden van ‘het personeel’ op het slot. Belachelijk was 't,
Jet, belachelijk! Want wat beteekent 't, als tuinlui me botweg negeeren, huisknechts
me norsch bejeegnen, keukenmeiden zich om me amuseeren? Hoe is 't mogelijk dat
'k er me aan stooten kon?.... Want nu 'k de verhoudingen overzie en doorzie den
samenhang, lijkt 't onwezenlijk dat 'k daar verstoord over wezen kon! Ziehier 'n
bevolking, menschen als wij (alleen maar van wat minder ontwikkeling dan ons ten
deel is gevallen) onder wie heel de familie B. werkt als één broeinest van
ongerechtigheid! Hoe kan 't anders dan dat lieden, die men zelfs hun jeugd heeft
ontstolen - allen àl te vroeg immers gedoemd mee te draven, in den tredmolen van
dit zwoegleven! -; die nimmer ander loon erlangden, behalve 't dor bestaan hun
toegewezen, dan 't in telkens nieuwen schrik herwekt besef van zelfs dit ieder
oogenblik te kunnen verliezen,.... hoe kan 't anders dan dat ze dom-brutaal, of
onwaarachtig, of vol valsch venijn geraken? Wie elken dag allerlei beleediging
verduwen moet, door al wat menheerig is met minachting wordt bejegend, hij kan
ten slotte niet anders meer dan ook in mij te zien 'n vijand, klaar, om zoo het me
believen mocht, m'n recalcitrante trappen naar hem uit te deelen. En erger dan aan
hun eigen meesters wreekt zich 't volk aan wie zij achten uit hun kringen
voortgekomen, doch niettemin geneigd te zijn aan hun overheerschers gelijk te
worden. Zoo ‘lompen’ zij dus mij, die, hoewel 'n ‘heer’ in hunne oogen, en van niet
voldoende gemeenzaamheid om beter te verdienen, nochtans geenerlei macht of
correctionneel over hen bezit, en die hun dus ‘niet dàt’ zou kunnen doen. - Blijkt uit
heel dezen gedachtengang niet hun verward en onderkomen wezen? Sluw en slecht,
of slap en verworden, welk 'n ras, welk 'n ras!

24 November.
Vandaag voor 't eerst weer had 'k lust tot werken, en 'n uur was 'k heerlijk bezig.
Toen kwam naastan Grietje spelen, en mistroostig liep 'k 't huis uit. Maar buiten, op
den straatweg, hield 'n werkman me staande. Van Arnhem kwam hij, daar was staking.
Van beroep was hij letterzetter. Hij vroeg me naar den weg, ging naar Amsterdam,
wou daar werk gaan zoeken. ‘Amsterdam’, vroeg 'k, ‘hoè dan?’ ‘Lóópen’, zei hij
glimlachend. ‘Maar je schoenen zijn....’ viel 'k uit, want waarachtig Jet, die waren
niet om aan te zien. Hij haalde de schouders op: ‘volgende week heb 'k nieuwe! Werk
vind 'k overal!’ Met 'n groet en 'n glimlach verdween hij - hij liep recht als 'n kaars.
Welk 'n moed, welk 'n frissche kracht! 'k Heb oprecht 'n oogenblik gewenscht, óók
maar 'n goed handwerk te kennen!

26 November.
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Na de kennismaking, laatst op de lezing, heb 'k den ondermeester 'n avond bij me
gevraagd. Gisteravond is hij gekomen. 'k Heb 't me niet beklaagd. 'n Heerlijke nobele
kerel, en met 'n enorm maatschappelijk doorzicht. Hij 's hier geboren en gegroeid,
z'n vader is boschwachter bij den Beer. Van jongsaf heeft hij alles meegemaakt, en
aan den lijve ondervonden. Praktisch les in socialisme, noemt hij dat. 'k Schreef je
al vroeger, hij is soci. Maar dat moet hij verbergen. Niet alleen vanwege den Beer,
doch ook om de bevolking. Denk je dat deze orthodoxe lieden, die hij niettemin
draagt in z'n hart, wier ellende hij begrijpt en wie hij in zelfvergeten belangloosheid
en onuitbluschbare toewijding 'n weg ter ontkoming zou willen wijzen, - denk je dat
zij hem zouden verstaan, hem zelfs maar dulden? ‘Ze zouën me wegpesten’, zei hij
lachend. Reeds nu, om z'n geslotenheid, z'n vermijden van de dorpskerk, terwijl toch
z'n ouders brave christenen zijn, wordt hij bejegend met wantrouwen en kwaje
dorpsche nijd. ‘'k Wacht nog wat’, zei hij gister.
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‘Wachten tot de tijd rijp is; en onderwijl wat ondergrondsche propaganda’. 'n Wondre
kerel! En zoo benijdbaar: z'n lach! Z'n lach en z'n geloof!

27 November.
Al maar denk ik vandaag aan wat de ondermeester me vertelde. Van den Beer sprak
hij ook. Welk 'n leven die leidt, hoeveel vrouwen die heeft - in heel 't land zijn ze
bekend, zegt hij, als uit Amerika geïmporteerd. 'k Dacht aan de éénige maal, Jet, dat
'k ‘de’ vrouw van den Beer gezien heb, boven, op de gang, 'n jong lieftallig wezen
maar kwijnend, of ze veel verdriet, en zoo juist lang geschreid had.
En van de menschen sprak hij. Hoe ze in afhankelijkheid van den geweldige leven,
zelfs pastoor en dominé. Nagenoeg alle huizen en landerijen zijn particulier bezit
van den Beer. De huren zijn hoog. Neringdoenden hangen in allerlei opzicht van den
man af. Vervallen paarden uit z'n renstal genieten meer zorg dan z'n arbeiders. Als
raadslid wist hij 'n loonsverhooging der gemeentewerklieden tegen te houden, onder
voorwenden dat ‘de menschen tegenwoordig te luxueus’ worden; - 's mans eigen
vermogen steeg de laatste jaren met millioenen. De zoon - men zegt: de Geit - te lui
of te dom voor eenige studie, schoffeert der maagden eerbaarheid, maakt de wegen
onveilig; bijna wekelijks wordt hij bekeurd door 't woeste rijen met z'n auto. Van de
week moet dit jongemensch 'n livreiknecht hebben afgeranseld. De man durft niet
in verzet gaan; hij 's de kostwinner van z'n oude moeder....

28 November.
Vandaag zag 'k de Geit 'n klein meisje aanrijden. Ze torste 'n grooten zak hout, en
wijl hij weer woest reed, kwam ze niet snel genoeg op zij. 't Was vlak bij het dorp;
en 't gaf 'n groote opschudding. 'k Hoorde allerlei schuchtere, kwaadaardige
commentaren. De inzittende dames, quasi-bezorgd, stegen uit. De Geit lachte cynisch.
't Was toch best afgeloopen, hij had toch net op tijd gestopt? Wat hoefden die lui
nou nog zoo'n drukte te maken?.... En te midden van allen stond daar 't schamel,
klein slachtoffer, wat verschrikt nog, maar al weer monter, ze was enkel maar
gevallen. Lacherig stond ze te glunderen, of ze den grooten heer veel dank moest
weten voor de ongemeene attentie van juist háár aan te rijden, en 'r opeens zoo maar
te zetten in 't centrum van zooveel hoogstbeschaafde belangstelling.

29 November.
Gisteravond was 'r feest op 't slot: Sinterklaasfeest. Alle jaren is dat; 'n week vóór
Sinterklaas. De kinderen worden er onthaald; de dochter des huizes speelt en zingt;
onder aanvoering van het hoofd der school dat zich dapper weerde voor het aangezicht
des Beeren, zongen de kleuters van ‘de schaar daar boven’ of ‘er ruischt langs de
wolken’. De oudren kregen ‘de pot’. Elke week, 't gansche jaar door, houdt de Beer
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een deel van 't weekloon in, om het onveranderlijk, eind November, aan de
rechthebbenden uit te keeren. Ze verkwisten 't anders maar, meent hij, en 't moet
voor wintervoorraad blijven. Hij 's 'r vàder, de Beer!....
***
Aldus, Agaat, mijne brieven aan Harriët.
En terwijl 'k elken dag meer ervoer omtrent den Beer en de Marumsche bevolking,
steeg met 't besef van m'n onmacht, m'n haat en woede tegen de onderdrukkers.
Zonder aflaten was 'k revolt, of mismoedigzuur en ontevreden. 't Verontrustte me,
immer meer. En vaak wenschte 'k te zijn anders, blind voor wat zich opdrong,
manifest, aan mijn oog. M'n critische intellectualiteit zag de dingen scherp en daadlijk,
doch 't ontbrak me fataal aan éénig economisch doorzicht; 'k werd enkel maar
gemarteld, geprikkeld tot verzet. In welke valsche verhoudingen was 'k reeds
verwikkeld. Met
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mevrouw B. ging 'k vriendschappelijk om, samen dacht ze ons bezig aan 't heil van
haar kind, me in diè sfeer ontmoetend als gelijkwillend en bijna gelijkberechtigd,
maar nimmer heeft zij, noch wie anders, kunnen vermoeden, met hoeveel wrok ik
soms bezield was tegen allen op het slot.
En Harriët? Al die weken was ze 't duldend slachtoffer, daaglijks overstelpt door
m'n zwakke jammerklachten. Niets heb 'k haar bespaard. En zoo 'k haar wèl heb
verzwegen dat m'n ingezonden fragmenten als ongeschikt terugkwamen, 't is geweest
wijl dat was voor mijn trots 'n zoo felle vernedering. Zoowel 't geloof in m'n
kunstenaarschap, als de hóóp er ooit voldoende inkomsten door te hebben, kreeg
door dit feit 'n knak, die 'k angstvallig heb willen verhelen.

X.
Toen kwam weldra de dag van m'n eerste bezoek aan Henriëtte. Joris namelijk, de
laatste dagen, verkeerde in zoodanigen toestand, dat alle onderricht nu wel onmogelijk
was geworden, en mevrouw B., door den Beer gedrongen, die niet hield van halve
maatregelen, besloot nog eens nader elders advies in te winnen. In verband daarmee
had 'k verlof naar Bella Vista te reizen.
Op 'n mooien dag in December, 't was niet koud en wintersch-zonnig, arriveerde
'k des namiddags aan het station te Ede. En hoe was 'k, terwijl ik aankwam, reeds
weer 'n ander mensch geworden, in enkele uren gansch en al vervormd. Want ook
nu weer, terstond en pijnlijk, dat schrijnend gemis -: gemis aan evenwicht, gebrek
aan evenmaat: aan orde en standvastigheid!
Uit het coupéraam hangend, terwijl de trein binnenstoomde, zag 'k weldra Harriët
te midden der wachtenden staan. Hoe innig bescheiden stond zij daar! Ietwat
weggescholen-uit-modestie, docht me, en met 'n stillen glimlach op 'r gelaat! Ze neeg
wat over nu, om beter uit te zien, en me ontwarend in mijn wagen, wuifde zij mij
lief en ingetogen toe. Was 't geen geluk, geen ongedacht verblijden? M'n hart trilde
'r tegemoet! En 'k weet nog, hoe 'k uit den trein sprong, nog vóór hij goed stilstond,
in 'n plotselinge haast 'r te omhelzen, om bij haar te zijn. Dronken liep 'k op 'r toe,
omarmde 'r, kuste 'r onstuimig, niets wist ik dan 'r wit gezicht, 'r donkerpittige oogen,
'r trille-witte lippen, en de rankheid van 'r lichaam, zachtjes bevend in mijn armen...
Maar alles was schijn, Agaat, 't was géén geluk! Want plotseling, als met 'n schok,
opgedoken uit die troeble warnis, voelde 'k 'n heftige verstoordheid, 'n groeiend
misnoegen. Zij was zoo stil, zoo lijdelijk, zoo absoluut passief! Haar lieve
schuchterheid voelde 'k als kil, onhartlijk, haar maagdlijke ingetogenheid als koel
en geserreerd.... En éven flitste 't door mij heen, dat zoo we beiden nu gelukkig waren,
Harriët, in haar geluk, althans van mij verscheiden was....
Lijkt 't wederom onwaarschijnlijk? Maar zóó bestond ik toen, Agaat: in mij 'n
donkre levensdrang, me voortdrijvend naar wat ver, en wijl onbekend, begeerlijk
was, en toch diep binnenin verlangen naar eenzaamheid en rust; in mij dat onstuimig
voortwillen, voortmóeten door iets eeuwig-jachtends, en tòch die felle hang naar
bezonkenheid en orde. Willende toch willoos, kampende toch krachtloos, weifelend
op elken drempel, wankelend voor elke poort! Thans zoo goed als later wreekte zich
mijn gebrek aan lijdelijkheid! Daadloos in Hoog Marum, had ik de dagen verleefd,
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gevangen in den ban van mijn haat en mijn verlangen. En nu? O, hoe was 'k toch 'n
vat vol opbruisende energie, en toch, in m'n onbeheerschtheid 'n larmoyante
zwakkeling! Slap en modern-onvast, en toch vol wil en leven! Want wat ànders: de
uiting van m'n felle haat, 't branden van m'n stom verlangen, de teugelloosheid van
m'n critischen speurzin, de onbetoomdheid mijner heftige wilsoplevingen, de spanning
van m'n barokke ongedurigheid, de hevigheid van m'n verwoed verzet.... wat anders
is 't geweest dan reëele levenswil,
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dan ongeleide energie? Thans, nu ik moest l i j d l i j k zijn, nu ik moest en kon
v e r w a c h t e n - thans was 'k doof en blind, blind voor den schemer van m'n hoop,
doof voor de stem van m'n verlangen! Wel, Agaat, heb ik immer beter weten te geven
dan te ontvangen, rustlooze die maar rust zocht, gedweeë en die toch ontembaar was,
en die de lessen dezes levens had misverstaan alle, die immers in al wat gaaf en
schoon maar is den lof der H i n g e g e b e n h e i t beduiden....
We namen den zandweg die, de hei over, naar Bella Vista voerde, en in 't
gevoelsstille, na de eerste emotie, liepen we langzaam, in gedachten, ieder afzonderlijk
'n moment in eigen indrukken verdiept. Maar ik voelde wel, hoe, in dit zwijgen, mijn
misnoegdheid in mij groeide. Ze las 't mogelijk op m'n gezicht, drukte zacht soms
m'n arm, keek schuwblij, witjes lacherig nu en dan naar mij op. 'k Had weinig
gesproken nog, kort abrupt iets gevraagd. En schoon 'k wel voelde dat 't was onbillijk,
ik bleef me strak betoonen: was niet zij ook onaardig, met zoo stil en koel te wezen?
Had 'k dít aan haar verdiend? Want alle innigheid en ingetogenheid was m'n vlottend
wezen ontoegankelijk. En juist dit - gelijk ook later in gelijke momenten -: haar stil
en lijdzaam doen dan, haar geloovig tot-mij-opzien, maakte alleen maar, hoezeer
onredelijk, m'n verstoordheid heviger gaande....
Doch hoe kon 't anders, Agaat? Want hopeloos ontredderd toen al, en tot wanhoop
geslagen, hoe kon 'k, in mijn ellende, voor haar simpel oog bestaan? Hoe voor haar
eenvoudig hart mijn tweeslachtigheid bedekken? Was niet míjn wezen twijfel - 't
hare enkel geloof? Vol van 'n innig verwachten in 'r onbevangen kind-zijn trad ze
mij, den sterk-gewaande, tegemoet - maar wat bracht ik mee dan verwarring en
beschaming? Ik, die terstond bemoeid moest zijn, m'n wrange bitterheid te verbergen?
En onderwijl, terwijl ik zwijgend naast 'r ging, overlei 'k in wrokkend gemopper:
waarom had ze mij zoo koel bejegend? 'k Had 'r me voorgesteld blij-opgewonden,
stralend-van-geluk, en nu, dit stille, bijna geserreerde - wat was 'r toch, wat had ze?
In vertwijfeling was 'k gekomen, beladen met den druk der onvruchtbre laatste weken:
begréép ze niet hoe ik leed, alleen om harentwil had volgehouden? Elken dag had 'k
mijn hart geweten sterker heengetrokken naar haar nabijzijn - verdiende 'k dan nu
koelheid?....
Stil geduldig liep ze naast me voort, drukte dan m'n arm wat vaster:
‘Herman?’....
‘Nou?’ kwam 'k, kort en kregel.
Maar 'k zag haar niet aan, ik wrokte. Zóó moest ze dan maar beginnen! Aan mij
had 't niet gelegen, 'k was hartelijk geweest en warm! Nu kon zíj dan het eerste
hartelijk woord maar es spreken, ze moest het zelf maar weten, was dit 'n ontvangst,
'n behandeling?.... En lang bleef 't nog stil.
Tot 'k eindelijk terzij keek.
En o hoe werd me mijn verdoemelijke kleinheid door dien eenen blik bewust!
Want rijklijk over haar gelaat liepen al de volle tranen, eerste, van het leed dat
mijn stugheid haar had opgelegd! En als steeds, Agaat, wanneer zij schreide: ik smolt
voor hare droefenis. Er sloeg iets in mij om, en brak. In heftig en beschaamd
verteedren trok 'k er snel tegen m' aan, streelde driftig 'r beschreid gezicht:
‘Kindje?’ zei 'k dan, teeder intoneerend.
En in lieve, reddende lijdzaamheid, lachte zij al weer, maar nog pijnlijk, door haar
tranen heen mij toe.
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‘'t Is niets, lieveling, 't is niets’, stamelde 'k, ‘maar ik ben.... de laatste tijd.... O als
je 'r es wìst!’....
‘Stil!’.... stìl nu!’ drong ze heftig,
En in die toon lag al weer dankbaarheid om hervonden geluk. Ze sloeg haar armen
om mij heen, en tegen me aandringend of ze 'n veilig nestje zocht, schreide ze al 'r
verdriet weg, in onbetoomdheid weg. Niets
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wist ik te doen dan, machinaal, 'r wat te streelen. Maar toen 'k eindlijk 'r koppie
ophief, in 'r oogen wilde lezen, blikte ze me reeds weer zoo lief en schuldeloos tegen,
dat 'k 'n sensatie kreeg van diepbeschamen en vol-gelukkig zijn tezelfdertijd. Ze had
reeds weer dat feilloos zeekre in haar geluksblije oogen, en nu 'r tranen droogden,
was ook haar smart voorbij. En mij was, of 'k me hierom wel rijker moest voelen,
maar diep binnen pijnde weemoed, met 'n schrijning of ik zou gaan schreien....
En zoo was 't immer, Agaat. Altijd, bij 'n weerzien, waren er de bittre wrange
scènes, die we te voorkomen noch te bezweren hebben geweten. En hoe zouden w'
ook - hoe konden we? Ontsprongen ze niet noodwendig aan de jammerlijkste
overspanning? Immer was mijn gaan naar haar als 'n vlucht uit het leven, losbarsten
uit beklemming en knellenden druk. Hoe kon 't anders dan, dat ik, stuurloos, m' als
'n vluchteling tot vóór haar gewankeld vond? Ja, 'n vluchteling was ik, triest en
eenzaam, in mijn verworden sentimenten!
Er was nu 'n aangename verstilling even, waarin alles kalmer en gewoner werd.
'k Zag 't milder nu, en ruimer -: hoe was het toch ineens gekomen? Heerlijk dat het
nu voorbij was! En wat had ze 't lief verdragen!
‘Kindje! zei 'k weer, teeder, en trok 'r naar naar me toe.
Ze glimlachte, lief, maar schraaltjes, want in 'r lach was nog pijn-om-straks. Ze
stond op, en kwam bij me; en me vast in de oogen lezend, vroeg ze:
‘Ben je wèrkelijk gelukkig, Herman?’
‘Twijfel je dááraan?’ vroeg 'k, geschrokken. ‘Om dat van straks?’
‘Niet alleen om straks, maar om alles tezamen’.
En 'r hoofd op m'n schouder leggend, terwijl ze vertrouwelijk tegen m' aan kwam
zitten, beleed ze, innig, ernstig, al wat 'r, nù vooral, bedrukte. 'k Had 'r eens, uit Hoog
Marum, in 'n forschen brief geschreven, hoe de laatste tijd op Bella Vista me bijna
uitsluitend had benauwd, hoe 'k feitelijk rust noch duur meer had gehad. Voor míj
was die brief geweest 'n uiting van herleefde wilskracht, die 'k gemeend had dat haar
zou verblijden en bemoedigen, - doch voor haar, ze had 't niet willen schrijven,
bekende 't nu echter, had hij niets dan bedruktheid en kommernis gebracht. Kon 'k
zóó schrijven over dien tijd van onbewolkt geluk?
‘Was je dan niet gelukkig toen?’
‘Kindje - was jíj tevreden?’
‘M'n geluk overstemde alles!’
‘Maar 't kon toch zoo niet blíjven!’
‘'k Dàcht er niet over. Als jij er was, was alles goed. Buiten òns was er niets meer’.
Ja, dáár lag natuurlijk wel tusschen ons 't verschil, 't welk ik toen al te zeer vergeten
had: dat ze 'n v r o u w was bovenal; dies van dit ééne gansch vervuld. Ik begreep
dat nu, ik sprak niet meer, 'k trok 'r zacht naar me toe. Want schoon 't me vleide, het
ontroerde en verteederde mij ook. En woordloos, in 'n lange omhelzing, zeide 'k wat
geen taal kan zeggen, wat enkel de stem der zwijgenis verstaan doet: de bezeegling,
de hernieuwing van 'n glanzend jong geluk. En toen we opstonden om heen te gaan,
omhelsde zij mij zoo hartstochtelijk, dat de tranen me, onweerhouden, van zooveel
liefde in de oogen sprongen....
En des avonds, onontkoombaar, de reactie op deze emoties. - 't Onvermijdlijke,
Agaat!
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Want wàs 't niet onvermijdlijk? Al die weken hadden we geleefd van louter
verlangen, ieder in eigen eenzaamheid, in de kille verlatenheid eener ongevoelige
omgeving, die niet begreep en niet begrijpen kòn. Wat hadden wij, dan elkander?
En nu dan, o nu vooral, na 't jammerlijk weerzien van dien middag, zacht gedrongen
tot verinniging na ontstemming en verkoeling - was 't niet logisch, niet noodwendig
dat we
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heil zochten bij elkander, heil in 'n ongestoord bijeenzijn vol vermoede warmte en
intimiteit?.... Het kwam zoo ongedacht.
Harriët, vooraf reeds, had verlof bedongen voor den avond, iets voorgewend van
boodschap, noodzakelijk nog te doen. En toen ze dan, na den maaltijd, de
sanatoriumlaan kwam uitgeloopen, stond ik, die me in 't dorpshotel tot eten nauw
den tijd gegund had, vol ongeduld haar reeds te wachten -: onze dag zou toch nog
goed zijn....
En in den maanklaren avond toen, op juist dezelfde plaats waar 'k haar omhelsd
had dien verren zomerdag, zwoel van hartstocht nog in ons herinnereu, daar is het
toen gebeurd, Agaat, daar is het toen gebeurd.... Dien avond, voor het eerst, zonder
wil of gedachte, heeft Harriët, het was 'n droom, zich gansch aan mij gegeven.

XI.
Vier dagen hebben we in 'n roes doorleefd, dronken, verdwaasd, zwijmelend in
zingenot; vergetend in onzen liefdedroom alle wereld en leven, voortrazend
onbeheerscht door die nieuw-ontdekte hartstochtwereld, doorreizend al z'n heemlen,
doorproevend al z'n heet geluk. Ja, zoozeer, Agaat, in ons intens geluksgenot, waren
we, na drie dagen, dezer wereld afgestorven, dat de brief van mevr. B., me
terugroepend naar Hoog Marum, ons absoluut onwerkelijk scheen, en uit een ander
Zijn, van belang noch waardij voor de sfeer die òns gevangen hield. En die in z'n
nuchterkille zaaklijkheid pas wezenlijk tot mij doordrong, toen 'k in den trein zat
naar Arnhem, en wij gescheiden waren.
Gescheiden opnieuw, 't was 't einde van 'n korten droom! Of was 't werklijkheid
geweest, de droom geen schijn, maar stralend wezen? Want, wáren 't dan weinig
dagen, dit was geluk geweest, buiten denken! Hier geen twijfel, enkel zekerheid,
geen vergaan, maar vervulde vrede, alles stom en stil geworden voor de groote stem
van geluk! En nu gescheiden opnieuw - en alles kwam weer op mij aangestormd!
Wat 'k gekend had, vóór 'k gekomen was, al m'n twijfels en doorziekt getob, 't kwam
nieuwelings op mij aangevallen, herleefde in revolte woeling. 'n Dof gevoel van
wroetende onrust deed me zwaar zijn en verward. Te denken begon ik, of 't wel goed
geweest was, niet laf en zwak en slecht, al 't geen ik met Harriët begaan had; of 'k
geen berouw moest hebben nu, en dit geen schuld en zonde was. Háár kon 'k niets
verwijten, ik alleen was de eenige oorzaak, zij uitsluitend zacht en lief, slechts
bezweken voor mijn heeten aandrang. Schuldloos stond ze voor mijn denken, doch
had ík niet wel zeer misdreven? Zoo tobde 'k in den trein, reeds de eerste oogenblikken
na mijn vertrek.
Doch als 'n ongedachte vreugd doorschoot me plotseling 't besef, dat 'k op weg
was naar Ester, - sedert kort was hij in Arnhem in verpleging gekomen. Met hem,
zoo dacht ik cajolant, zou 'k veel over Harriët spreken, onze gesprekken zouden 'n
afleiding, 'n prettige overgang zijn, vertrouwd zou 't wezen, solaas brengend. Want
mijn onrustigheid zou dan van mij wijken, alles was dan niet zoo ver en weg, en liet
zijn innigheid nabij.
Hoe is echter m'n verwachting ook toen weer beschaamd, Agaat! Nimmer, later,
heb ik aan dit bezoek teruggedacht dan in telkens nieuwe schaamte en schuldbesef!
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En gaan inzien ben ik - hoe ver ik er tóen ook vanaf was, om aan zelfs maar de
mooglijkheid hiervan te denken, - gaan inzien ben ik, dat die stille jongen mijn
verwarring wel geweten heeft, en geweten dat ik genezen moest, genezen of
ondergaan! Hij was zoo wijs soms; als wie veel ervoeren. En diep, tot op den grond,
moet hij mijn verwording hebben gepeild. Want ik besef nu Agaat: zoo mij de
herinnering zoo sterk is bijgebleven van 'n vaag gevoel van vrees voor z'n vaste klare
blikken, moet er niet in mij, toen, geweest zijn 'n schuwe bangheid voor de kracht
die me koelscherp doorschouwde?....
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'k Vond hem in een der kleinere kamers van 't Sint Elisabethshuis te Arnhem, mager
en zeer bleek, maar overigens uiterlijk geheel dezelfde. Hij had 'n eigen kamer, waar
hij heel den dag alleen moest wezen, en 'k had me al voorgesteld, hoe hij mooglijk
liggen zou in 'n ongezellig kaal vertrek, en sufmismoedig misschien om z'n stage
alleenigheid. Maar hij wachtte me opgewekt en lachend, en de zon scheen in z'n
kamer. Z'n bed stond voor het raam geschoven, vanwaar hij uitzag in 'n grooten tuin.
't Viel me ontzettend mee, 't was heelemaal niet gasthuisachtig.
'k Mocht 'n goed uur bij hem blijven, en weldra, als oude vrienden, haalden we
op van ons vroeger leven, herinneringen aan den zomer, goed en kwaad van Bella
Vista.
‘Ja jong’, zei hij luchtig, toen we erover uitgepraat waren, - 't is helaas gewéést!
'k Wou 'm bemoedigen:
‘De toekomst wordt beter!’
‘Voor mij niet’,
‘Voor mij niet....?’
‘Nee vent, 'k Ben voor de haaien!’
‘Hoho!’ dee 'k minachtend, ‘dàt dacht je ginter ook al!’
‘Sjuust. Maar noù wéét ik!’
Ik kòn het niet gelooven:
‘Ze hebben je toch niet....?’
Want dat ware toch niet responsabel.
Hij knikte enkel, koppig-kort.
‘Maar wat bliksem kerel!’ stoof ik op. ‘En blijf je dan nog hier?’
Hoe konden ze godsterwereld zoo'n jongen zóó iets zeggen?
‘Hou je gedekt jong!’ hief hij traag z'n hand op.
En dan, even slikkend:
‘'t Is voor goed te laat. En 'k wou 't per se weten’,
Z'n dunne lippen nepen saam. Maar 'k had er nog geen vrede mee:
‘Maar daar berust je toch niet in?’ Enne.... weten ze 't thuis?
‘Thuis? En dan?’
‘Nou.... dat gaat toch zeker zóó maar niet?’
Hij glimlachte; zei dan ruw-weg:
‘Zeur maar niet, ouwe jongen. 'k Weet waar 'k an toe ben. 'k Zal 't alléén
opknappen’.
‘Maar je ouwelui?’ drong ik aan.
Hij schudde 't hoofd:
‘Zoo is 't beter’, zeidie stil. ‘Dát is altijd tijd genoeg’.
Dan keek hij 't raam uit, met verre blikken, en op ons woog de druk der stilte. 'k
Wist niet meer, wat te zeggen. O, ik wist, hij was heel ‘ernstig’. Maar hoe was 't
mogelijk, 't hem te zeggen? Zoo'n jongen, elken dag alleen, en nu in 't aangezicht
van den dood? Hoe konden ze 't verantwoorden? Moest hier niet gehandeld worden?
Kon ik mooglijk niet iets doen? Kon ik niet z'n vader....?
Doch luchtig opeens hoorde 'k weer z'n stem:
‘Da's dàt. En hoe ging 't Harriët?’
‘O best’, zei 'k plotseling snel, en voelend dat ik kleurde, ‘je most vooral de
groeten!’
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Wat maakte mij plots zoo verlegen? Waardoor klonk m'n stem onecht? Want 't
was of niet ik gesproken, doch mezelf dat hooren zeggen had. Totnogtoe, als op
visite, in de maklijkprettige houding van vrij-en-los-tegenover-de-dingen, had 'k
plezierig geconverseerd met vlotte luchtigheid. Maar nu ineens werd ik onzeker, of
'k onbeschermd en weerloos daarzat, en hij alles zóó aan mij zou kunnen aflezen,
wat 'k vreesde niet te zullen kunnen bedekken. 'k Herinner me, toen 'k bloosde,
glimlachte hij even. Vermoedde hij iets? Maar op m'n hoede zou 'k zijn, ook 't
geringste niet vertellen van wat de waarheid was. Omstandig begon 'k dus voor de
vuist weg uitbundige fantssieën, hem voorliegend al hetgeen ik hem als waarheid
doen gelooven wilde: hoe onze dagen waren geweest, welke uitstapjes we hadden
gemaakt, en ten slotte verwarde 'k me in overdreven loftuitingen van Harriëts
welgeweten en onderstelde talenten en lieftalligheden.
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Hij luisterde, koel, en stil, liet welbeheerscht m'n woorden langs zich gaan. En toen
ik zweeg, had hij weer z'n glimlach. Dan laconiek, zeide hij:
‘Zoo zoo. Tjà.... dàt dacht ik wel!’
‘Wat dacht je wel?’ vroeg 'k, niet georiënteerd nog.
‘Dat 't mis zou gaan met jullie’.
‘Mis zou gaan....’? Je bedoelt....?
‘Je overdrijft de boel, jong!’
Hij zei 't rustig; maar mij klonk 't als felle smaad en hoon.
‘Overdrijven? Ik? Hoezoo?’
Ik voelde, 'k werd al driftig.
‘Hou je kalm, en klets maar niet. Misschien de laatste keer da 'k je zie, en daarom
wou 'k 't je maar es zeggen’.
‘Je hoeft niks te zeggen!’ kwam 'k, nijdig coupeerend.
Want ik voelde nu z'n bedoeling: het ging tegen Harriët!
‘Toch is 't goed, dat je wéét, jong. Jij deugt niet voor Harriët!’
‘Deugen? Ach kom! Wou je dáár 'n meening over hebben?’
M'n toon klonk scherp-vijandig, en nauw hield 'k me nog in.
‘'k Hèb 'n meening’, zei hij rustig. ‘Da 's toch zeker wel m'n recht?’
‘Recht? Je te bemoeien met dingen die je niet aangaan?’
‘Poeh! poeh! da's zoo'n groot woord. En misschien is 't wel waar. Maar as 'k ruzie
riskeer met jou....’
‘Wil ik je 'r es wat zeggen?’ viel 'k uit. ‘'t Is 'n best, en bèst kind!’
‘'n Beste meid,’ zei hij kalm. ‘Zeker. Maar met 'n hoop gebreken’.
‘Die jou dan toch zeker niet hinderen. En waar je dan maar 's over had moeten
beginnen, waar ze bíj was’, vinnigde 'k terug.
'k Vermoed, Agaat, dat m'n opwinding en stijgende boosheid hem deden zwenken.
Althans hij heeft zich ingespannen om m'n verstoordheid te kalmeeren.
‘Wor nou 's even niet zoo nijdig; dacht je dat 'k met opzet je onaangenaam wou
wezen?’
‘Dacht? Dacht? Hoef ik te denken? Jij moet denken, vóór je er alles zoo maar
uitflapt! Wou je 't soms vriendschappelijk noemen?’
‘Ja’, zei hij, met plotseling nadruk. ‘Dit i s vriendschappelijk. En as jij 't voor wat
anders neemt, dan is dat heelemaal joù zaak. 'k Wou je eerlijk, als vriend,
waarschuwen voor je ongeluk. Op Bella Vista ging 't niet, 'k moest 'n gelegenheid
afwachten. Je idealiseert 'r te veel, kerel, je vermóóit 'r....’
‘'k Hòu van 'r’, zei 'k hoog. ‘Dat schijn je te vergeten!’
‘Je houdt van 'r; best! En dat geloof ik ook wel. Maar ben je daarmee klaar? D'r
komt meer kijken in de wereld. Eén ding zal 'k je wel zeggen: dat er meer doordat
ze wèl dan doordat ze níet van iemand hielden, naar de weerlich gingen! Met wat jij
voor liefde houdt....’
‘Voor liefde houdt?’ vloog 'k al weer op.
‘Got neem toch niet alles daa'lijk zoo dramatisch! Jij, met nou natuur....’
‘Jawel’, zei 'k strak en koel (want dit was stilte-voor-den-storm). ‘En je wou
dus?....’
‘Ik wil niks. Jij moet willen. Willen wat het best is’.
‘En dat is?’
‘Uiteengaan’.
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‘Juist, uiteengaan’, herhaalde 'k, afgemeten.
‘Zij is ziek. Door-en-door. Jij wordt beter. Zij nóóit’.
‘Dus?’ vroeg 'k nog, maar ik stikte.
‘Beter één slachtoffer dan twee - nù is 't toch tijd!’
‘En dat zou zij dan zijn!’
‘Beter zij dan jij - voilà!’
'k Weet niet meer, hoe ik ineens zóó boos werd. Ook niet: waarom tóen, na juist
díe woorden. Maar 'n golf van verzet-en-woede sloeg heet naar m'n hersens. 'k Stond
op, nam postuur, en m'n arm naar hem heen strekkend....
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Doch waartoe het nog vermelden? Waartoe de herinnering aan dat krankzinnig
oogenblik verlevendigen? Laat me enkel bekennen, dat het 'n dwaaszinnig getwist
werd; dat 'k onbeteugeld hem gescholden heb, om den dienst dien hij mij bewijzen
wilde, - want ik verstond dien niet. Nog zie 'k hem zitten, hoog, rechtop in z'n bed,
opgewonden door m'n scherp verwijten, verwonderd en ontzet eerst, dan koel en
tegenover mijn drift in-zich-gebonden. Moest ik 't niet voor Harriët opnemen, zoo
woedde 't in mij? Was 't kiesch mij dit alles te zeggen, was dàt ware vriendschap?
Maar dan liever voor altijd met zoo een gebroken! Voor Harriët zou 'k vechten, ik,
die haar liefhad, haar beter kende dan wie-ter-wereld! Was dit 'n vriendenhouding?
Maanden lang, op Bella Vista, hadden we samen verleefd, waarom toen dan gezwegen,
nimmer over ook maar iets gesproken? Dan ware tenminste dít voorkomen, had 'k
tijdig kunnen ervaren, hoe men slecht op vrienden bouwt! En indien hij waarlijk
tegen Harriët al de bezwaren had, die hij nu zeide: waarom had hij dan
vriendschappelijk met 'r omgegaan?
Zoo raasde 't in mij, Agaat. En in woede heb ik hem verlaten. Hem, den eenige
die 't de moeite waard vond, mij de waarheid te zeggen, openlijk. Nimmer heb ik
hem meer gezien, uit de krant z'n dood vernomen. En als ik terugdenk aan het
oogenblik toen 'k als in hallucinatie van hem ben weggestoven, zie 'k almaar die
dunne mond, in pijn en zelfbeheersching saamgenepen, en de opgeheven breede
hand, die me als 'n groet nog nazond.... Als bezeten door demonen holde 'k de straat
op, naar 't station. En eerst toen ik, in Hoog Marum, weer alleen was op mijn kamer,
waar de stilte mij greep en ik de eenzaamheid weer voelde, kwam 'k eenigermate tot
bezinning; heel de reis was geweest opwinding, achterdocht en woede. Driftig, als
'n gevangen dier, liep 'k de kamer op en neer - wat was de wereld toch slecht, dat
men zelfs zijn vrienden niet vertrouwen kon! Hoe laag, hoe klein en zielloos, máánden
z'n ware gezindheid te verbergen! Had 'k ooit Ester hiertoe in staat geacht? Haar
bekladden, haar beschimpen? Wat anders dan mij lief te hebben, zoo dit misdaad
was, had zij misdreven? Schuldloos was ze - schuldloos! En dan: ik had haar lief,
dàt had hij kunnen bedenken! En plotseling dacht ik, hoe ze 't wel hebben zou, nu
weer alleen op Bella Vista! Zij, die zelfs niet vermoedde, wat om harentwille geschied
was! Zou ze niet zéér verlaten wezen? Maar morgen zou 'k haar schrijven, morgen!
Alles moest blij wezen, en zonnig! Ze moest gauw iets van me hooren, 'n
ouwerwetsche brief! En vriend of vijand dan, het was mij al om 't even: werken zou
ik, wat ik kon; en liefhebben; en háár toebehooren. En God mocht dan verder weten,
wat waarheid was en wat leugen!
'n Uur later zond 'k 'r een hartelijk telegram: 'k moest even 'n moment van bizondere
gemeenschap tusschen ons weten....
‘Brief volgt’, had ik geseind. Doch weinig vermoedde 'k, hoe ànders hij luiden zou
dan ik mij had voorgesteld. Toen 'k me den volgenden ochtend namelijk meldde op
het slot, vond 'k mevrouw B., benevens den Beer, mij reeds wachtende. Dat scheen
ongewoon gewichtig! En zoo was het ook, Agaat! De medische adviezen, nieuwelings
ingewonnen, waren van zoodanigen aard gebleken, dat geboden was 'n algeheele
ommekeer van zaken, die de voorloopige opheffing mijner betrekking beteekende:
gedurende 't eerste jaar mocht Joris geenerlei onderricht ontvangen, en was 'n
langdurig verblijf aan de Riviera hem voorgeschreven. In milder klimaat, en in
volstrekte rust, kon hij nieuwe energie verzaamlen, en na 'n jaar, de tijd moest leeren,
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zou men verder zien wat noodig was. Omtrent mij - de Beer sprak - was tot 't volgende
besloten: gedurende 'n jaar, den tijd onzer voorloopige overeenkomst, zou mevrouw
mij maandelijks mijn salaris zenden; daarna,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

224
indien noodzakelijk, kon 'n nieuw contract worden aangegaan....
'n Half uur later liep ik op den straatweg, opgewonden, in 'n dolle vreugde. Was
dit geen voorspoed, buiten hopen? Want aan den jongen dacht ik nauwelijks....
'k Besefte alleen: dit was 'n keer der dingen; 'n wereld van onbegrensde
mooglijkheden deed zich voor mij open. Nu werken! Naar de stad terug - niet meer
vegeteeren in dit suffe dorp; werken, 'n functie zoeken, in overeenstemming met m'n
aspiraties! Journalistiek of-zoo, dacht ik, en veel in tijdschriften schrijven om naam
te maken....
's Middags schreef 'k Harriët; óók inzake Ester. En ben 'k al even beducht geweest,
of 't háár mooglijk zorg zou geven, 'r opgetogen antwoord stelde me ten volle gerust.
Heel 'r brief was de uitdrukking van 'r onwankelbaar geloof: dat 't alles tot ons geluk,
zoo was geördineerd en voorbeschikt.

XII.
Doch maar al te dikwijls laat het leven, als 'n voorloopige bevestiging van z'n bestaan,
ons 'n glimp van 't geluk aanschouwen, om terstond daarna weer al de wrangheid
van beproeving en onzekerheid ons op te leggen. En indien het waar is, dat het
noodlot, juist als we wegdroomen in gelukswaan, langs omwegen ons voert,
verraderlijk, tot waar z'n tegendeel de ziel verschrikt - hoe treffend stond dat dan aan
Harriët en mij bewaarheid te worden. Bewaarheid te worden in den tijd, die aan òns
weder-ontmoeten, Agaat, voorafging; en in welken ik - je schreef sinds lang niet
meer - je reeds voorgoed uit m'n leven verdwenen dacht.
Hoe duidelijk staat me thans nog die tijd voor den geest! Terstond bereidde 'k m'n
vertrek voor, ging naar den Haag om er 'n nieuw tehuis te zoeken, en 'n week later
reeds reisde ik definitief erheen. Vooraf was 'k nog enkele dagen bij Harriët, en
opnieuw was ons bijeenzijn zwaar en zwoel van onbeteugeld zingenot. Hoe gelukkig
echter voelden wij ons weder in onze ongedacht spoedige hereeniging! 't Was of al
wat wij ervoeren, slechts onze éénwording ten doel, heel 't leven alleen gediend had,
om ons te voeren tot dit geluk! Alles lag verklaard, doorzichtig; al wat duister was
geweest doorzond. Zelfs beteekenislooze woorden, blikken, gebaren, ze hebben zich
vastgehecht in m'n herinneren, of alles was vol zin en diepe duiding. Gelijk we toen
de wereld zagen, hebben wij haar nimmermeer gezien.
Indien in die dagen - zoo moet 'k nu soms denken - iemand tot mij zou gekomen
zijn, en hadd' twijfel geuit aan mijn geluk, hoe zou ik 't hem, gelijk Ester, hebben
kwalijk genomen! Toch, Agaat, is de waarheid deze: dat alles stonk van
onwaarachtigheid, dat 'k meest heb liefgehad wat meest verwerplijk was! En nòg is
't me soms 'n raadsel, dat 'k toen ben zóó blind geweest.
'k Weet nog van 'n ochtend - over Ester hadden we gesproken. Ik voelde mij al
weer versmolten, m'n drift was lang gezonken, - 'k wilde toch wel weer verzoening!
In 'n opwelling van toegevendheid stelde 'k voor, hem maar te schrijven weer, 't
contact te hernieuwen, niet haatdragend te wezen of wrokkig! Maar Harriët bezag
dat anders: meer dan zichzelf vond ze míj beleedigd, gedoogde niet dat 'k om harentwil
nog vernederingen zou riskeeren! Ook zij betreurde 't geen geschied was - doch wie
had de breuk veroorzaakt? Wat over háár was gezegd, ze vergaf het gaarne, zou
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volstrekt niet blijven wrokken. Maar zoo verzoening en terugkeer mogelijk was:
moest die niet van zíjn kant komen? Uit zíjn initiatief, zíjn verlangen-naar-herstel
geboren?.... Ik wilde dat weerleggen, doch 'n klein gebeuren heeft dit toen verhinderd.
Juist toen 'k, in 'n onecht superieur-doen, wou beginnen van mekaar-vergeven, en
hoe mooi van moreele hoogheid 't wezen zou noblesse te toonen nu, arriveerde de
morgenpost, deed ons Ester voor 't moment vergeten. We hebben, ook later, niet
meer over hem gesproken. Dit nietig, aldaagsch feit werd oorzaak, dat
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de band met Ester blééf verbroken....
De post was gekomen, en gaf ons denken andre richting! Na weken van ongeduldig
wachten, kwam eindelijk 'n brief van Henriëtte's vader. Reeds lang verwachtte ze
z'n terugkomst van 'n reis door Europa's noorden, en nu, 't verbeid bericht gekomen
wanend, vergat ze aanstonds al het andre. We waren buiten, op 't terras, maar nu trok
zij me mee den tuin in - samen moesten we 't groote nieuws verwerken! Maar toen
we alleen waren, en zij den brief doorloopen had, reikte ze 'm mij peinzend over: 't
was opnieuw 'n teleurstelling....
Hij was wereldreiziger, Jet's vader, in dienst van 'n groote houtfirma. Al bijna 'n
jaar had ze 'm niet gezien, immer waren ze gescheiden, bij uitzondering zag ze maar
den eenige, dien het leven haar gelaten had. Want ze hadden slechts elkaar, 'r moeder
was voor lang gestorven, broers of zusters had ze niet. 't Was of 'r vader niet reëeler
existeerde dan in z'n korte vluchtige brieven, geschreven in 'n eeuwig jachten, 't welk
voor verkeer met z'n kind nauw tijd liet. Z'n uitblijven, maanden lang soms, verklaarde
hij stereotiep met de laconieke verzuchting, dat de zaken 't ditmaal eischten, en hij
zich daarnaar had te voegen. Ook nu weer schreef hij van 'n onverwachte opdracht,
hem in Helsingfors geworden. Juist had hij aangevraagd, na z'n reis door Finland
zijn verlof te nemen, doch ‘de zaken eischten ditmaal’ dat hij onverwijld zich naar
Brazilië begaf. Over 'n half jaar zou hij terug zijn, maar 't kon ook 'n jaar worden.
Hij zond daarom 'n wat ruim bedrag, had 'r vooreerst niet meer den tijd toe. Haar
antwoord moest ze naar Buenos Aires zenden: reeds den dag, waarop hij dezen
schreef, ging hij uit Helsingfors naar Hamburg, om er nog den nacht van aankomst
scheep te gaan voor de reis naar Zuid-Amerika.
Opeens dus waren alle verwachtingen beschaamd. En hoezeer het mij ook wèl
was, dat Harriët voorloopig bleef op Bella Vista, het onverwacht bericht had me om
harentwille zeer bewogen. Toen 'k den brief gelezen had, zag 'k dat ze schreide.
IJlings trok ik 'r naar me toe, liet 'r uitsnikken in m'n armen: want was 't niet schrijnend
van zielige verlatenheid?....
Doch - en dít is nu de kloof, Agaat -: reeds des middags was het leed vergeten!
Was weer alles blij en zonnig; schitterend in 't licht onzer fonkelende fantasieën,
blinkend in den glans onzer gouden toekomstdroomen! Wonder, Agaat, dat mij toen
nooit opviel, hoe ondiep dit alles was! Doch zoo waren we toen; week en ontvankelijk,
licht beroerd, in ons schijnbaar geluk; en alle aandoening vluchtig, voorbijgaand. En
indien ik mij dan toch nu, van deze momenten ook 't geringste herinner: wèl moet
ik, geloof je niet, het onvermijdlijke diep doorleden hebben? 't Onvermijdlijke, dat
me immer gevolgd is op den voet: de ellende, de verwarring, inhaerent aan mijnen
toestand. 'k Had de levensles nog niet verstaan, dat niemand met één slag staat Daar
Boven; dat nog géén van enkel vreugde is zalig geworden, en dat geen sterveling
overwint die niet ging door donkre diepten. Het is bitter, dit te bekennen! Maar zelfs
onzen blinden wáán mogen wij nog loven; want zoo we geweten hadden tevoren,
wij waren zeker bezweken!....
God lof! ons behoeden de zegeningen onzer starre blindheid, ons bewaart de
jammerlijke veiligheid van ons zoeken en tasten! Onbewust van het komende,
aanvaarden we spelend onzen levenstocht, en als er winst is in ons passief aanvaarden,
dan toch ook in ons agressief bevechten: beide hebben eigen onvergankelijk schoon.
Onbewust van wat de toekomst borg, kwam 'k ten tweeden male in Den Haag, en 't
leven scheen 'n makklijk spel, opnieuw vol onbegrensde mooglijkheden. En indien
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dan, Agaat, 't verleden nu wel vaak benauwend schijnt en donker - als ik heenbuig
over mezelf, over 't wezen dat ik toen geweest ben, wàs er dan geen charme in m'n
naïeve
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brave deugdzaamheid? Met leege handen ben ik weergekeerd, gewis, gewis.... doch
hoe kinderlijk-geloovend was ik toch bij al mijn zwakke twijfels. Met welk 'n
overmoed, die me nu zoo groen schijnt, trad 'k 't leven tegemoet, gewapend met al
de domme gedegenheden van m'n nauwgezet bewerkt program! Slágen wilde 'k in
het leven: dies had ik 't ingedeeld en geplitst, of 't was 't leerplan van 'n gymnasium
of 't program eener variété -: aan 't eind lag de bevordering, 't ongedacht succes. Alles
stond naar orde en regel z'n bestemde beurt te krijgen: des morgens literaire arbeid,
des middags uit op 'n betrekking, des avonds correspondentie en de zorg voor m'n
dagboek. En zoo dit groen was en onervaren - lag er toch geen streven in naar begrip
en overzicht? School hierin geen poging, hoe onhandig dan, naar levensoverwinning
en -bevestiging? Want ik gelóófde; ik zou slagen - credo! Wat wij behoefden, ík zou
't schaffen! Omdat 'k Ik was, en die in Ik geloofde! - En wonder, hoe dit mooglijk
was: vier maanden, in stuggen wil, heb ik toen gewerkt als nooit te voren. In mij, die
in Hoog Marum slechts morrend wat gevegeteerd had, ontbloeide, nu ik vrij was, 'n
sterke dadendrang. O vrij te zijn, de vleugels uit te slaan, te mogen leven naar
behoeven - hoe heeft mijn gemarteld hart er toen de weldaên van geproefd. Voor
noch na, en tot op dezen dag, heb 'k niet meer de kracht gevonden die me toen
gedragen heeft. Van den vroegen morgen was 'k bij 't werk, schreef vele verzen en
novellen, en tot m'n onuitsprekelijk geluk, kreeg 'k ze alle geplaatst. Hoe grillig is
toch soms 't lot, Agaat, dat 't me zooveel kracht deed geworden, bij de eerste schreden
op 'n weg, die later 'n dwaalweg zou blijken. Doch tóen maakte 't me trotsch - trotsch
en overmoedig! En was me, inzake 'n nieuwe functie, ook al niet 't geringste uitzicht
nog geopend, 't succes aan àndren kant deed hoopvol zijn: ook wat ons duurzaam
helpen kon, zou eenmaal komen....
Vier maanden gingen voorbij; en er was niets dat onderbrak of stoorde. Wekelijks
wisselde 'k met Vader brieven, in 'n stipt verkeer, heel hartelijk. Z'n belangstelling
en waardeering hielpen me vooruit, terwijl hij aan mij beleefde de kleine vreugden
van het eerste succes: 't ging alles boven hopen. Financieel had 'k absoluut geen
zorgen. Maandelijks ontving 'k per post 't salaris, me door mevrouw B. uit Nizza
toegezonden, 't welk bij wat ik reeds ‘verdiende’, beduidde 'n materieele basis, voor
langen tijd nu wel vast en solide. En met welk een trots kon mij vervullen, dat wat
ik zelf won, maandelijks wies! Opende 't niet de toekomst, die we ons hadden
gedroomd? Geregeld bezocht ik Harriët. Dan bespraken we onze ‘vorderingen’;
werkten plannen uit voor ons later leven; pleegden de genietingen onzer liefde....
Dan stond weldra - en weder plotseling - 'n groote omkeer te gebeuren. M'n talrijke
inzendingen in 'n nieuw tijdschrift hadden me in contact gebracht met 'n jong uitgever,
die, in mij talent vermoedend, me betrok in onderhandelingen, waaruit, je weet Agaat,
ons weekblad D e B r o n is voortgekomen. En wéér zie ik nu wel in, hoe 'k toen
beheerscht werd door enkel eigenliefde! Want noch de levensvatbaarheid, om de
waarheid te zeggen, noch de vraag heb ik overwogen, of ík wel de man was, om met
de anderen te vormen één redactie. 'k Vond 't enkel 'n geducht geluk, 'n meevaller,
ongedacht! En noch eenheid-van-optreden; noch vragen-van-verantwoordlijkheid;
noch mogelijkheid-van-voortbestaan, waren voor mij, in dieperen zin, ‘kwestie's’.
Mij beheerschte één gedachte: slágen! En dan: trouwen met Harriët! Dies volhardde
'k als bezeten, greep wat ik grijpen kon. Alle zelfbezinning en vooruitzien lag fataal
buiten mijn bekommernis.
(Wordt vervolgd).
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Wist ik maar niet, wat mijn verlangen beduidde.
Door Jet Luber.
Den heelen dag al suist de wind door de kastanjeboomen en de bladeren bewegen
voor mijn venster, heen-en-weer en op-en-neer, trillend en rusteloos, zonder een
oogenblik stilte, zonder vrede.
In het huis heeft geen geluid geklonken.
Niets anders is er dan het rustelooze ruischen van de wind door de zwiepende
kastanjetakken. Mijn oogen kunnen naar niets anders meer kijken en mijn ooren
schijnen ondoordringbaar voor alle andere geluiden der wereld.
Ik voel het verlangen naar een mensch, tegen wie ik zeggen kan: ‘hoor, hoe de
wind ruischt door de kastanjeboomen’ en die met mij aan het raam zou staan en
kijken naar het warrelend beweeg der blâren.
Maar ik weet, dat ik zou willen, dat hij niet naar de boomen keek, maar in mijn
oogen, en dat hij niet hoorde de wind door de blâren, maar alleen mijn stem, waarin
mijn liefde klinkt.
Wist ik maar niet, wat mijn verlangen beduidde. Dan zou ik een vrouw roepen,
die met me naar de wind luisterde en naar de boomen keek en de kamerstilte zou
gebroken zijn en mijn eenzaamheid bestond niet meer.
In de schuur ligt het jonge poesje. Het is klein en teer, en zijn grijze vacht is week
en zacht als dons. Het kan nog niet goed loopen en nog niet zelf zijn voedsel vinden.
Als het ineengekromd ligt te slapen, onder de beschermende poot van de moeder,
gaat zijn weeke warme lijfje ademend op-en-neer, de grijze donzige haartjes bewegen.
Om mij heen in de kamer is geen levend wezen. Er is niets dat ademend beweegt,
dan ikzelf; er is niets, dat week en zacht is, dan de kussens op mijn divan.
Ik voel het verlangen naar de schuur te gaan en het jonge poesje te streelen, het te
aaien over zijn donzige teere vacht, die deint op het zachte ademen in zijn slaap.
Maar ik weet, dat mijn verlangen niet uitgaat naar het poesje, maar dat ik zou
willen beschermen en liefkoozen, wat mij het liefste in de wereld zou zijn.
Wist ik maar niet, wat mijn verlangen beduidde. Dan zou ik naar de schuur gaan
en het jonge katje aaien en ik zou iets moois zien en mijn handen zouden iets te
streelen hebben.
Ver van mij en onbereikbaar, is de wereld groot en licht en heerlijk. Maar om mij
heen is alles leeg en koud en donker, en mijn leven gaat voorbij in harden strijd en
kleine kille plichtsbetrachting.
Ik voel het verlangen naar rust in droomlooze slaap, naar de slaap, die licht en
warm en mooi zal zijn.
Maar ik weet, dat mijn doodsverlangen niets is dan vergeefsche levenshunkering,
en dat ik niet de rust zou zoeken, als ik niet zoo moe was van het leege wachten op
het blijde leven, dat ik in die verre wereld weet.
Wist ik maar niet, wat mijn verlangen beduidde. Dan zou ik mij overgeven aan
de slaap en rust vinden in vergetelheid.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Dr. J. Prinsen J.Lzn., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige
Geschiedenis, 's-Grav., Mart. Nijhoff, 1916.
Laat ik beginnen met een paar citaten. Ze zijn van blz. 720:
‘De groote kritici van Noord en Zuid hebben nog wel eens wat aan te merken
gehad op sommige werken van Herman Teirlinck (geb. 1879, zoon van Is. Teirlinck);
in het bijzonder over Het Ivoren Aapje (1910). Misschien niet altijd geheel ten
onrechte. Over Mijnheer Serjanszoon, Orator Didacticus (1908) vond ik gelukkig
weinig. Gelukkig, want dat is een boek, waarover ik geen kwaad zou kunnen hooren.
Het is het allervoortreflijkste, dat voor mij ooit een Vlaming geschreven heeft. Daar
geef ik nou eens de heele Vlaamsche litteratuur voor kado, om met Van Deyssel te
spreken. Een boek, waarover ik hier wel eens even in een half vel mijn gloeiende
bewondering zou willen uitzeggen, buiten alle verhouding tot deze losse
aanteekeningen over modernen. Zoo ziet men, hoe gevaarlijk het wordt, als men
tijdgenooten in de geschiedenis gaat opnemen. En daarom zeg ik er hier verder geen
woord over.
In eenzelfde uitbundige verheerlijking zou ik vervallen, als ik wat zeggen ging over
Pallieter van den jongen Felix Timmermans, verschenen in De Nieuwe Gids van
1912-'14, nog altijd niet als boek. Dat is heel iets anders dan Serjanszoon, voor een
deel precies het tegenovergestelde, voor een ander deel iets gelijksoortigs. O, maar
Pallieter is zulk een kostelijke heerlijkheid! Wat zou Pallieter zelf lachen, als we hier
over hem gingen praten in een boek als dit, dat toch altijd moet trachten de allures
van zekere deftigheid te bewaren. Laten we daar nog maar eens een twintig, dertig
jaar mee wachten, met het bespreken van Pallieter n.l.’
Nu vraag ik u, lezer, hebt gij wel ooit een ‘handboek’.... gebruikt (handboeken
gebruikt men, men l e e s t ze zelden), een handboek van litteratuur- of andere
geschiedenis, van plantkunde of chemie, van de vischkunst of van het schaakspel,
waar zúlke jongensachtig wilde ontboezemingen in voorkwamen, waar zóó
opgewonden in doorgeslagen werd? 't Is waar, dit boek heet een handboek niet v a n
maar t o t ‘de nederlandsche letterkundige geschiedenis*). Bedoeld schijnt dus te zijn
een boek als een mensch, die ons aan de hand leidt tot de geschiedenis der litteratuur.
Ik vind het uitstekend, maar algemeen is deze opvatting niet. Ik heb aan verschillende
menschen, die met ‘handboeken’ omgaan, gevraagd wat zij onder een handboek
verstonden en allen hebben mij ongeveer hetzelfde geantwoord: een boek dat in
compacten vorm de gezamenlijke resultaten van zeker min-of-meer wetenschappelijk
onderzoek bevat, en dat altijd bij de hand houdt wie er wat van verwacht. Een
‘handboek’, zei men mij, is uitteraard droog-en-zakelijk, het geeft zijn informaties
in korte woorden.
Is dit boek van Prinsen zulk een handboek? Het lijkt er niet naar! Maar het is dan
ook heelemaal niet droog-en-zakelijk, het is eer vochtig van ontroering hier en daar
*) Is de geschiedenis zelf wel letterkundig? Of is het eigenlijk de geschiedenis der letterkunde
of letterkunst?
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en woordenrijk-uitbundig. Het is.... het is.... o het heeft, geloof ik, een heeleboel
fouten, nèt als een mensch! Het i s inderdaad een mensch, een vol, warm, echt
menschelijk mensch, wiens hand men grijpt bij de eerste pagina en pas loslaat na de
laatste!
Ziehier nu eens een geschiedschrijver van onze litteratuur zooals ik er altijd een
verlangd heb. Een die niet doceert een
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schoolvak, dat wij noodig kennen moeten. Maar een die vertelt van, en spreekt over
- en juicht of toornt of klaagt over! - iets waar hij verschrikkelijk veel belang in stelt.
Die heelemaal niet geeft al de ‘resultaten van zijn onderzoek!’ Want voorzoover dat
onderzoek dingen betrof, die hij onbeduidend, pietluttig, vaal of leelijk heeft
bevonden, houdt hij er vastberaden zijn mond over. Hij wilde een boek over litteratuur
schrijven en schreef dus alleen over litteratuur. Prof. Kalff, die toch ook met groote
warmte zijn boek maakte, kon toch nog dikwijls niet laten zes, zeven bladzijden over
een auteur neer te pennen, na 't slot waarvan hij zelf tot de ontstellende conclusie
komen moest: kunst, poëzie, litteratuur, gaf hij eigenlijk niet.... Wat drommel, dacht
men, waarom hebt ge mij dan zoolang met dien snuiter bezig gehouden? Maar Kalff's
boek moest dan ook uit zeven deelen bestaan en den indruk wekken dat de
nederlandsche letterkunde waarlijk iets is, waarvan de geschiedenis alleen in minstens
zeven ‘kloeke’ deelen gegeven kan worden. Respect alsjeblieft!
En is dit nu eigenlijk wel zoo? Ik geloof het niet. Prinsen - ik kom er straks op
terug - is soms misschien wat al te summier; vooral waar het een poging gold tot
uitleg, tot verklaring, hoe dit alles zoo moest worden, verworden, of opbloeien, schoot
hij te kort. Maar, als reeds gezegd, op andere plaatsen vierde hij den teugel van zijn
enthousiaste praatlust. In één deel van 720 bladzijden over de geschiedenis onzer
letteren kin men een heel eind komen. Het nederlandsch is een jonge taal en zijn
gebied zeer klein. En dan, natuurlijk, hoe korter de geschiedenis, hoe mooier, want
ten slotte spreekt zij alléén over wat waarlijk het beste, het mooiste is gebleken. Altijd
vooropgezet, dat de schrijver zijn zaken kent - en dat hij een mensch is, een mensch
als Prinsen.
Ik ga nu eerst eens verder met mijn aanmerkingen. Nu, nadat ik duidelijk heb
gezegd, dat dit boek er een is naar mijn hart en wenschen, willen die beter uit mijn
pen. Ten eerste dan: dit boek is wat te haastig gemaakt, 'n beetje te veel met den
franschen slag*). Een flink vaartje lijkt wel noodig voor een boek als dit, maar haast
blijft toch altijd uit den booze. En haast blijkt hier zelfs voor den oppervlakkigen
beschouwer, immers al uit de slechte correctie. Op blz. 5 staat Wolff en Deker, op
blz. 17 Saracenen en Sarracenen vlak onder elkaar. Langendijk leefde volgens Prinsens
Handboek van 1683 tot 1786. Als wij (met Frederiks en van de Branden b.v.)
aannemen, dat hij in 1756 stierf, bereikte hij toch al een behoorlijken leeftijd. Maar
voor wie wat dieper kijkt nog duidelijker dan uit die onopgemerkte drukfouten blijkt
haast uit slordigheid van stijl, en dat op vele plaatsen. Ik zal maar weer eenige
voorbeeldjes geven. Op blz. 143 lezen wij: ‘Wanneer men naar v a s t s t a a n d e
feiten vraagt, dan is van den oorsprong van ons tooneel weinig m e t z e k e r h e i d
te zeggen’. De hier gespatieerde woorden zijn geheel overbodig, of ik heb het mis.
Zoo is het ook met het woord ‘omgekeerd’ in het volgende: ‘Maar daar staat
tegenover, dat o m g e k e e r d juist schilders vaak als leden van rederijkerskamers
aan de mise en scène hun artistieke gaven ten goede deden komen’ (blz. 145). Een
eigenaardig foutje in den aanvang van het hoofdstuk: ‘De Moderne Maatschappij en
de Kunst’: ‘In het vorige hoofdstuk wees ik er reeds met nadruk op, dat Renaissance
*) Deze uitdrukking ‘fransche slag’ is geen hatelijkheid op Prinsen's fransch-gezindheid, want
die is mij verre van antipathiek. Al komt het mij voor, dat zij niet had mogen blijken uit een
boek als dit. Maar lieve hemel, als wij juichen over iemands stroomende, warme
menschelijkheid, laten wij dan ook niet mopperen om 't een en ander dat mee komt in den
stroom! Een mensch is óók.... máár een mensch!
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en Humanisme slechts é é n der vele uitingen van de bewustwording van het individu
z i j n , die zich in heel het maatschappelijk leven openbaart’. Op blz. 329 noemt
Prinsen Cats' vlotrijmend gezeur ‘getooid met m e e r d a n z o u t e l o o z e
aardigheden’. Verdedigbaar misschien, maar
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leelijk, lijkt mij: ‘De ijverige Cartesiaan Lodewijk Meijer zat wel van het begin van
zijn letterkundige loopbaan in de Franschen (in 1858 reeds vertaald hij Corneille's
Menteur); maar aanvankelijk ging hij toch geheel mee in de richting van Jan Vos’.
Dat was dus een zittend meegaan, gemakkelijk!
Zoo men geneigd mocht zijn dit kleinigheden te noemen en mijn opsomming ervan
dus maar akelig gevit, moet ik twee contra-overwegingen aanvoeren, 1o dat Prinsen,
blijkens zijn boekje over Multatuli en zijn vele Gidsartikelen, een voortreffelijk stilist
is; dat hij 't m.a.w. uitstekend kan, als hij maar niet gehaast wordt, en 2o dat wie een
boek over litteratuur schrijft groote stijlverplichtingen heeft, want hij moet zijn
onderwerpen eer aandoen en hij wordt er zelf voortdurend mee vergeleken.
En zoo kan ik komen tot wat mij eigenlijk Prinsen's grootste fout lijkt - moet ik
ook deze aan de haast wijten? ik weet het niet, ik twijfel er aan! - dat is zijn dikwijls
al te joviaal-huiselijke toon, zijn al te druk gebruik van volkswoorden (als lef, fuif,
reuzekater), zijn taal die een enkelen keer - mag ik het ronduit zeggen? - een weinig
riekt naar het provinciale-societeitstafeltje. Over Hofdijk pratend (pratend inderdaad)
zegt Prinsen: ‘Dat alles zag en voelde hij werkelijk zoo, daar gaat niets van af; en
zoo heeft hij het uitgebeeld; daarom is hij echt en een artist van beteekenis’ (blz.
585). En na een citaat uit Van Alphen staat op blz. 458: Goeie morgen! Kunst wordt
door arbeid verkregen, nil volentibus arduum. Jawel!’ Zie, waarde heer Prinsen,
wanneer gij soms meent, dat zoo iets ons aan het ongegeneerde de waarheid zeggen
van Van Deyssel herinnert, dan hebt gij het mis. Het doet ons - integendeel - éven
denken aan.... de schrijvers van ‘De Ooievaar’ zooals die door Van Deyssel zijn
gekarakteriseerd.
In een boek over litteratuur, dat zelf goed-litterair wil zijn, spreekt men over
litteratuur, men babbelt er niet over. De heer Prinsen nu, in zijn, op zoo weinig na,
waarlijk monumentaal-goede boek over de nederlandsche letterkunde, heeft zich nu
en dan tot den kletstoon laten verleiden, en heeft dit bij de correctie blijkbaar niet
gemerkt. Had Dr. Vor der Hake, die blijkens het voorbericht ‘welwillend de proeven
mee-corrigeerde’ hem niet eens kunnen waarschuwen?
Weet men hóe goed de heer Prinsen schrijven kan? Ik zal er hier een voorbeeldje
van geven.
Lees eens dit over Breero (bl. 282).
‘In Breero is nog veel raadselachtigs. Hij moet onbewust een geslagene door de
tragiek van het leven zijn geweest. Hij hunkerde naar de hoogste zaligheid der liefde,
en telkens weer komt de teleurstelling en de wanhoop over zijn ziel en hij schiet op
in dolle, woeste schijnvreugd; hij gaat dagen onder in den roes van zijn zwerftochten
met zijn kornuiten door de kroegen en kaatsbanen van Amsterdam en Haarlem; tot
hij plotseling zich zelf weervindt in droevige verzonkenheid achter zijn beker en
mijmert over wat men hem vertelde van geloof, over wat hij droomde van reinheid
en geluk. En de groote onvoldaanheid van het leven groeide wijd uit boven de kleine
liefdesmisères. Zoo geeft hij zich in zijn liedjes, maar vooral ook in zijn Spaenschen
Brabander.
‘De droeve weemoed, de bittere teleurstelling van het leven gaat door die allen,
Floris en de patriotten, de snollen, de spinsters, Byateris en Gierighe Geraart en die
bende officieele gezaghebbers en boven hen uit steekt in droevige Don-Quichotterie
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Jerolimo zelf met zijn holle droomen van grootheid en macht, eer en aanzien, met
de tegenstelling van dien nuchteren Robbeknol, die rustig neemt het leven, zooals
het is, grijpt wat hij vangen kan en van alles het zijne denkt. Ze staan daar alleen om
uit te drukken het miserabele, troostelooze. Over allen klinkt de pijnlijke lach van
wie vergeten wil, van wie dit alles zich wil opdringen als een dolle klucht.’
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En - ja, nog even dit kleine alineatje uit het begin van Prinsen's hoofdstuk over Breero
(bl. 270), dat mij zoo bizonder veel plezier gedaan heeft:
‘Hier ligt, als voor onze schilderkunst, de groote kracht van ons litterair willen en
kunnen, door Potgieter eenmaal uit de hoogte de copieerlust des dagelijkschen levens
genoemd. Maar het is geen koel mechanisch copieeren. Het is het zien en begrijpen
van het leven, dat in zoo rijken bloei, zoo malsche vrucht om hen heen stond, het
innig geroerd worden door de werkelijkheid in hare bonte wisseling van vreugde en
smart, haar eeuwigen humor; het is de hartstochtelijke liefde voor het leven, die
onweerstaanbaar drong tot geestig uitbeelden van wat de geniale greep uit die
werkelijkheid als harmonische schoonheid bij elkaar had gevoegd.’
Dat deze zinnetjes mij zooveel genoegen deden, komt natuurlijk ook wel doordat
ik het er zoo volkomen mee eens ben! Maar laat ik daar overigens niet aan beginnen,
te spreken over 'tgeen ik met Dr. Prinsen eens ben en wat niet. Het doet er immers
ook niets toe! Honderd menschen kunnen volkomen 't recht hebben mee te spreken
over onze litteratuur en alle honderd kunnen zij - en zullen zij zeker! - hun
verschillende opinies hebben. Dat Dr. Prinsen volkomen het recht heeft zijn,
subjectieve, beschouwingen te publiceeren, er aandacht en overweging voor te vragen,
is de hoofdzaak. Een handboek der ‘letterkundige geschiedenis’ is objectief en
vervelend of subjectief en leesbaar. Prinsen en objectief trouwens - het zijn er waarlijk
twee! Al zou hij nog zoo zijn best doen, niets dan de z.g. wetenschappelijke waarheid
over een schrijver te geven, zijn toon zou hem oogenblikkelijk verraden. Een
hartstochtelijke lyrisch-critische natuur, dat is hij nu eenmaal, en goddank dat hij het
is! Wie méér, en andere lectuur verlangt over onderdeelen van onze
litteratuurgeschiedenis, die heeft slechts te kiezen uit de prijzenswaardig uitgebreide
bibliografische lijstjes onder elk hoofdstuk van Prinsen's boek.
Maar op ééne aanmerking, in het begin van dit artikeltje gemaakt, moet ik toch
nog even terugkomen Ik zei, dat Prinsen's behandeling van sommige zaken mij wat
al te ‘summier’ voorkwam. Dat sloeg in de eerste plaats op de geringe aandacht, die
hij aan sociale en economische verschijnselen gaf tot verklaring van de litteraire.
Om maar weer een voorbeeld te noemen. Als hij geconstateerd heeft, dat er ‘thans’
(d.i. na '80 en in vergelijking met vóór '80) letterkundig leven in ons land is, gaat
Prinsen voort:
Hoe is het ontstaan van dit letterkundig leven, z o o w e l v o o r d e n
k u n s t e n a a r (ik spatieer, H.R.) als het publiek, voorbereid? De tijden waren
eenmaal rijp en dan schiet het op van allen kant. De spanning in de loome, duffe
atmosfeer werd ten slotte te groot. Zal het beter voortgezet onderwijs in de burgerlijke
kringen er veel aan hebben bijgedragen? Men bedenke, dat de vele gebreken der
H.B.S. toen nog niet van zulk een omvang en kracht waren als thans. Had Van Vloten
den revolutiegeest in de lucht gebracht? Drong het woord van Potgieter en Huet
eindelijk tot een kring van de besten door? Heeft het enthousiasme van Thym
sommigen wakker gemaakt?’ En dan, na een citaat uit Huet's Lidewijde: ‘Vast staat,
dat Multatuli frischheid en vrijheid gebracht heeft, en den muffen walm van sullige
deftigheid en leege zelfvoldaanheid deed uiteenwaaien, traditie en vooroordeel
wegbezemde, de menschen luidruchtig wakker schudde uit den dommel, leerde kijken
op de wereld en het leven met frissche oogen.
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‘Dan de hernieuwde Fransche invloed. Balzac en Zola werden veel gelezen en
gaven een wijden kijk over leven en kunst. Zelfs Ten Brink, hij mag dan niet ten
onrechte bespot zijn door de jongeren, had in zijn eerzaam tijdschrift Nederland met
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geestdrift over den letterkundigen Herkules geschreven.
‘Met het Fransche naturalisme is het wel begonnen....’
Zie, dit stukje is mij tegengevallen. Ik had dieper inzicht en ruimer opvatting
verwacht. O, ik begrijp wel dat binnen de lijnen van dit boek geen plaats was voor
de sociale- en cultuur-geschiedenis der 19e eeuw, die feitelijk behoort vooraf te gaan,
wil men een beweging als die van 1880 werkelijk eenigszins verklaren, maar dat is
dan ook wel heel iets anders dan hetgeen Dr. Prinsen hier geeft: een vluchtige
herinnering aan sommige persoonlijkheden en aan het verbeterd(?) onderwijs. De
zaak zat, dunkt me, oneindig dieper, en dat had althans aangeduid kunnen worden.
Is het niet bizonder opmerkelijk, dat onder de jonge mannen van '80 de meest
individualistische elementen (Kloos, Van Deyssel) broederlijk samengingen met de
sociaal-denkende (Van der Goes, Tak)? Mij is het ten minste opgevallen, dat zij,
behalve dan hun gezamenlijke hartstocht voor schoonheid, niet veel anders gemeen
hadden dan hun reactie op den tijd waarin zij jong waren, hun verzet. Zij waren allen
idealisten, gemarteld door hun omgeving. Hun litteraire idealen, althans de vormen
ervan, hadden zij misschien wel grootendeels aan het buitenland te danken (stellig
meer dan aan Potgieter, Huet en Multatuli) maar de dolle hinder kwam hun van de
hollandsche burgerlijkheid, de akelig praktische, benepen degelijke nederlandsche
koopmannetjesgeest. Gelijk de romantiek - o Dr. Prinsen weet het eigenlijk zoo goed!
- een renaissance was, gewekt door de teleurstellende europeesche toestanden na de
revolutie en Napoleon, zoo riepen de wanhopige godsdienst- en ideaalloosheid, de
kracht en-stof-filosofie (meer stoffig dan krachtig!), het kil-egoïste liberalisme en
de glorieuze kanonnen- en katoentjes-techniek der latere 19e eeuw, als een schreeuw
van ellende onder den druk van glanslooze tyrannie, de nieuwe, de persoonlijke, de
levende kunst op. Dr. Prinsen heeft m.i. ook niet genoeg licht laten vallen op het
wanhopig-pessimistisch karakter van die toch zoo jonge, zoo enthousiaste en krachtige
kunst. Hij zegt, dat er tegenwoordig een publiek is, opgevoed tot waardeering der
huidige litteratuur, een publiek dat ‘wel voelt’ de ‘gelijkwaardigheid in techniek, in
inhoud, in hooge gedragenheid van schoonheid, in hartstocht om de schoonheid te
zoeken en te dienen’ van die litteratuur met de buitenlandsche. Maar wij, die misschien
dan ook al iets ouder zijn dan hij, wij geborenen tusschen 1850 en 1870, wij weten
hoeveel moeite het gekost heeft, dat publiek op te voeden, hoe laf, gemak- en
vermaak-zuchtig het lange jaren heeft opgetornd tegen ons pessimisme, onze
somberheid. Hij, die nu zoo dweept met Pallieter, het dol-levenslustige boek van
Timmermans - ik genoot er ook van, hoor! - hij is misschien niet geheel meer in staat
het lijden der jongeren van '80 en '90 ten volle na te voelen. Niet van Potgieter, niet
van Huet, niet van Multatuli en niet van Doorenbos hebben die jongeren het schrijven
geleerd. De ontbering was het die hen voortdreef, de honger, niet naar brood, maar
naar poëzie, naar hoogheid en innigheid, naar eindelijk, éindelijk iets dat het leven
waard was!
Dr. Prinsen is - ik voel het nu duidelijk - bij zijn geheele behandeling van de
litteratuur na '80 wat te veel beneden zijn, hoezeer ook bewonderd, onderwerp
gebleven. Hij was ook daarbij misschien te veel aan tijd- of plaatsruimte gebonden.
Moge hem de gelegenheid gegeven worden zijn heele boek nog eens aandachtig
corrigeerend door te zien en die laatste hoofdstukken te herschrijven voor een nieuwen
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druk! En mogen hij vele drukken beleven. Want een goede, warme, menschelijke
daad, een wèldaad - dat blijft zijn boek!
H.R.
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Bloemlezing uit Nederlandsche schrijvers sinds de Renaissance, verzameld
door Dr. J.A.N. Knuttel, redacteur van het ‘Woordenboek der
Nederlandsche Taal’, Amsterdam, S.L. van Looy, 1916.
Wie na Prinsen's nieuwe geschiedenis onzer letterkunde deze nieuwe bloemlezing
ter hand neemt, komt uit een sfeer van frissche, bloeiende menschelijkheid in iets
kils, officieels, gewichtigs, zwarte-jassigs..., en toch is, meen ik, Dr. Prinsen een heel
wat ouder man dan Dr. Knuttel, die waarachtig wel bejaard schijnt geboren, bejaard
en wijs en zéér voorzichtig en wèlberaden....
Als het dan toch waar is, wat staat op deel III blz. 187, dat de schrijver dezer
aankondiging ‘ook als criticus op den voorgrond treedt’, zal hij het ditmaal ook maar
doen, en wel met de ‘zware meening’, dat van dit boek niet veel anders van harte te
prijzen valt dan het voornaam-mooie uiterlijk, m.a.w. niemand dan de uitgever. Wat
S.L. van Looy in de wereld stuurt - het moge dan misschien niet zoo ‘sjiek’ zijn als
de productie van sommige andere uitgevers - het is altijd even smaakvol en keurig.
Mijn oprechte hulde! Maar dezen keer was de zorg des voortreffelijken uitgevers
niet juist aan het fleurigste object besteed - dat's maar jammer!
Het is nu acht of negen jaar geleden dat K.T. Nieuwlant's Liefde's Kronkelpaden
verscheen, een roman die later bleek geschreven te zijn door Dr. J.A.N. Knuttel, een
ook al niet zeer frissche, jonge, ook al ouwelijke en pedantige, maar tevens
psychologisch knappe en goed geschreven roman. Wat is er in die 8 of 9 jaar van
den veelbelovenden romanschrijver geworden? Een ‘redacteur van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal’ - het staat als zonderlinge aanbeveling op den titel dezer
bloemlezing! - en een schrijver van boeken, ‘zoowel geschikt voor het onderwijs en
voor gebruik bij het zelfonderricht, als voor het in oudere en jongere literatuur
belangstellend publiek.’ Oef!
Deze ‘bloemlezing’ dan bevat vele bloemen gelezen uit de werken van
nederlandsche schrijvers, en bij iedere nieuwe bloem staat, als een stokje, een stukje
over den schrijver, die haar deed ontbloeien. Deze stukjes zijn karakteristieken, zegt
de verzamelaar. In zijn voorwoord (bij het eerste deel) staat: ‘Ik heb er dan ook naar
gestreefd de verschillende schrijvers zoo kort mogelijk te karakteriseeren, maar
tevens zoo precies mogelijk hun plaats in onze literatuur aan te wijzen.’ Leest men
nu echter al die z.g. karakteristieken achter elkaar door, dan wordt men ál meer
verwonderd en de volgende gedachten komen geleidelijk op: Die nederlandsche
litteratuur is toch maar een droevig zoodje, nauwelijks een enkele dichter of
prozaschrijver munt nu eens lekker uit. Hoe heeft die meneer Knuttel het toch in zijn
hoofd gekregen daar een bloemlezing uit te gaan maken; moest dat, of had hij niets
anders meer te doen? Hij toont nergens eenige animo ervoor! Arme man!... Maar
hoor eens, het wordt toch langzamerhand wel een beetje al te duf! Roemer Visscher
kan geen kunstenaar worden genoemd, Breero is zelden bizonder hoog van vlucht,
Vondel mist innigheid en fijnheid van gevoelsschakeering, is meer een bewonderd
dan een geliefd dichter gebleven, Cats, Westerbaen, Poirters, nu ja!... Van Effen is
zeker geen groot stylist, Bilderdijk is nog altijd heelemaal niet te karakteriseeren
(evenmin als van Eeden!), Potgieters gedichten hebben niets buitengewoons, Vosmaer
was meer kunstkenner dan kunstenaar, Emants is geen dichter van groot talent, de
Meester degelijk, Coenen verzorgd.... Alle donders, maar aan wien doet die meneer
Knuttel zelf mij toch aldoor denken?! Er is een figuur in onze letteren waar hij
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sprekend op lijkt.... Aha! Ik ben er! Ik zie een hoofd uit het portier van een diligence
steken en ik hoor een stem roepen.... ‘Niet veel zaaks!’
't Is toch wèl een door en door hollandsch boek - en vooral zoo ‘belangrijk’! - dat
de heer Knuttel daar zoo ijverig en voorzichtig tezaam geknutseld heeft!
H.R.
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Het Marissen-monument van Charles van Wijk.

HET MONUMENT VOOR DE GEBROEDERS MARIS, DOOR CHARLES VAN WIJK.

De taak, welke de beeldhouwer Charles van Wijck zich stelde, toen hij een
monument ging ontwerpen ter nagedachtenis aan Jacob en Willem Maris, was zeker
geen gemakkelijke: in steen te uiten, hoe diep Holland deze beide kunstenaars vereert,
welke groote beteekenis het aan hun werk hecht. En nu het monument gereed is en
sinds eenige maanden is opgesteld onder het groene hout van Zorgvliet, moet men,
hoe men ook over van Wijk's schepping denkt, erkennen, dat de beeldhouwer met
oprechte liefde voor de kunst van de broeders en met begrip voor hun eenvoudige
grootheid zijn werk heeft voltooid. Het gedenkteeken is sober, storende
bijzonderheden zijn achterwege gelaten, zoodat men bij het aanschouwen wordt
getroffen door een zekere wijding en rust, die hooren bij wat ieder, die de kunst der
Marissen kent moet doorvoelen als hij voor dit monument komt te staan.
En toch lijkt het me, dat dit werk, bij alle degelijke hoedanigheden, toch geen
groot kunstwerk is. Daarvoor is het te academisch, daarvoor ook mist het de
ontroerende, bewogen lijn.
Het belangrijkste van het monument is de half naakte vrouwen-figuur, die tegen
een steenvlak gezeten, op dit vlak met de rechterhand letters schrijft onder de beide
bronzen medaillons met de koppen der kuntenaars. Op deze figuur komt onze volle
aandacht; haar zullen we dan ook het scherpst hebben te beschouwen. Ons
nuchter-denkende, haast anti-artistieke volk met z'n geringe fantaisie, toetst zoo'n
stuk beeldhouwwerk onmiddellijk aan de zichtbare wereld van elken dag, en zegt:
‘D'r zijn twee fouten in: ten eerste schrijft die dame met d r u k l e t t e r s en ten tweede
zijn die letters, met een onvergulde, steenen schrift geschreven, v e r g u l d . Zou men
dergelijke opmerkingen uit den mond van het Italiaansche volk hooren?
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Op een dergelijke manier een kunstwerk te benaderen, is natuurlijk belachelijk;
doch er zijn fouten van anderen aard, welke men kan aanwijzen. Deze zittende
vrouwen-figuur toont ons als belangrijkste vlak haar naakte bovenlijf, waarvan de
toegewende rechterzijde, door het opheffen van den rechterarm geheel vrijkomt. En
nu is het juist dit gedeelte, dat doode plekken vertoont. Anatomische juistheid behoeft
geen kunstenaar te geven, wèl kan men van hem eischen, dat het naakt overal ons
de essentie geeft van het
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levend-bestaande. Van Wijk heeft - en dit is prijzenswaardig - die essentie willen
geven, doch zij is dood geworden. Nu de vlucht uit België zooveel Belgische
kunstenaars in staat heeft gesteld hun arbeid veilig bij ons te kunnen voortzetten gaan
we onwillekeurig vergelijkingen maken tusschen het werk benoorden en bezuiden
de Schelde. Wie de machtige vrouwen-torso van den Vlaming Rik Wouters - in
eerbiedige herinnering schrijf ik zijn onvergetelijken naam hier neer - onlangs bij
d'Audretsch heeft gezien en in bewondering heeft gestaan voor die vrouwenrug van
zoo intens en geweldig leven, zal, voor Van Wijk's monument gekomen, wel zeer
de doodschheid van diens naakt gevoelen. Zoo staat het ook met het van de schouders
en het bovenlijf afgegleden gewaad, dat in een rol om de heupen is gevallen; ook dit
gedeelte is doode - en te zware - steen gebleven. Beter is het weg-gezette rechterbeen
met de daarbij afhangende gewaadsplooien. Absoluut is echter niet verantwoord,
waar het linkerbeen, beneden de knie, is gebleven. We zien nog juist de linkerknie
een ronding maken in het kleed, maar waar het been verder blijft, zien we niet. De
plooien hangen hier zonder eenige bedoeling of aanduiding neer; zelfs geen gedeelte
van den voet komt ons iets zeggen van de organische structuur van het
vrouwen-lichaam. Zoo is de vrouw, die de ware en, in letterlijken en figuurlijken
zin, gulden woorden schrijft: ‘Kunstenaars het land van Rembrandt waardig’, een
Muze met anderhalf been....
Zij schrijft deze woorden onder de naast elkaar staande en elkaar toegewende
bronzen medaillons van Jacob en Willem, en juist dit deel is wel het minst fraaie van
het monument. In zekeren zin zijn het, vooral dat van Willem, verdienstelijke in
steen vertaalde portretten, doch meer ook niet. Wel oppervlakkige gelijkenis, maar
geen karakter; 't zijn niet; ‘de Marissen’ - welk een klank! - maar twee portretten,
die ons verder niets zeggen, dan dat Jacob een baard had en Willem niet.... Door de
geheel verschillende behandeling der beide beeltenissen is het rhytme hinderlijk
verbroken; het vrij slordig gemodelleerde hoofd van Jacob is naar een portret gemaakt,
dat den kunstenaar weergaf als van gelijke hoogte gezien als van dengene, die hem
uitbeeldde, terwijl we Willem zien, naar het bekende portret, waarop de meester in
een vrij lage stoel is gezeten en we dus eenigermate op zijn hoofd neerkijken. Ook
is de stijl van het eerste geheel anders dan die van het tweede medaillon. De rust,
welke van Wijk in zijn vrouwen-figuur heeft gegeven, is daar in rammelende onrust
overgegaan.
De plaats voor dit monument is goed gekozen: aan een breeden, rustigen weg
tusschen Zorgvliet's groen. Veel te popperig, te hollandsch-pietepeuterig is het nauwe
tuintje, met een leelijk zwart kippengaashek afgesloten, waarin het is opgesteld.
Afsluiting is natuurlijk noodig in ons land, waar het nageslacht van Michiel
Adriaenszoon klimt in alles, waar een mensch maar met mogelijkheid in kan klimmen.
Doch deze draad-versperring, van de poëzie-loosheid eener strafgevangenis, doet
toch bijzonder leelijk. Wat meer ruimte om het monument, wat meer smaak in
opstelling en keuze der omringende planten zal het werk van Van Wijk zeker ten
goede komen.
J.S.

Klaas van Leeuwen.
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Er verschijnen telkenmale nieuwe kunstuitingen aan den artisticken horizon, de eene
al vreemder, meer bizar dan de ander, maar het wil ons toeschijnen, wanneer wij
rustig en kalm deze evoluties aan ons voorbij laten gaan, dat zij meestentijds den
ruggegraat missen van een degelijke, ernstige studie, waardoor voortbestaan mogelijk
wordt.
Die uiterlijkheid, die gewildheid, dat opzettelijk bijzondere, het is zoo dikwijls de
zeer doorzichtige vernis, die de weinige vakkennis moet bedekken. Die nieuwlichters,
ik ken er helaas, wien het beter zou zijn indien zij kolen gingen planten, of konijnen
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fokken; zij teekenen mismaakte of verwrongen figuren... wijl zij niet bij machte zijn
er een te teekenen die behoorlijke ledematen heeft, zij schilderen bloemen en stillevens
met rauwe harde contouren door verf ingevuld omdat zij niet in staat zijn een bloem
te schilderen met de gratie van Fantin Latour of Kever, de luchtigheid van Kamerlingh
Onnes, om slechts enkelen te noemen.

KL. VAN LEEUWEN. KOFFIETAFEL. (WILLINK VAN COLLEN-PRIJS).

En het werk dezer armzaligen, die de wereld willen verbeteren, en verrijken met
hunne scheppingen, het wordt dan bovendien nog aangeprezen en ingeleid door
doktoren in de wiskunde, of in de geneeskunde, die bij voorkeur de aandacht vestigen
op de vergeestelijking dezer schilderkunst, waarschijnlijk als tegenwicht voor de
weinige schilderkundige kwaliteiten, die een picturalist er zoo graag in zou
waardeeren. Dit alles nu zou op zich zelf niet hinderen als daardoor niet bij vele
moderne schilders(?) en ook bij leeken, een meening zich ging vestigen, dat vak-,
métierkennis niet alleen overbodig is, maar zelfs verre achterstaat bij de verheven,
diepzinnige gedachten die uit de nieuwe kunst tot ons moeten spreken. Met één
pennestreek wordt hier dus heel het ambachtelijke waar de kunst uit de glorietijd
onzer schilderschool, uit de zeventiende eeuw, zich op beroemen kan, doorgehaald.
Gelukkig echter blijven er nog schilders die trots de verschillende stroomingen,
aan de oude tradities hechten, die wel en degelijk waarde toekennen aan vaste en
strakke teekening, aan gave en vlotte penseelvoering. Ik heb in dit verband hier al
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eens Van der Valk genoemd, de fijnzinnige, gevoelige teekenaar, de nobele colorist,
en het is niet louter toeval dat ik aan hem denk, nu ik iets schrijven wil over het werk
van Klaas van Leeuwen. Zijn werk toch vertoont in vele opzichten dezelfde
eigenschappen als dat van Van der Valk, wat ons ook weer niet zoo zeer behoeft te
verbazen, wanneer wij weten dat hij met deze tegelijk in Auvers was en ongetwijfeld
door zijn sterk en krachtig talent beïnvloed werd.
Klaas van Leeuwen is een tijdgenoot van Dupont en van Vaarzon Morel, en
behoorde onder de veelbelovende leerlingen die toenmaals onder Allebé de academie
bezochten. In 1902 en 1903 toog hij als pensionaire tot meerdere studie naar Parijs
en naar Auvers, van waar zijn kennismaking met Van der Valk dagteekent. Uit dien
tijd stammen ook de groote schilderijen en etsen met kaaiwerkers, steenkruiers, die
wij niet lang geleden op de tentoonstelling in ‘Voor de Kunst’ te Utrecht terug zagen.
In 1907 na zijn terugkeer te Amsterdam, volgt een periode waarin hij met de
doorzetting en taaie volharding die kenmerkend voor hem zijn, zich voelt aangesloten
bij de ontluikende toegepaste-kunst en inzonderheid bij de meubelarchitectuur. Hij
maakt stoelen, tafels, kasten, interieurs, maar... on revient toujours à son premier
amour, en na menige ontgoocheling keert Klaas van Leeuwen weer tot de
schilderkunst terug en verrast ons opnieuw, telkenmale nu op de
Lucas-tentoonstellingen, met stillevens, die getuigen van een niet minder studieuzen
zin, als waarmede hij na den Parijschen tijd zijn meubelen maakte.

KL. VAN LEEUWEN. DE NAAISTER.

Het wil mij zelfs toeschijnen, mogelijk is het een hypothese die niet houdbaar
blijkt, maar zij is ook voor Dysselhof kenmerkend, dat het noodwendig zich
rekenschap moeten geven van het hoe en waarom in meubelkunst, in exacte
wetenschappen, invloed gehad heeft op de latere uitingen in schilderkunst.
Niets is ook in Van Leeuwen's werk aan toevalligheid overgelaten, alles is raak
en welbewust, vast en zeker neergezet. Zijn werk is helder en klaar, open en eerlijk,
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hij zoekt niet effect te verkrijgen met trucs, met ateliergeheimpjes, hij schildert
eenvoudig en zonder aanstellerij. En toch... maar misschien is het juist hierom, trekt
zijn werk op iedere Arti- of Lucas-tentoonstelling door frissche kleur, door vlotte
toets, de aandacht en werd hem dan ook eenige jaren geleden de Willink van
Collen-prijs door het bestuur van Arti toegekend, voor het schilderij van 't meisje
dat achter de koffietafel zit.
Naast figuren - een der opmerkelijkste is zeker wel de van de Lucas-jubileum-ten-
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toonstelling bekende ‘naaister’ - schildert hij bij voorkeur stillevens met bloemen en
glazen kommen, waarbij zijn schilderskwaliteiten zeer duidelijk naar voren treden.
Wel is het zijn bedoeling het geheel tot een aangename compositie van lijn en kleur
te maken, maar daarbij stelt hij zich den eisch het harde en toch transparante van het
glas, tegen het teere van de bloemen, in alle graduaties weer te geven. Het is als
maakt hij zich de opgaven moeilijk om het genoegen van het oplossen; want zijn
glazen kommen z i j n glas, zij weerspiegelen op de tafel, wij zien het water erin; en
het teere der herfstseringen tegen de hardere blaadjes der kamillen, wij proeven het
verschil in maaksel. Nog sterker treedt dit zoeken naar stofuitdrukking op den
voorgrond bij een stilleven met doodskoppen en een glazen kom; ook hier de
tegenstelling van het beenige materiaal van den geelen en bruinachtigen schedel
tegen het heldere glimmende van de goudvischkom en daarbij is het niet angstig en
peuterig geschilderd, niet ‘ouderwetsch’, maar vlot, raak, schijnbaar zeer gemakkelijk
zelfs.

KL. VAN LEEUWEN. STILLEVEN.

Wie het métier van schilderen kent en het weet te waardeeren, die zal erkennen
dat om het zóó te doen als Van Leeuwen, als Van der Valk, er heel wat jaren van
hard en ernstig werken noodig zijn geweest.
En nu meene men niet dat de kracht van Van Leeuwen's werk er alleen eene is
van technisch meesterschap, het is wel degelijk zijn smaakvolle voordracht, zijn
zienswijze en opvatting die het werk tot een kunstwerk stempelen. Zonder deze toch
zou het hoogstens knap, maar dood zijn, nu echter spreekt er het persoonlijk karakter
van den maker uit.
We zien het vooral in de alleen met krijt behandelde kinderportretten, daar is de
vaste, serieuse teekenaar aan het woord. die zich rekenschap geeft van iedere lijn die
hij zet, iedere toets die hij opbrengt, maar naast den teekenaar staat de colorist, die
de juiste toonwaarden tegen elkaar weet te zetten. Beiden vullen elkaar aan, en dat
lijkt mij een van de groote verdiensten in Van Leeuwen's werk.
R.W.P. JR.
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Te Domburg en te Veere.

KL. VAN LEEUWEN. STILLEVEN.

Aan het zonnige duinvlak te Domburg staat het blinkend witte vierkante
tentoonstellings-gebouwtje; wimpels waaien er van den top. Het is dit jaar de zesde
expositie van het genootschap, door Toorop gesticht, toen hij, hier in den zomer
toevend, aan het Zeeuwsche landschap zoowel als aan de Zeeuwsche menschen
prachtmodellen vindend, begreep, hoe dorp en kunst beide van tentoonstellingen in
deze vriendelijke badplaats zouden profiteeren.
Ditmaal neemt de oprichter, daar hij afwezig is, slechts luttel deel er aan. Hij zond
het portret van Mevrouw van Schendel, waarvan de weelderige schoonheid, in
strengen stijl gebracht, hier onder het stemmige en tegelijk heldere licht, grooten
indruk maakt.
Zeeuwsche en in Zeeland toevende Belgische schilders hebben de meerderheid in
het zaaltje. Onder hen is Walter Vaes, die tot voor kort in Veere woonde, doch nu
naar zijn vaderland terug is. Zijn fijnzinnige etsen en vooral zijngeschilderde, deftige
‘anemonen’ vol kleurengloed, hooren tot de belangrijkste werken. Ook de Belg Viérin
met zijn karakteristieke dorpsgezichten trekt de aandacht.
Wel geheel iemand van deze streek is Jan Heyse. Deze jonge schilder voelt tegelijk
het decoratieve en het stemmingsvolle van land en volk. Zijn werk heeft stijl; hij
streeft naar den grootst mogelijken eenvoud. Hoewel de decoratief opgevatte
waterverf-teekening van zeer bekwame techniek is, openbaart zich hierin toch geen
natuurlijk gevoel voor compositie, voor verhoudingen voor evenwicht; hetgeen voor
sierkunst een hoofdfactor is. Bij een uitgebreider tentoonstelling van zijn werk zal,
dunkt me, in het oog vallen, dat zijn dun geschilderde, knap geteekende kleine
paneeltjes, zoowel naar figuur als naar stadsgezichten, zijn beste kunstuitingen zijn.
***
Ook in wat men te Veere ‘het Schotsche
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huis’ noemt, is nu tentoonstelling, zoodat de bezoekers van Walcheren op twee
plaatsen kunst vinden uitgestald. Om ondeugend te zijn, zou ik zelfs nog van een
derde plek moeten gewagen, daar te Domburg al s e c e s s i o n , en een tweede lokaaltje
met schilderijen te vinden is; doch hiervan hoef ik niets verder te zeggen.

MEVR. VAN DAM VAN ISSELT, 'T SCHOTSCHE HUIS TE VEERE.

Naar Veere, dus, naar het Schotsche huis. Het is uit de tweede helft der 16e eeuw;
Schotsche kooplui hebben er hun aanzien tentoongespreid en.... zaken gedaan. Nu
renteniert er een Engelschman, bankier in zijn land, sportsman op de wijde wateren,
sindsden oorlog rustig burger van Veere. Het oude huis heeft Mr. Ochs met veel
oude dingen mooi gemaakt en in karakter gehouden. Vrienden bezoeken hem, maar
ook voor het belangstellend publiek staat zijn groote zaal open en in een tweede
vertrek houdt hij nu tentoonstelling van Hollandsche en Belgische kunst, louter uit
liefhebberij.
Het was een winderige zonnemorgen, toen ik den zwaren klopper tegen de deur
van ‘den Struis’ liet vallen. Ik kwam in een breede gang met oude meubels en vele
houtsneden aan de muren. Opgezette vogels spreidden de vleugels uit aan de zoldering.
Toen naar de indrukwekkende groote opzaal. Door drie hooge ramen, in den dikken
muur gevat, zeeft het licht naar binnen.
In de kleinere tentoonstellingskamer vindt men wederom 't werk der schilders uit
Veere zelf en uit Domburg: Vaes, Heyse, mevr. v. Dam v. Isselt; ook van Wolters,
die hier eenigen tijd werkte, zijn er belangrijke doeken.
Niet zonder ontroering staat men stil vóór de schilderijen en een groote teekening
van Vaarzon Morel. Hoeveel is er in zijn jeugd van dezen begaafden, zoo gemakkelijk
en met zooveel smaak arbeidenden kunstenaar, vol fantasie ook, verwacht! Een
zenuwziekte heeft hem lang alle werk onmogelijk gemaakt; thans mag hij ten minste
nu en dan aan den slag. Met strandstukjes uit vroegeren tijd, o.a. drie figuurtjes,
malsch gepenseeld, blond en fijn, vindt men hier van later een licht en open koolveld
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en een geschilderd figuurstuk. Een beeld vooral van kracht, van stoeren bouw, raak
geteekend en breed geschilderd.
A.O.
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EEN STILLEVEN VAN JAN BOGAERTS;
REPRODUCTIE VAN EEN SCHILDERIJ
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Jan Bogaerts, door Maria Viola.

JAN BOGAERTS. ZELFPORTRET.

Jan Bogaerts, wiens jeugdportret de kleine reeks van reproducties begeleidt, die
hier van zijn werk wordt gegeven, is eerst in de laatste jaren een bekende verschijning
geworden. Niet de schilder zelve, die zich rustig terughoudt in de stilte van zijn
Brabantsche afzondering; maar zijn kunst, de kiesche distinctie van zijn kleine
landschappen en stillevens, zijn eenzame parken, zijn bekoorlijke bloemen. Bogaerts
leeft onder de vele schilders van dit schilderende land als een afgezonderde, en 't is
aan zijn werk te zien dat het aan een zijweg der moderne kunstbeweging ontstond;
dat andere invloeden dan die van impressionisme, luminisme, kubisme, andere
neigingen dan monumentale en decoratieve zich gelden lieten in de ontwikkeling
van dezen eigenaardigen artiest.
Bogaerts is een Brabanter, geboortig van den Bosch: de stad van de Kathedraal
en van Der Kinderen's historische tafereelen in de halle van het oud stadhuis. Wondere
herinneringen leven er langs haar donkere kronkelstraten, die, als de stralen van een
star, samenloopen op de Groote Markt, iederen morgen wit-en-groen van luchtig
gespannen tentjes vol versche groenten onder de jonge zon. In de kleine buurtjes,
waar binnen diepe vieze geulen het klotsend geluid van de Dieze gaat, klopt nog het
oude hart der stad: Jeroen Bosch droomde er zijn gedrochtelijke vizioenen als de
spotkoppen van saters en waterspuwers boven aan de kathedraal begonnen te grijnzen
en te treiterlachen voor zijn verschrikt gezicht; en rustte er uit bij zijn rozenkrans als
hij, de wassen kaars geheven biddende meetrad in den jaarlijkschen Ommegang der
Zoete Lieve-Vrouw. In het deftige stadsdeel, waar de huizen hoog en versloten staan
achter hun hekken en kettingen van sierlijk smeedwerk, daar hadden de ridders der
Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap hun geregeld banket, waar vorsten en prelaten
aanzaten en zich dienen lieten met eigen zilver.
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Van al dien ouden roem is weinig gebleven; leven doet er, in de Roomsche stad,
alleen nog de oude St. Jan. Maar de herinnering aan het verleden rees in de hertogen
en heiligen van Der Kinderen's vizioenen, en zoo bij geval een gevoelige jongen er
te bidden lag in het witte kerkschip of te staren stond in de schemerige raadhuishal,
- hij droeg in zijn oogen den glans van lichtval en kleuren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

242
mee, en, diep in zijn eerbiedige hart, het heimwee naar al wat eerwaardig is en schoon.
Zoo is het den Bosschen jongen Jan Bogaerts gegaan: droom en herinnering
drongen hem al vroeg tot de schoonheid en 't was een stadgenoot, de schilder Antoon
van Wely, die aan zijn vage verlangens leiding en vastheid gaf.

JAN BOGAERTS. STILLEVEN.

Want Bogaerts' omgeving toonde zich met zijn kunstplannen weinig ingenomen:
voorloopig moest hij naar de Burgerschool en slechts met moeite kreeg hij verlof
om in de morgen- en avonduren aan de Bossche Kunstschool te teekenen. Met leeren
liep het al gauw spaak; hij mocht toen heele dagen naar de Kunstschool, waar
inmiddels een cursus voor decoratief schilderen was ingericht dien hij ijverig
meemaakte. Dit was nu wel zijn doel niet, maar het kon een weg erheen worden, en
zóó is 't ook gebeurd. Hij was daar nog niet lang aan 't werk toen Van Wely er leeraar
werd. Toen kwam een gelukkige tijd: onder den nieuwen meester mocht hij naar de
natuur schilderen: stillevens, bloemen, - en Van Wely vond daarin al gauw zooveel
goeds, dat hij besloot eens met de familie van den begaafden knaap te gaan praten.
Dit gesprek gaf bij de nog weifelende verwanten den doorslag: hij mocht zich geheel
aan de kunst wijden, waarbij Van Wely, ook nadat deze het leeraarschap had
neergelegd, zijn leider bleef.
Thans nog gedenkt Bogaerts met dankbare genegenheid zijn omgang met den
fijnzinnigen mensch en uitmuntenden leeraar, op wiens atelier hij bijna dagelijks
met studiewerk in- en uitging om zijn oordeel te hooren en van zijn wenken te
profiteeren. Als Van Wely dan zijn opmerkingen had gemaakt bleef Bogaerts nog
wat rondscharrelen, hielp eens aan dit of aan dat, keek naar 't schilderen of poseerde
voor zijn meester: een fijne, slanke knaap, wiens figuurtje zich uitstekend leende tot
Van Wely's dweepende romantiek. Dit gemeenzaam verkeer met den ouderen schilder
heeft ongetwijfeld een gelukkigen invloed gehad op Bogaerts'
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geestelijken groei. Wat ook de waarde van 's meesters woord en voorbeeld moge
geweest zijn, zeker is, dat de leerling erdoor vertrouwd raakte met de gedachte, dat
een schilder nog iets meer wezen moet dan een werker met verf en naast de volmaking
van zijn kunstvaardigheid de verrijking van zijn geest heeft te behartigen bij zijn
gang tot het kunstenaarschap.

JAN BOGAERTS. STILLEVEN.

Aan de boeiende gesprekken, het dweepen en fantaseeren maakte Bogaerts' vertrek
naar Antwerpen een einde. Daar, op de van-ouds-vermaarde Akademie, gaat hij naar
model werken, al gauw op eigen atelier, en maakt hij onder leiding van Juliaan de
Vriendt zijn eerste schilderij: een sprookjestafereel met een prins en een prinses,
zwanen, waterlelies en een wit kasteel.
Het onderwerp was wel niet academisch, maar zeker in den trant van de gangbare
romantiek en van zijn Antwerpschen meester; 't stuk werd dan ook dadelijk
aangekocht voor het museum van het Institut Supérieur des Beaux Arts en Bogaerts
kreeg er de koninklijke subsidie mee welke hij nadien nog twee jaren genoot.
Daar te Antwerpen wordt het voor hem een periode van zinnen en zoeken; hij weet
nog niet wat hij wil en wordt er te veel aan zich zelven overgelaten. Er is zoo velerlei
wat uit dit nieuwe, woelige leven tot den eenzamen droomer komt, en wat, bij zijn
ontvankelijke natuur en nog weinig ontwikkeld zelfbesef, hem tasten doet, wáár zijn
toekomst ligt. Hij bewondert de statige verbeeldingskunst van Leys, hij zal de subtiele
wereldschheid van Alfred Stevens wel genoten hebben. Maar noch de breedsprakige
romantiek der negentiend'eeuwsche Antwerpenaars, noch de schitterende virtuositeit
van Rubens en zijn school schijnen wezenlijk invloed te hebben gehad op zijn naar
het teedere en poëtische neigende gemoed. Meer geniet hij van muziek. Beethoven
en
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vooral de bekoorlijke Mozart zijn Bogaerts' lievelingscomponisten en soms weet hij
niet of hij schilder of muzikant wil worden. Hij verkeert er ook veel met literatoren.
Pol de Mont is er middelpunt en mentor van een kring jeugdige schrijvers, waar ook
schilders komen en Bogaerts is er kind-in-huis. Daar leert hij Lode Bakelmans, Victor
de Meijere, Karel van den Oever kennen; maar ook Walter Vaes, den droomer en
den grootsch-vervlaamschten Hollander Jacob Smits.

JAN BOGAERTS. HET OUDE LANDHUIS.

Toch is hij blij als hij weer naar huis kan en daar, in de stilte, vindt hij stap voor
stap zijn weg. Want nu komt in den jongen schilder het eigene en het aangeleerde
en al wat, hemzelf onbewust, uit velerlei kunstverkeer in zijn wezen wortel schoot,
tot vaster evenwicht en natuurlijken groei. In dien tijd valt Bogaerts' huwelijk en gaat
hij reizen: eerst den Moerdijk over om het noordelijk stuk van zijn land te zien, dan
naar Frankrijk, Duitschland, Italië. Typeerend is zijn voorliefde voor den zwierigen,
melancholischen Watteau en voor de romantische Barbizonners.
Weer in Brabant woont hij in een oud en eenzaam gelegen landhuis; hij kan er
schilderen in zijn hof terwijl, achter de open ramen, zijn jonge vrouw Mozart speelt.
Dat is een heerlijk, rustig en werkzaam leven; maar het succes laat zich wachten tot
zijn kunst naar Holland komt. Tweemaal exposeert hij te Rotterdam bij Oldenzeel.
De ontvangst was bemoedigend genoeg,
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maar had toch geen verdere gevolgen gehad als niet de kunstkooper Tersteeg, van
de bekende Haagsche firma Goupil, opmerkzaam geworden door de waardeering
van Berckenhoff, was komen kijken en het tentoongestelde belangrijk genoeg had
gevonden om zich met den schilder te verstaan.
Van den dag zijner ontmoeting met dezen scherpzinnigen kenner dateert Bogaerts'
openlijk succes. Zijn schilderijen vinden spoedig koopers, zoodat hij kalm en
ongehinderd werken kan. Wat hij in zijn leertijd aan vakkennis en nauwlettende
techniek heeft gewonnen wordt thans zijn krachtige steun bij het vaster en vollediger
uitspreken zijner artistieke gedachte.

JAN BOGAERTS. PETIT TRIANON.

Die gedachte is er geene van wijdsche aanschouwing of overweldigende kracht,
ze schept geen nieuwe vergezichten voor den geest, ze heeft geen nieuwe technische
middelen van noode voor het uiten van moderne gevoelens; eer ziet ze achterwaarts,
naar de achttiende eeuw, wier zachtzinnige bevalligheid en geraffineerde charme
ook thans weer een verlokking zijn voor wereldsche en verfijnde geesten, 'tgeen
zeker voor een deel de belangstelling in Bogaerts' kunst verklaart.
De beste en zuiverste verdienste nochtans bezit deze kunst in hare oprechtheid en
fijne kracht; in de gevoelige distinctie waarmee, op een stilleven, al de kleine
genoegelijke nietsjes weergegeven zijn die een ouderwetsche woning behagelijk
maken en den schilder in zijn stilte omringen: beeldjes en bronsjes, oud-modische
mahonie meubeltjes, miniaturen, waaiers, juweelenkistjes en vergeelde kant, waaruit
een geur van oudheid zweeft als een heugenis van teeder en intiem genieten.
Al zulke dingen krijgen in Bogaerts' geestige waarneming en pittige factuur een
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fijne levendheid, die de bekoring is van zijn talent. Er is niets opzettelijks,
effectvolbedachts in zijn deftige stilleven: hier is een stukje van een marmeren
schoorsteenmantel voorgesteld, waarop een teer getint beeldje staat bij een stemmig
gebonden boekje met bleek-vergulden rug, en een ouderwetsch horloge achteloos is
blijven liggen. Ginds een penanttafeltje zooals onze grootmoeders hadden; het leunt
tegen een verkleurd behangsel en een wrak spiegeltje hangt erboven; wat bloemen,
een viool, muziekpapier of brieven liggen er verspreid of er staat een werktobbetje
met een begonnen handwerk, wat vloszij en nog wat kleurig en intiem gerief. Op
haast al zijn stillevens zien we bloemen. Bogaerts is een delicieus schilder van rozen,
anjelieren, petunia's, - bloemen die zijn als levende kostbaarheden bij de doode
kostbaarheid van zijn bibelots.

JAN BOGAERTS. TUIN TE VERSAILLES.

Naast het stilleven schildert hij het landschap; niet het natuurlijke, onversierde
buiten van de Haagsche school, noch het licht-doortrilde verschiet der luministen, maar het landschap, zooals het door de menschen is gemaakt, gestyleerd naar den
levensvorm van het geslacht dat er zijn woning nam. Zoo liggen, in deftige
zwijgzaamheid, Bogaerts' oude buitenhuizen met hun geschoren boomen te midden
van een diep en onafzienbaar park waar ook populieren staan en hier en daar de
slanke blonde stam van een berk. Kunstige paden leiden langs de zachte gazons,
waarop bloembedden hun kleurige ruikers beuren tegen het stille grijs van het
heerenhuis. Het is, als gezegd, de fijn-sterke, streelende lenigheid der nauwlettende
schilderwijze die aan alles zijn eigenaardig uitzicht en karakter geeft, zoodat de
toeschouwer zich voelt opgenomen in die atmosfeer van bedaarde weelde en
weldadige
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rust waarin Bogaerts' persoonlijkheid rijpte.

JAN BOGAERTS. LANDSCHAP (ZUID-LIMBURG).

Wijdscher en rijker dan bij zijn Brabantsche landhuizen en statige heerenplaatsen
hervond hij de vormen, waaruit hun bouworde oorsprong nam, in de vorstelijke
lustverblijven van Versailles en St. Cloud, waar hij een schoonen zomer werkte. Niet
alles wat hij van die studiereis meebracht had de bekoring van zijn intiemer, warmer
gevoeld Hollandsch werk: het droom-omtogene, dat zijn Limburgsche landschappen
zoo innig maakt. Maar de melancholie, de trieste bevalligheid van het eenmaal zoo
weelderig en uitgelaten levende heeft hij, weemoedige, toch wel gevoeld en
neergelegd in zijn beste schilderijen.
Of is het niet schoon in zijn hoogmoedige verslotenheid, het breed kasteel met
zijn statige architectuur van kolonnaden en terrassen en zijn klein-geruite vensters
donker in 't fijne gevelgrijs? Het groot gazon, dat als een kort-geschoren,
smaragd-groen tapijt uitligt voor de witte trappen, begint al te tanen en lijkt bestrooid
van kleine rosse vonkjes: vallend loof, dat met iederen windschok de hooge boomen
neerschudden tot ver over de gelige paden en in den stillen ronden vijverkom. Want
alles is er stil en gestorven; er gaan geen snelle vrouwevoetjes meer over 't knerpend
zand, er dolen geen teedere paren meer in de lichtende diepte, er spiegelt geen lief
gezicht meer in 't water waarop alleen de kleine bronzen stroomgoden dartel zijn.
Geen geruisch van zingende snaren of sleepende kleeren wekt meer den slapenden
hof, - het feest heeft uit en alle kleur en lach en zang zijn er voor eeuwig verloren.
Dit stille, verstorvene, in zijn nuttelooze weelde nog bekorend en
tot-droomen-noodend, heeft Bogaerts in zijn Fransche parken heel zuiver en zedig
doen voelen. Soms wordt in de fijn-gewogen welstandigheid zijner even-gestyleerde
voorstelling het geziene als een rustig en schoon decor voor een zangspel van Gluck,
voor een feeërie met herders en nimfen. De stilte lijkt er ver-
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innigd in het licht onder de elkaar toebuigende boomen waaraan geen tak beweegt
en zacht doorzongen van het vallende water, dat over den rand van het koele bekken
spoelt in de donkere kom.
Bogaerts mint vooral de stille getijden: den stemmigen herfst, de prille lente; den
avondstond als de zon is vergleden achter purper doorglansde wolkenlagen en hoog
aan de verhelderde lucht de dunne sikkel der maan ongemerkt te voorschijn drijft.

JAN BOGAERTS. MAANNACHT (ZUID-LIMBURG).

Het is Mei in het blonde Meieland van Zuid-Limburg, waar hij veel heeft gewerkt
en gedoold met zijn nicht Marie Koenen, de dichterlijke vertelster van Limburgs
land- en volksleven. Uit herinneringen aan zulke tochten heeft hij zijn goudlichtenden
Mei-avond geschilderd, een stuk dat met zijn geligen toon en doorzichtige atmosfeer
aan oude landschapkunst doet denken.
Daar strekt zich het wijd-golvende Limburgsche land, waar de Hollander zich
voelt als een gast-van-verre; het land van Henric van Veldeke en Sint Servaas, waar
middeleeuwsche ridders den roem der heiligen zongen en middeleeuwsche monniken
de regels hunner gebedenboeken doorrankten met de herinnering aan 's werelds
pracht. Daar liggen nog die indrukwekkende hoeven, half ridderhofstee, half
boerengoed, zoo wonderlijk met hun ronde poorten en weerbare muren, waarbinnen
de erven vol pronkende hoenders zijn en de hof vol bonte gloeiende bloemen.
De boomgaarden staan er van witte en roze bloesems feestelijk overstrooid, de
kleine weitjes achter de woningen flonkeren van weligheid en in den fijnen gulden
damp van den dalenden avond kon daar, op de verre heuvelen onder een bleek-gerezen
maan, aan herders de Blijde Boodschap gebeuren of de Moedermaagd haar Kindje
kussen achter een haag van eglantieren.
Zuid-Limburg, het land van Bogaerts' liefde, is romantisch en zijn kunst is
romantiek, wijl ze leeft van droom en verheerlijkt herinneren; leeft in het licht dat,
mild en zachtzinnig, den geest schakeert van wie ze schiep.
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JAN BOGAERTS. ECHTERNACH.

De heugenis van een maannacht in Zuid-Limburg is uitermate liefelijk: ge zoudt,
naar de afbeelding te oordeelen, denken dat het een zacht-innig daglicht was, welks
vage klaarte het gelig-verweerde wit der oude boeven streelt en glorend dooft in het
dichte groen van een koel boschje. Doch 't is, op Bogaerts' schilderij, waar de kleuren
het uur verklaren, de melancholie van een dampigen maannacht, als de luister van
het nachtelijke licht het rustende land, de roerlooze hoeven en de versloten woningen
hult in de glorie van het sprookje. Wijs mij een hedendaagsch schilder die het fiere
en ingetogene, het zingende en biddende, het weerbare en gewijde dezer
wonderschoone streek edeler weergeeft dan Jan Bogaerts. Hoe jammer dat juist in
dezen weligen grond, waar 's zomers het gele koren wuift en witte vlinders de zoetste
bloemen zoeken, de donkere kool verscholen zit, die de groene boomgaarden en
witte dorpen langsom meer bezoedelen zal met stoom van locomotieven en fabrieken;
dat al die zacht-pralende landelijkheid er wordt verdrongen door het ongenadige
mijnbedrijf. Maar als over 't laatste Limburgsche korenveld de razende treinen daveren
en bij 't kille licht der witte booglampen de menschen des lands vergeten, hoe zoet
weleer de maannacht rees over hun lang verwoeste hoeven, - dan zullen maannacht,
wijding
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en stilte met den weemoed van het onherroepelijke ons nog aankomen uit de kunst
van dezen innigen schilder.
Zoo, doorgloeid van wondere wijding, zijn ook de landschappen die hij schilderde
in Luxemburg, in de streek rond Echternach. We zien een zuiver dal waardoor het
zilveren lint van een traag watertje voortslingert naar de bogen van een klassieke
brug; er staan huizekens met blanke muren en schalieblauwe daken en uit het dicht
en donker groen steken de statige torens van een romaansche kerk. Daarachter ligt
het heuvelland zacht-glooiend naar de hooge verte onder de effen lucht. Er is niets
triestigs of tragisch in deze eenzaamheid. Het is het stille uur waarin het loover
ruischt, het water kabbelt langs zijn vlakke oevers en de nagalm van de avondklok
nog hangt over de aandachtige dingen.
Deze minnaar van dichterlijke romantiek is ook de schilder van de alledaagsche
keuken, waarin een dienstmeisje bezig is. Een moderne keuken is het niet, want ze
lag in het oude landhuis met de paars- en witte bloembedden tegen den grijzen gevel
en ze zag uit, door twee ouderwetsche slagvensters, op den hof vol licht en wuivend
groen. Waar anders dan in heel oude woningen vinden we nog die breede, hooge
schouw, dien vloer van roode plavuizen, laaiend in de schuine zon, die statige pomp
met kranen en stangen van glanzend-gepoetst koper? Zeker is dit kleine zuivere
binnenhuis in zijn levendige schildering, wemelend van zonnig licht, een van de
beste werken van Jan Bogaerts. Zooals het licht in de parelende zoetheid van een
koelen lentedag de ruimte vult en overal waar het kleur raakt en vormen roert een
teeder spel van fijn-gewogen tinten wekt, zoo heeft de liefde van den jongen schilder
al de stille dingen dier vertrouwde omgeving met het stille figuurtje in hun midden
tot rustig ademend leven geroepen: een kunst van realiteit, wier ingetogene noblesse
slechts te denken is in het land van Pieter de Hoogh.

JAN BOGAERTS. KEUKEN.

***
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Deze keuken is een jeugdwerk en nòg is Bogaerts jong. Hij heeft zijn laatste woord
nog niet gesproken en zeker zijn schoonste niet. Hij toekent en schildert nu weer
veel portret, om oog en hand aan het bewegende, wisselende leven wakker te houden
en niet de geestelijke vatbaarheid, de gevoelige doening te verliezen in te lange liefde
voor het onbezielde en levenlooze. Want de rustig bewaarde afzondering waarin
Bogaerts werkt brengt voor zijn stille, droomende natuur haar gevaren mee: het
verzinken in zichzelven, het ver-
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liezen van contact met de artistieke stroomingen van den tijd. Wie zich verre houdt
en niet iedere kentering meemaakt moet toch mee-denken, mee-voelen, óók met wat
het eigene en zelf-verwonnene het vreemdst bleef en het verst. Een rijk bezit aan
scheppende vermogens is er noodig, om, al maar puttend uit ééne bron, jong te blijven
van de vruchtbare jeugd der schoonheid. Bogaerts' artistieke gestalte is er geene van
groote, diep-zelfstandige kracht, maar een fijn en gevoelig groeisel, dat in al te lange
eenzaamheid zou kwijnen.
De schilder zelve weet dit wel zooals iedere meditatieve geest zijn eigen gesteldheid
kent en zijn steun voor dorre momenten. Bogaerts wendt zich dan tot het bewogene
menschengelaat, maar liever nog tot de natuur waarin hij eigen zielsbestaan het
zuiverst weerspiegeld ziet: het zoete land van Limburg.
Misschien zal de bewondering voor zijn ietwat kokette portretten niet verder komen
dan de salons, die ze sieren; de distinctie van zijn bloemstukken en stilleven de fijne
verheuging blijven van den precieusen collectionneur; maar zijn Limburgsche
landschappen, zijn maannachten en morgenstonden zullen in de kunst onzer wel wat
nuchtere Hollandsche zee- en polderstreken voor altoos getuigenis geven van een
schoonheid, die te weinig werd geëerd en van een geest, die in de verheerlijking van
dat schoon zijn innigst uur beleefde.

Peinzing,
door J.W. Schotman.
Ik zou wel hoog en eenzaam willen staan,
En 't knellend kleed waarin wij allen gaan:
De dwang van meningen en valse schijn
Ver vàn me werpen - om mezelf te zijn.
Ik zou alléén en dromend willen gaan,
Niet méér begerend dan wat zonneschijn,
Wat zoete geur van eenzaam marjolein,
En horen diep in 't woud een koekoek slaan.
Maar waar mijn geest naar steiler hoogten streeft,
Trekt ook mijn armlik méns-zijn mij weer neer.
Is soms mijn ziel een heerlik droombeeld rijk,
Het leven breekt mij elke illuzie weer.
Zo sterft heel langzaam al wat in mij leeft,
De dagen gaan.... en laten 't àl gelijk.
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ASSHUR-NASIR-PAL IN ZIJN WAGEN, OP LEEUWEN JAGEND. UITGAVE EN FOTO W.A. MANSELL EN CO.
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In het ‘British Museum’,
door J. de Gruyter.
De Assyriërs II (Slot).
Het oudste voorbeeld van Assyrische skulptuur is dat uitgehouwen is in een rots,
nabij het meer Van, het groote zoutmeer, 5000 voet boven den spiegel van de
Middellandsche zee gelegen, bij een van de bronnen van den Tigris. De inscriptie,
die het beeldhouwwerk verzelt, geeft een omstandig verhaal van de eerste vijf
regeeringsjaren van Tiglath-Pileser I. Onder dezen Tiglath Pileser I was Assyrië
reeds een zeer machtige staat geworden en had het eigenlijk Assyrië, niet gerekend
de daaraan onderworpen of schatplichtig gemaakte naties, zich gekonsolideerd in
een gebied tusschen en langs den bovenloop van Tigris en Eufraat, ongeveer tweemaal
zoo groot als het tegenwoordige Portugal.
De talrijke priestervorsten van het oude Chaldea, - waarin elke stad zijn tempel,
bibliotheek en Ziggurat of observatorium had, onafhankelijk de eene van de andere
en elk hunner geleid door den hoofdpriester, ook in wereldlijke zaken, waarschijnlijk
niet onaanzienlijk beperkt in hun macht door hun priesterlijke ambtgenooten, - deze
priesterkoningen hadden plaats gemaakt voor een enkelen almachtigen despoot. De
theocratie dier oude landbouwende gemeenten was een militaire, met buit en schatting
van de omliggende volkeren zich verrijkende, autocratie geworden. De koning van
Assyrië was niet alleen onbeperkt heerscher in burgelijke en militaire zaken, hij was
ook hoofd van de priesterschap. ‘l' Etat c'est moi’ - met meer recht nog dan een
Lodewijk XIV kon hij deze pralende woorden op zichzelf toepassen. En in
overeenstemming met deze concentratie van alle gezag in den staat d.i. den vorst,
nemen wij eene belangrijke wijziging van den Assyrische godsdienst waar. Een
intens anthropomorphisme is het kenmerk dier oude godsdiensten. De god is een
Koning maar meer dan een Koning. En toen de Assyriër in zijn leven zich
onderworpen en beheerscht voelde door een enkele aardsche macht, waarop zijn wil
geen invloed had en welks invloed nauwlijks grenzen kende, toen hij zich ook een
lid begon te gevoelen van die Assyrische éénheid, dat machtig Assyrisch rijk, dat al
wat voor hem de wereld vertegenwoordigde aan zich scheen te onderwerpen,
onderging ook zijn veelgodendom daarvan den terugslag. Boven alle andere goden
verhief zich nu de nationaal-god Assur of Asshur. De Assyriërs behielden het heele
Babylonisch Pantheon, maar aan het hoofd en boven allen plaatsten zij den eenen
god en meester, waaraan zij hun grootheid dankten, die de meest onbeperkte, de
oppermachtigste was. Dat was Asshur, de god van den Assyrischen Staat. Hij deelde
het leven van den Assyrischen Staat, hij stond op en verdween met den Assyrischen
Staat.
De Assyrische Koningen verzuimen nooit hun overwinningen en veroveringen
toe te schrijven aan Asshur. Zij gebruiken daarvoor bepaalde uitdrukkingen, die
telkens terugkeeren: ‘De majesteit van Asshur, mijn Heer, overstelpte hen; zij kwamen
en kusten mijn voeten,’ of ‘De vrees voor Asshur overstelpte hen, zij namen mijn
voeten.’
Wat zij ook ondernemen, het is de wil van Asshur, waaraan zij hun handelingen
toeschrijven. Zoo zegt ook Tiglath-Pileser I in de inscriptie, waarvan wij daareven
melding maakten; ‘Asshur en de groote goden, die mijn Koningschap verheven
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hebben, die mij met kracht en heerlijkheid toegerust hebben, bevalen mij de grenzen
van hun land te vergrooten en gaven hun machtige wapenen in mijn handen, den
storm-
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wind des oorlogs: landen, bergen, steden en Koningen, vijanden van Asshur, bracht
ik ten onder en veroverde hun grondgebied’.
Asshur was voor de Assyriërs wat Jehovah was voor

STANDBEELD VAN ASSHUR-NASIR-PAL, KONING VAN ASSYRIË 885-860 V.C. UITG. BRITISH MUS., FOTO
OXF. UNIV. PRESS.

de Joden. Telkens worden wij herinnerd aan het ‘Alzoo zegt de Heere der heirscharen’.
En menig volk, dat met de Assyriërs in aanraking kwam verging het als de
Amalekieten: ‘Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles wat hij heeft, en verschoon
hem niet, maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de
zogelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe’ (1 Samuel
15).
De beschrijving, die Tiglath-Pileser I van zijn veldtocht tegen de bewoners van
het land van Naïri, de bergstammen in het tegenwoordige Armenië geeft, is zoo
levendig en bevat zoo karakteristieke details, dat ik ze als een staaltje dier vroege
monumentale literatuur hier wil overnemen:
‘In die dagen.... Asshur, de Heer der heirscharen, zond mij, die geen overwinnaar
in den oorlog en geen mededinger in het gevecht kent, wiens regeering rechtvaardig
is en zich uitstrekt over de vier deelen van de wereld, naar verre koninkrijken aan
de oevers van de Boven-Zee, en ik volgde zijnen last. Over onbegaanbare hoogten
en langs gevaarlijke afgronden, waar geen koning ooit geweest was, maakte ik mijnen
weg. Over zestien machtige bergkammen - (de namen worden gegeven) - marcheerde
ik; in mijn strijdwagen waar de grond het toeliet; waar hij ontoegankelijk was hieuw
ik mij eenen weg met bijlen, en bruggen voor den voortgang mijner troepen
konstruëerde ik van uitmuntenden aard. Ik trok over den Eufrates. De koningen van
- hier volgt de lijst - drie en twintig koningen tezamen van de landen van Naïri,
verzamelden hun strijdwagens en troepen en kwamen op om mij slag te leveren.
Door den onstuimigen aanval mijner machtige wapenen versloeg ik hen. Ik vernietigde
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hun talrijke legers als Ramân's bliksem: met de lichamen van hun krijgsvolk als met
afgeslagen korenaren bedekte ik de berghoogten en het
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terrein hunner steden. Hun 120 strijdkarossen vernielde ik; zestig koningen van de
landen van Naïri, en van hen die tot hun hulp opgedaagd waren, vervolgde ik tot de
Boven-Zee. Hun sterkten veroverde ik, hun buit, hun bezittingen voerde ik met mij,
hun steden verbrandde ik met vuur; ik vernietigde ze, ik maakte ze tot hoopen en
land voor de ploeg. Talrijke kudden van paarden, veulens, kalveren, en werktuigen
niet te tellen voerde ik met mij. De koningen van de landen van Naïri nam ik levend
gevangen, allen. Deze koningen begenadigde ik. Gevangen en gebonden, gaf ik hun
de vrijheid weer voor het gelaat van Shamas, mijn Heer (Den zonnegod) en deed
hen voor alle komende dagen den eed van trouw aan mijne groote goden zweren,
deed hen onderdanigheid zweren voor altijd. Hun kinderen, de vrucht van hun
koningschap, nam ik met mij als gijzelaars. Ik legde hun een schatting (jaarlijksche?)
op van 1200 paarden en 2000 stieren en zond hen terug naar hun koninkrijken. Sini,
koning van Dayaini’ - (één van de drie en twintig) - ‘die zich niet wilde onderwerpen
aan Asshur, mijn Heer, voerde ik gebonden naar mijne hoofdstad Asshur. Ik schonk
hem genade en ontsloeg hem uit zijne banden een toegewijd dienaar van de groote
goden, om te leven en onderdanig te zijn. De landen van Naïri nam ik in al hun
uitgestrektheid en hun koningen wierp ik neer aan mijne voeten’.

ZWARTE OBELISK VAN SHALMENESER II, KONING VAN ASSYRIË, 860-825 V.C., VERMELDEND DE
EXPEDITIES DOOR HEM ONDERNOMEN GEDURENDE DE EERSTE 31 JAREN VAN ZIJN REGEERING. UITGAVE
BRITISH MUSEUM. FOTO OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Wij kunnen ons niet verder bezighouden met dezen Tiglath-Pileser I, al geeft de
inscriptie er wel aanleiding toe. Als een kurieuze bizonderheid vermelden wij nog
slechts, dat hij van zijn militaire excursies vele beesten en boomsoorten voor zijn
parken in Assyrië met zich voerde en niet zonder ons lichtelijk te amuseeren vernemen
wij, dat de koning van Egypte, welbekend waarschijnlijk met deze verzamellust van
zijn hoogen ambtgenoot, eens een krokodil en eenige beesten van de groote zee aan
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zijn vriend Tiglath-Pileser ten geschenke zond. Wij zouden er van getuige hebben
willen zijn toen de bevolking van de
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hoofdstad uitliep om deze nog nooit aanschouwde voorwerpen in ontvangst te nemen.
Een kleurig tafereel! Van de paar honderd jaren, die op Tiglath-Pileser I volgen, is
ons maar weinig bekend - wie weet wat verdere onderzoekingen daaromtrent nog
zullen leeren? - maar dan volgt de imperator, wiens paleis te Kalah werd blootgelegd
door Layard; de vruchten van wiens werk thans een paar zalen in het ‘British Museum’
vullen en van wien wij zoowel door het geschreven woord als door het vele
beeldhouwwerk, dat van zijn tijd te onzer beschikking staat, een wat helderder
voorstelling kunnen vormen. Het is Asshur-nasir-pal, die van 885-860 v.C. den
scepter voerde in Assyrië. In hem herleeft de macht en grootheid van het rijk van
Tiglath-Pileser I en zoowel door daden van strijd als van vrede vergrootte hij die.
De Assyriërs vertoonen zich aan ons als een hebzuchtig en agressief, plunderziek,
wreed volk en Asshur-nasir-pal was een echte Assyriër. Van het begin tot het einde
zijner regeering is het expeditie op expeditie in de omringende landen, niet anders
dan rooftochten meestal, (al zal er wel een strategische of andersoortige, naar de
moraal des tijds zijn handelingen rechtvaardigende reden voor geweest zijn)
rooftochten, waarbij een dikwijls kolossale buit mee teruggesleept werd naar het
land van Asshur, en aan de onderworpen volkeren of Koningen eene op bepaalde
tijden te voldoene schatting werd opgelegd.
‘Ik ben de koning, de heer, de verhevene, de sterke, de geëerbiedigde, de
reusachtige, de eerste, de machtige, de manhaftige, een leeuw en een held Asshur-nasir-pal, de koning van Asshur.’ Zoo kondigt hij zich aan in de lange
inscriptie, die men zijn ‘Annalen’ genoemd heeft, en in een groot aantal regels
verheerlijkt hij, alvorens het eigenlijk verhaal van zijn veldtochten aan te vangen,
zichzelven als een ‘onweerstaanbaar wapen’, een ‘vernietiger van steden’, een
‘neerwerper van vijanden’.
Enkele aanhalingen geven ons een denkbeeld van den aard dier veldtochten. De
goedgunstige, voor die dagen zelfs edelmoedige houding van Tiglath-Pileser I
tegenover de koningen van Nairi was een zeldzame uitzondering, meer ingegeven
misschien door de noodzakelijkheid zich die onhandelbare stammen uit het moeilijk
toegankelijk bergland in het noord-oosten van zijn rijk tot vriend te maken dan door
een wat men zou mogen noemen humanen zin. Dien kenden de Assyrische vorsten
niet, vooral niet Asshur-nasir-pal.
Na een sterkte genomen te hebben, die ‘als een wolk in de lucht hing’, zoo vermeldt
hij, ‘bouwde hij een piramide van de hoofden der gedoode verdedigers’.
Den ‘vorst van de stad’ nam hij met zich naar de Assyrische stad Arbela, liet hem
daar levend villen en zijn huid uitspreiden op den stadsmuur. Een ander opperhoofd
onderging hetzelfde lot te Ninevé na de slachting van zijn metgezellen bijgewoond
te hebben. ‘Ik richtte een zuil op tegenover de stadspoort’, zegt de koning; ‘ik liet
de edellieden die opgestaan waren, levend villen en bekleedde de zuil met hun huiden;
eenigen metselde ik in de zuil, anderen spietste ik op staken geplaatst op den top van
de zuil, weer anderen spietste ik op staken rondom de zuil....’ Hij schijnt de gewoonte
gehad te hebben de handen en voeten, neuzen en ooren van gevangenen af te houwen
en ze op hoopen te zetten, de oogen van gevangenen uit te steken, jongens en meisjes
te verbranden.
De eenige afwisseling met deze gruwelen biedt de lange, droge opsomming van
buit, geschenken en tribuut.
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Maar er is iets beters van Asshur-nasir-pal's regeering overgebleven dan deze
jaarboeken.
Zooals wij reeds opmerkten, was het Layard, die de geheimen van de
Nimrud-Mound te Kalah voor ons ontsloot.
De buit, die Asshur-nasir-pal en andere Assyrische vorsten mee terugvoerden naar
hun land, bestond voor een groot deel uit slaven, duizenden slaven, en zij werden
ge-
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bruikt voor den aanleg van kanalen en den bouw van paleizen.
Asshur-nasir-pal legde een belangrijk kanaal aan, dat zijne stad Kalah - met Ninevé,
Arbela en Dur-Sharroekin een van de groote steden der Assyriërs - van zuiver water
uit het naburig gebergte voorzag en tevens diende - met de hulp van sluizen en dijken
- om de velden in de omstreken van Kalah te irrigeeren.

GEVLEUGELDE STIER MET MENSCHENHOOFD (PALEIS VAN SARGON II, KONING VAN ASSYRIË,
V.C., TE DUR SHARROEKIN). UITGAVE BRITISH MUSEUM. FOTO OXFORD UNIVERSITY PRESS.

722-705

En Asshur-nasir-pal, als bijna elk vorst der Assyriërs, bouwde zijn paleis, dat, toen
Layard de geheimen van den Nimrud-Mound voor ons ontsloot, na meer dan twee
duizend zeven honderd jaren weer het daglicht zag.
Ook andere vorsten bouwden in Kalah hun paleizen. Het moet in zijn dagen van
bloei een prachtige stad geweest zijn. ‘Paleis na paleis’, merkt George Rawlinson in
zijn ‘Five Monarchies’ op, verrees op het hoog platform dat eraan tot voetstuk diende,
rijk uitgedost in zijn gekorven houtwerk, verguldsel, glazuur, schilder- en
beeldhouwwerk, elk er naar strevend zijn voorgangers te overtreffen, terwijl steenen
leeuwen, obelisken, altaren en tempeltorens afwisseling brachten in de wat eentonige
gelijkvormigheid van het bouwwerk. De verheven Ziggurat, het geheel beheerschend,
gaf éénheid aan de uitgestrekte massa van imperiale en heilige gebouwen. De Tigris
weerspiegelde ze in zijn golven en verdubbelde er de hoogte van. Als de ondergaande
zon het geheel met de somptueuze kleuren, zooals die slechts onder een Oosterschen
hemel te zien zijn, verlichtte, moet Kalah den reiziger, die het voor het eerst
aanschouwde, een vizioen uit een tooverland toegeschenen hebben.
Asshur-nasir-pal schijnt de eerste vorst geweest te zijn, die bas-reliefs op een
uitgebreide schaal gebruikt heeft als architekturaal versieringselement en ter
voorstelling van het publiek leven van den monarch.
Als andere Assyrische vorsten was hij een groot jager. Tiglath-Pileser I zegt o.a.
van zichzelven - zij spreken altijd van zichzelven, die vorsten, en al wat hun generaals
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of troepen doen is hun werk (‘nur Lumpen sindbescheiden’) -: Ik doodde in de volheid
mijner mannelijke kracht te voet gaande 120 leeuwen; 800 leeuwen doodde ik uit
mijn wagen. Alle soorten van wilde dieren en gevogelte vormden mijn jachtbuit.’
Ook voor Asshur-nasir-pal schijnt de jacht op leeuwen en ossen een geliefd
tijdverdrijf geweest te zijn en de meest artistieke van de in zijn paleis gevonden
skulpturen hebben
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daarop betrekking. De Assyriërs hebben het niet ver in de voorstelling van in de
ruimte geplaatste menschfiguren gebracht. Een voorbeeld van een standbeeld in rond
figuur, en het eenige in goede konditie van dien aard in Assyrië gevonden, is het
konterfeitsel van Asshur-nasir-pal (pag. 254) een beeld, waaruit wel vastheid en
stelligheid van behandeling spreekt en een daaraan geëvenredigde kracht van
expressie, maar dat in zijn details toch nog maar weinig vormgevend vermogen te
zien geeft.

ASSHUR-BANI-PAL TE PAARD, EEN PIJL AFSCHIETEND. UITGAVE EN FOTO W.A. MANSELL EN CO.

Het relief van Asshur-nasir-pal's tijd kenmerkt zich door de afwezigheid van
achtergrond en een bijna volslagen gebrek aan perspectief. Er is dikwijls een
eigenaardige naïveteit in de voorstelling en dit blijft tot op zekere hoogte van de
Assyrische kunst, niet alleen in deze periode, maar in haar geheel gelden. Zie b.v.
die drie paardenkoppen en drie paardenpooten (pag. 252). Vreemd en los staat het
hoofd soms op den romp (pag. 182); onhandig als scharmaaiende molenwieken zitten
de armen van den ruiter of van den leeuw (pag. 183) vast aan het lichaam; de spieren
van arm of been vertoonen, vooral in het oudere werk, buitensporige afmetingen,
het zijn de spieren van den krachtpatser. De menschfiguren, die alle op elkander
gelijken, zijn, op weinig uitzonderingen na, in profiel gegeven en er is dus heel weinig
variatie onder.
Maar tegenover deze nog primitieve wijze van zien en uitvoering staat een
buitengewone kracht en levende geest in de voorstelling. Vooral de dieren munten
uit - niet in de weergave der details: ook de dieren, evenals de menschen, hebben
weinig individueels, er spreekt een konventioneele, meer dan een persoonlijke
opvatting uit: het zijn typen. Maar als zoodanig: hoe onovertrefbaar zijn zij! Kijk
eens wat lang op zoo'n
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leeuwenjacht (pag. 252): welk een gang zit er in die paarden, hoezeer voelt men den
vurigen wil in deze dieren, met welk een kracht en gestrektheid werpen de pooten
zich naar voren, in welke vaste, overtuigde lijnen is zoo'n kop geteekend.

STERVENDE LEEUW (REGEERING VAN ASSHUR-BANI-PAL). UITGAVE EN FOTO W.A. MANSELL EN CO.

Hoe krachtig staan ook die mannen op den wagen, met welk een geslotenheid en
vastberadenheid houdt de eene de leidsels, de andere den boog; met welk een
gespannenheid staart het oog in de verte.
Geweldig vooral, van een schitterende kracht, is die gewonde leeuw: het woeste,
wreede, sterke, in den bek van het door pijn gefolterd dier. De rimpels, het oog, de
tanden: het werkt alles saam om het gevoel van dolle woede, van machteloos verzet,
dat het beest beheerscht, tot uitdrukking te brengen. Dit is werk van een zeldzaam
hoog kunstgehalte. Er zit het pittige, het overtuigde, het essentiëele in, dat ons alle
bijkomstigheden over het hoofd doet zien.
Bij de veldtochten van Shalmaneser II, den zoon en opvolger van Asshur-nasir-pal,
zooals die beschreven staan in de aan hem gewijde inscripties, zullen wij ons niet
ophouden. Met hun opsomming van gepleegde gruwelen en gemaakten buit gelijken
zij op die van zijn voorganger als de eene droppel water op de andere. Zijn
onophoudelijke oorlogen maakten hem meester van geheel Westelijk Azië, van de
Perzische golf tot de Armenische bergen en van de grenzen van het rijk der Meden
tot de kusten van de Middellandsche Zee.
Het meest interessante dat ons van zijn monumenten gebleven is, is een zwarte
obelisk, waarop zijn oorlogen beschreven staan tot bijna het laatste jaar van zijn
regeering (zie pag. 255). De obelisk bevat voorts op elk zijner vier kanten vijf rijen
beeldhouwwerk, waarop de gezantschappen van vijf naties afgebeeld zijn, die
Shalmaneser tribuut komen brengen.
Een daarvan, dat op de tweede rij, komt van Israël en een in het stof gebogen
personnage, op een anderen dan den hier afgebeelden kant van de obelisk waar te
nemen, stelt of Jehu, koning van Israël, zelf of een afgevaardigde van dien vorst
voor. Aardig is de teekening van kameelen, olifanten en andere dieren, als schatting
opgebracht, op de verschillende zijden van dit monument.
Met Tiglath-Pileser III, (745-727 v.C.) den Pul van den Bijbel, begint wat men de
twee-
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de periode van het Assyrische rijk noemt. Er is een essentiëel verschil met de eerste
periode, toen de Assyrische vorsten zich bepaalden tot het plunderen en schatting
heffen van de omgelegen volkeren. Tiglath-Pileser III was een organisator zoowel
als een veroveraar en hij trachtte zijn veroveringen een blijvend karakter te geven.
De onderworpen landen, niet langer op losse wijze verbonden aan de centrale macht
door het betalen van schatting, die geweigerd werd, zoodra de vreemde natie de kans
schoon zag zich van de haar opgelegde verplichtingen te bevrijden, werden in een
hecht verband met het eigenlijk Assyrië gebracht. Zij kregen, waar dit mogelijk bleek,
Assyrische satrapen en een Assyrisch garnizoen. Een gecentralizeerd militair
organisme ontstond van een zelfden aard als het Romeinsche. Evenals de Romeinen
toonen de Assyriërs een groote vaardigheid in het maken van wegen en bruggen.
In verband met deze verandering van politiek bespeuren wij, dat waar een natie
lastig of weerspannig bleek, veel duizenden van haar inwoners overgebracht werden
naar een ander deel van het rijk, dikwijls, maar niet altijd, naar het eigenlijke Assyrië
en in haar woonplaatsen vervangen door bewoners van dat deel. Door deze
verbanningen en verplaatsingen op groote schaal trachtten Tiglath-Pileser en zijne
opvolgers den weerstand te breken, het veroverde te behouden en het land tot éénheid
te brengen. Zij slaagden daarin tot op zekere hoogte, maar het bleek ten slotte een
gevaarlijke methode, die, toen de verzwakking van het rijk intrad, aan alle kanten
het verzet losmaakte en de gevreesde, met den sterken arm regeerende, despotie, van
haar innerlijke kracht en saamhoudend vermogen beroofde.
Een groot aantal laag-reliefs hebben op deze deportaties betrekking. Wij zien
vrouwen met hun kinderen en huishoudelijke benoodigdheden rijden op ezels, of in
wagens gezeten waarschijnlijk door hun eigen toom ploegossen getrokken; wij zien
de mannen hun kudden: koeien en schapen, ook karren met zetels, tafels, aardewerk
enz. belast, loopend begeleiden. Zij zijn zelden gebonden. Tiglath-Pileser III ging
trotsch op zijn overwinningen en Jesaja spreekt van ‘de grootschheid des harten van
den koning van Assyrië, en de pracht van de hoogheid zijner oogen’.
‘Door de kracht mijner hand heb ik het gedaan’, legt de Joodsche ziener dezen
hooghartigen potentaat in den mond, ‘en door mijne wijsheid, want ik ben verstandig;
en ik heb de landpalen der volken weggenomen, en heb hunnen voorraad geroofd,
en heb als een geweldige de inwoners doen nederdalen.
En mijne hand heeft gevonden het vermogen der volken, als een nest, en ik heb
het gansche aardrijk samengeraapt, gelijk men de eieren, die verlaten zijn, samenraapt;
en er is niemand geweest, die eenen vleugel verroerde, of den bek opendeed, of
piepte’.
Het beeldhouwwerk van dit zoogenaamd Tweede Assyrisch Rijk kenmerkt zich
door de zorgvuldige behandeling van het detail. De voorgrond wordt nu gevuld met
planten en andere dingen, die met groote nauwkeurigheid geobserveerd en
weergegeven zijn. Het relief wordt daardoor rijker van aspekt en krijgt eenigszins
het aanzien van borduurwerk in steen. Er zijn kurieuze dingen onder de afbeeldingen,
waarmee de Assyrische kunstenaars van deze periode de paleizen hunner vorsten
versierden. Op vele afbeeldingen ziet men tafereelen uit den trek van het Assyrisch
leger door een rivier. De soldaten bedienen zich daarbij gewoonlijk van opgeblazen
huiden, waarop zij rusten tijdens het oversteken van het water. Maar wat ik vooral
met het woord kurieus bedoelde is het spel van de observatie in anekdotische
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kleinigheden: zoo ziet men op één dezer wandplaten een groote visch een kleine
ophappen en een krab zijn scharen om een ander waterdier slaan.
In het algemeen echter schijnt deze kunst van het Tweede Assyrisch Rijk, hoewel
rijker van waarneming in de veelheid van
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PAARD EN WAGENMENNER VAN ASSHUR-BANI-PAL, KONING VAN ASSYRIË,
FOTO W.A. MENSELL EN CO.

668-626 V.C. UITGAVE EN
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het voorgestelde, uit artistiek oogpunt inferieur zoowel aan die van de voorafgaande
periode als aan die van den lateren bloeitijd onder Asshur-bani-pal.
Het was Sargon, de eenige jaren na Tiglath-Pileser III aan het bewind gekomen
heerscher, die o.a. Samaria, de hoofdstad van Israël, innam. Wij vinden hem en zijne
generaals aanhoudend op het oorlogspad, maar behalve aan de Oostgrens, waar
Assyrië tijdens zijn regeering haar gebied tot ver buiten het Zagros gebergte
uitbreidde, zijn het meer oorlogen van verdediging en tot onderdrukking van verzet
dan van verovering. Het sterk gecentralizeerd despotisme bracht nu de eene, dan de
andere natie, soms verscheidene tegelijk tegen den onderdrukker in opstand. Maar
onder Sargon en vele jaren na hem was het Assyrisch leger nog meer dan opgewassen
tegen zijn tegenstanders.
‘Geen moede en geen struikelende zal onder hen wezen’, zoo beschrijft Jesaja in
zijn machtig-poëtische woorden het onweerstaanbaar geweld dat er van uitgaat,
‘niemand zal sluimeren noch slapen, noch de gordel zijner lenden ontbonden worden,
noch de schoenriem zijner schoenen afgescheurd worden.
Welker pijlen scherp zullen zijn, en al hunne bogen gespannen; hunner paarden
hoeven zullen als eene rots geacht zijn, en hunne raderen als een wervelwind.
Hun gebrul zal zijn als van eenen ouden leeuw, en zij zullen brullen als de jonge
leeuwen, en zij zullen brieschen, en den roof aangrijpen en wegvoeren; en er zal geen
verlosser zijn.
En zij zullen tegen hetzelve te dien dage bruisen, als het bruisen der zee. Dan zal
men de aarde aanzien; maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid zijn, en het licht
zal verduisterd worden in hunne verwoestingen’.
Is deze poëzie in haar forsche, grootsche intensiteit, in de hartstochtelijke kracht
van haar wezen, niet geheel in overeenstemming met het Assyrisch beeldhouwwerk?
Het waren wreede tijden. Ook wij zullen door onze nakomelingschap eens als
barbaren beschouwd worden, maar wie wanhoopt aan den vooruitgang der menschheid
doet goed den blik nu en dan op het verleden te richten.
Het waren wreede tijden. Op een der tot ons gekomen skulpturen zien wij Sargon
bezig de oogen van eenige gevangen genomen vorsten uit te steken. En het is vooral
de bijna wetenschappelijke wijze, waarop hij deze klaarblijkelijk welgevallige taak
volvoert, die mij het woord wreed doet gebruiken. In de linkerhand houdt hij een
koord, dat met het andere eind bevestigd is aan een ring, die door de lippen van een
vóór den Assyrischen vorst geknielden gevangene gaat; met de rechterhand richt hij
een speer op het oog van den gevangene. Andere gevangenen, behoorlijk bewaakt,
staan toe te zien. Een kleine handbeweging van den vorstelijken scherprechter is
voldoende om aan het hoofd van den gevangene zoodanigen stand te geven, dat hij
heel precies het oog kan treffen en van zijn licht berooven.
Ook het afhouwen van armen en beenen, het uitrukken van de tong, het levend
villen en meer dergelijke gruwelen behoorden tot de gebruikelijke wijze waarop men
over een overwonnen vijand wraak nam.
Sargon bouwde het paleis van Dur-Sharroekin, een van de best bewaarde en
bestudeerde. Een van de machtige stier-menschen, die waakten aan den ingang, vindt
de lezer hier gereproduceerd (pag. 257). Er waren vier en twintig van deze
monumentale monsters aan den buitenkant van het paleis opgesteld en minstens
t w e e E n g . m i j l e n van gebeeldhouwden steen versierden het van binnen. ‘Het
is verwonderlijk’, zegt een van de explorateurs, ‘dat dit paleis in vijf jaren is kunnen
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voltooid worden. En het feit dat de Assyrische vorsten over tallooze slaven van de
overwonnen naties beschikten verklaart dit ten deele, maar niet met geweld schept
men architekten, beeldhouwers en schilders en deze kunsten moeten reeds
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lang een groote plaats in het leven van een volk ingenomen hebben om in betrekkelijk
zoo korten tijd een werk van zoo geweldigen omvang, waaraan zooveel geduldige
artistieke arbeid moet ten koste gelegd zijn, te voltooien.’
Sargon had er niet lang genoegen van, want eenige maanden na de inwijding viel
hij onder moordenaarshand.

STERVENDE LEEUWIN (REGEERING VAN ASSHUR-BANI-PAL). UITGAVE EN FOTO W.A. MANSELL EN CO.

Zijn opvolger Sennacherib of Sanherib (705-681 v.C.) was vóór de ontcijfering
van het cuneiform letterschrift de eenige Assyrische koning, waarmee de Westersche
lezer wat nader bekend was, omdat hij herhaaldelijk in den Bijbel genoemd wordt.
‘Zes en veertig van zijn sterke steden (van Itizkia bedoelt hij)’, zegt Sennacherib
in een zijner inscripties, ‘zijn sterkten en tallooze kleinere plaatsen, met al hun
oorlogstuig, greep ik aan en veroverde ik, door omsingeling of bestorming, met het
vuur of met den bijl. Tweemaal honderdduizend menschen, groot en klein, paarden,
ezels, ossen en schapen zonder tal, voerde ik weg uit hun midden en rekende het als
buit. Hemzelven sloot ik op in Jeruzalem, zijn koninklijke stad, als een vogel in een
kooi. Ik wierp een wal tegen hem op en sloot den ingang van de stadspoort’.
Maar ditmaal ontkwam Jeruzalem het nog; na den slag bij Eltekeh dwong het
uitbreken van de pest Sennacherib's leger tot den terugtocht.
De oorlogsliteratuur van deze dagen wijst op een aanmerkelijke verandering
vergeleken met die van een tweetal eeuwen geleden, de eentonige opsomming van
doodslag en buit, zooals wij die in de annalen van Asshur-nasir-pal aantreffen. Het
wreed en aanmatigend geweld, het physiek-heroïsche staat ook hier op den voorgrond,
maar in de beschrijving ervan is meer geestelijk leven, is een poëtische tint, een
zekere Oostersche bloemrijkheid, gekomen; menig schilderachtig detail siert het
verhaal. Met een kleine aanhaling moeten wij volstaan, om den lezer hiervan eenig
denkbeeld te geven.
‘In mijn vijfden veldtocht,’ zegt Sennacherib, ‘weigerden de stammen van.... (volgt
een aantal namen), die op de hooge toppen en in de wilde klippen van de Nipurbergen
als nesten van arenden hun woningen gevestigd hadden, zich neer te buigen onder
mijn juk. Aan den voet der Nipurbergen sloeg ik mijn kamp op. Met mijn volgelingen,
de wereld beroemde, en mijn strijders, de onverbiddelijke, nam ik de leiding vlug
als de de gazelle. Door bergpassen, langs afgronden, over snelstroomende wateren,
reisde ik in mijn draagstoel; maar in plaatsen die voor mijn draagstoel te steil waren,
ging ik te voet, opwaarts klimmend als een berggeit tusschen de hooge rotsen. Op
de rotssteenen zat ik neer en met het water van de steile berghellingen leschte ik mijn
dorst. Tot de pieken der dicht beboschte hooglanden vervolgde ik hen en versloeg
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hen volkomen. Hun steden overmeesterde ik, alle kostbaarheden met mij voerend;
ik verwoestte, ik vernietigde ze, ik verbrandde ze met vuur.’
Als men zijn woorden gelooven mag, heeft Sennacherib voor Ninevé gedaan wat
Napoleon III voor Parijs deed: hij maakte er een soort ‘ville lumière’ van.
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BEDIENDEN MET HONDEN EN NETTEN VOOR DE JACHT (REGEERING VAN ASSHUR-BANI-PAL). UITGAVE
EN FOTO W.A. MANSELL EN CO.

‘Van Ninevé, mijn Koninklijke stad,’ zoo luidt een zijner inscripties, ‘vergrootte
en verfraaide ik de woningen. Ik vernieuwde de oude straten en verwijdde die welke
te nauw waren. Ik maakte het schitterend als de zon’.
Hij bouwde er nieuwe paleizen en deed niet minder dan zestien kanalen graven
om, zoo heet het, ‘de gezondheid van de stad’ te bevorderen.
Sennacherib onderging het lot van vele dier oude despoten:
‘Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch, zijnen god, zich nederboog,
dat Adramélech en Sarézér, zijne zonen, hem met het zwaard versloegen; doch zij
ontkwamen in het land van Ararat; en Esarhaddon, zijn zoon, werd koning in zijn
plaats.’ (Jesaja 37-38).
Onder dezen Esarhaddon en zijn opvolger Asshur-bani-pal bereikte Assyrië zijn
grootsten uiterlijken bloei, om daarna plotseling en volkomen, als een uitgeholden
boomstam, onherstelbaar ineen te zinken.
Onder Esarhaddon echter ontwikkelde het rijk nog een geweldige macht. Om aan
de intriges van Egypte met zijn Syrische schatplichtigen, waaronder de Phoeniciërs
en de Joden, een einde te maken, liet hij zijn leger het Nijlgebied binnenrukken,
veroverde Memphis, onderwierp het land, verdeelde het in twintig vorstendommen
en nam den titel aan van ‘Koning van de Koningen van Muzur’ (Egypte).
Esarhaddon vertoont zich van alle Assyrische vorsten als de mildste en nobelste
figuur. Hij schijnt de eenige van deze vorsten geweest te zijn, die de onderworpen
naties met het Assyrisch régime trachtte te verzoenen. Voor zijn tijd toont hij een
opmerkelijke vergevensgezindheid.
Hij bouwde niet minder dan drie paleizen. Een daarvan, nabij Babylon, is nog niet
ontdekt; een tweede te Kalah werd nóóit geheel beëindigd en schijnt door een grooten
brand in zijn voornaamste deelen vernietigd geworden; het derde bevindt zich in een
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terrein, dat door de Mohammedanen als begraafplaats gebezigd werd, wat een
onderzoek tot nog toe onmogelijk gemaakt heeft.
Zoodat wij uit zijn periode zoo goed als geen kunstwerken bezitten. Des te rijker
is het ‘British Museum’ echter in werken uit de twee-en-veertig jarige regeering van
zijn opvolger Asshur-bani-pal, 668-626 v.C. en het is duidelijk dat in diens periode
zoowel de letterkundige als de plastische kunsten zich in een hooge mate van bloei
verheugden en waarschijnlijk, al weten wij nog niet wat de blootlegging van
Esarhaddon's paleizen misschien eens te aanschouwen zal geven, hun hoogste
volkomenheid bereikten. Eerzuchtig, hebzuchtig, wreed, als deze tiran was, legde
hij niettemin - het is dikwijls saamgegaan - een bizondere belangstelling voor de
literatuur aan den dag
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en zijn bibliotheek is de rijkste bron geweest, waaruit de 19de-eeuwsche Assyriologen
het leven en de geschiedenis van Assyrië en Chaldea hebben kunnen reconstruëeren.
Die bibliotheek bevatte hoofdzakelijk boeken reeds van de oude Chaldeeën
afkomstig - de letterkunde van Assyrië, evenals die van Rome en, in sterker mate,
was bijna geheel een geborgde - maar wat er uit den tijd van Asshur-bani-pal zelf is
onderscheidt zich toch door een zekere verfijning en meer poëtischen zin dan de
inscripties zijner Assyrische voorgangers. Wat ons b.v. verhaald wordt van zijne
offerande aan de godin Ishtar is gekleed in een stijl en er klinkt een gevoelstoon uit,
gunstig afstekend bij de aanmatigende en wreede zelfverheerlijking, die in het
algemeen het kenmerk van hun uitingen is. Wij kunnen er hier slechts een enkele
periode uit weergeven, waarin een ziener den koning met een droom in kennis stelt.
‘Ishtar, die in Arbela woont, kwam tot mij, te rechter en te linker zijde omringd
van vlammen, haar boog in de hand houdend en in haar open wagen staande als trok
zij ten strijde. En gij, o Koning, stond voor haar. Zij sprak u toe, zooals een moeder
haar kind zou toespreken. Zij glimlachte u toe, zij, Ishtar, de hoogste van de goden
en gaf u een last. Aldus sprak zij: Neem dezen boog als wapen in het gevecht. Waar
gij uw kamp opslaat zal ik tot u komen. Toen zeidet gij tot haar: - O Koningin der
godinnen, waar gij ook gaat, laat mij met u gaan! Maar zij antwoordde, aldus: Ik zal
u beschermen. En ik zal met u opmarcheeren als de tijd voor het feest van Nebo
gekomen is. Intusschen: eet voedsel, drink wijn, maak muziek en verheerlijk mijne
macht, tot ik komen zal en dit vizioen in vervulling ga’.

RUITERS EN LEEUW UIT EEN HOK GELATEN (REGEERING VAN ASSHUR-BANI-PAL). UITGAVE EN FOTO
W.A. MANSELL EN CO.

Maar de kunst door de Assyriërs aan onze tijden vermaakt is niet in de eerste plaats
van literairen, maar van plastischen aard. En zeer talrijk zijn de mooie gebeeldhouwde
steenen, die het onderzoek van Asshur-bani-pal's paleis aan het licht gebracht heeft.
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Er is ook onder deze skulpturale openbaring van den Assyrischen geest het een
en ander, dat nog meer van archaeologischen dan van aesthetischen aard is Zoo is
onder de in het ‘British Museum’ opgestelde platen er een, waarop wij den koning
in zijn park op een verheven rustbank zien liggen onder een priëel van
wijngaardranken; zijn begunstigde koningin zit op een troon aan den voet van de
rustbank; beiden brengen de met wijn gevulde drink-
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schaal aan hun lippen; een klein tafeltje staat vóór hen; op een ander tafeltje achter
de rustbank liggen 's Konings boog, pijlkoker en zwaard. Verscheiden dienaren staan
gereed met de onmisbare, nimmer-afwezige plumeau's ter verjaging van insecten;
wat verder zijn de muzikanten opgesteld. Vogels kwinkeleeren in de palmboomen
en cypressen.
Maar het gelaat van den koning is gericht op een voorwerp, dat onze feestvreugde
denkelijk niet verhoogen zou: het afgehouwen hoofd van Nabubelzikri, koning van
Elam, in een der boomen opgehangen opdat de vorst van Assyrië zich te goed kan
doen aan het onteerd overblijfsel van zijn vijand.
Dit tafereel en andere van eenzelfden aard, hoe belangrijk zij mogen zijn voor den
belangstellende in de kennis van Assyrië, zij schenen mij niet zoodanige kwaliteiten
te vertoonen, dat ik mooier en beter werk ter illustratie er voor uitsluiten mocht.
Want daaraan ontbreekt het niet. Onder Asshur-bani-pal vertoont de Assyrische
skulptuur een ongemeene vitaliteit. Zagen wij dat in de periode van het zoogenaamd
tweede Assyrische Rijk de kracht en breedheid van uitvoering plaats gemaakt had
voor de spiedende observatie en detailleering, het beeldhouwwerk van
Asshur-bani-pal's regeering, ofschoon niet te kort schietend in deze kwaliteiten,
vereenigt ze met de forschheid en intensiteit van leven, waarvan de voorstellingen
in het paleis van den, ruim twee eeuwen vroeger regeerenden, Asshur-nasir-pal
getuigden.
Er is een zelfde kracht en vastheid van uitvoering, er zit een zelfde hartstochtelijke
levenskracht in, maar daarbij openbaart het een zekere verfijning, meer vrijheid van
opvatting, meer verscheidenheid van stand, meer losheid in de houding. Ook de
spieren van van mensch of dier zijn niet meer zoo nadrukkelijk overdreven
aangegeven, of hebben andersoortige wijzigingen ten goede ondergaan. Het detailwerk
van voor- en achtergrond, waar het aanwezig is, is ondergeschikt gehouden aan de
hoofdfiguren; het landschap is gewoonlijk slechts in omtrek gegeven of geheel
weggelaten; de kleedij is weelderiger geworden. Mensch-, dier- en plantvormen
hebben veel van hun stijfheid verloren. Vooral sommige dieren: het paard, de leeuw,
de hond, zijn prachtig weergegeven. Let op den kop van dat paard, waarop
Asshur-nasir-pal gezeten is, terwijl hij zijn pijl richt op den vijand (pag. 258). Welk
een vurig leven spreekt er uit. Welk een kracht van beweging heeft de kunstenaar in
de leden van dit beest gelegd en hoe vast en lenig zit de ruiter er op. Hoe fijn is ook
de paardenkop op pag. 261 geboetseerd, hoe nerveus en trillend van spanning. Bekijk
eens goed zoo'n stervende leeuw (pag. 259). Welk een daverend geweld spreekt er
uit dat lichaam, met welk een macht van expressie en doordringendheid van visie is
het essentiëele van zoo'n geval weergegeven: de saamtrekking van het lichaam, de
staring van het oog in ondraaglijke pijn, de wanhoop van den doodsstrijd. En niet
minder mooi is (pag. 263) de stervende leeuwin, al zal er op den bouw van het lichaam
waarschijnlijk wel wat aan te merken zijn: die pijnlijk opengespalkte bek, die gebroken
rug, die sleepende achterpooten, met welk een overtuigingskracht geven zij den
gewonden staat van het dier weer. Een laatst gebrul van woede en uitdaging schijnt
het beest uit den bek te breken.
De jachthond, zoo goed als het paard en de leeuw, heeft de bizondere aandacht
van den Assyrischen kunstenaar gehad. Een fraai specimen biedt de afb. op pag. 264.
De springende, door de bedienden met moeite teruggehouden honden zijn een
voorbeeld van l e v e n d e kunst. Zoowel de met enkele stylistische lijnen behandelde
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koppen - hun lust naar buit, hun onstuimig verlangen - als de beweging van het
lichaam is op ongeëvenaard krachtige wijze tot uitdrukking gebracht.
En ten slotte de ruiters, en de leeuw uit het hok sluipend (pag. 265). Hoe
voortreffelijk is weder het mouvement van deze paardjes weergegeven: met zwier
en golving en rythme in de blijde lijn van hun bewegen,
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in luchtigen, vroolijken maatgang gaan zij over den veerenden grond.
De leeuw herinnert er aan, dat de koningen van Assyrië in lateren tijd hun sport
meer in de nabijheid van hun weelderig verblijf dan in de verre wildernis zochten,
zooals eens de groote jager Tiglath-Pileser. Deze leeuw is bestemd voor een
vertooning als de stier in het Spaansche stierengevecht; hij zal den dorst naar bloederig
genot moeten bevredigen binnen de omheining eener arena.
Er is geen spoor van aarzeling in dit werk; met een dwingende stelligheid, met
een zekerheid zonder weerga, die dit alles zoo en niet anders als noodzakelijk en
juist voelt, zijn deze figuren in den steen gehouwen. Een buitengewone echtheid van
leven heeft zijn onvergankelijk merk gedrukt op deze kunst.
Evenals de menschfiguren zijn deze beesten konventioneel van opvatting, meer
typen dan individuen. Zij komen voort uit eenzelfde, meer algemeen dan individueel,
gedachtenleven en aanschouwingswijze; de traditie speelde in hun voortbrenging
een groote rol. Vooral van de menschfiguren geldt dit. Goden, koningen, dienaren zij vertoonen allen een groote gelijkenis. In de latere periode is het kostuum rijker,
meer versierd geworden, er is ook in de spieren van armen en beenen een juister
karakterisatie op te merken, maar de koppen hebben in hun algemeene trekken maar
weinig verandering ondergaan. De te groote oogen, de gebogen neus, de eigenaardige
artificieel gestileerde baard - men vindt ze op tafereelen van de negende eeuw (v.C.)
in ongeveer dezelfde lijnen en omtrekken weergegeven als op de meer verfijnde
voorstellingen van de zevende eeuw. Er is in dit opzicht wel eenige verandering,
maar geen streven naar individualisatie waar te nemen. Zelfs doet de Assyrische
kunstenaar bijna geen poging de inwoners van vreemde landen, die schatting komen
brengen, van de eigen landgenooten te onderscheiden, behalve door de kleeding. Tot
portretkunst heeft hij het nooit gebracht. Een mensch schijnt een mensch voor hem
geweest te zijn, slechts te onderscheiden door het meer of minder geborduurde van
zijn kleeding, zijn dienaren, attributen of wapenen. En, wat de voorstelling van zijn
menschfiguren eentonig maakt, de afbeelding is altijd in een soort profiel, soort
profiel, zeg ik, want terwijl het gelaat geheel van terzijde gezien is, keert de afgebeelde
het benedenlijf min of meer naar den toeschouwer.
Over den ondergang van Assyrië moeten wij kort zijn. In 608 v.C. legerden de
Meden en de opgestane Babyloniërs zich om Ninevé en na een langdurig beleg viel
de stad in hun handen. Honderden jaren had zij leger op leger haar poorten zien
verlaten om terug te keeren met den buit van overwonnen volkeren. Nu ging zij op
in de vlammen, in den nood, die geen hoop meer toeliet, door haar laatsten koning
met eigen hand ontstoken. En zoozeer was Assyrië een militaire macht en organisme,
dat de vernietiging van Ninevé niet alleen het het Assyrisch rijk deed ondergaan,
maar het Assyrische volk, als zoodanig, wegvaagde van den aardbodem.
Toen het zware juk der Assyrische despotie eens begon te wankelen op hun
schouders, verhieven zich van alle kanten, van binnen en van buiten het eigenlijke
rijk, de volkeren, die onder het geweld ervan gebogen gingen. Een paar eeuwen later
was zelfs van de g e s c h i e d e n i s van het Assyrische volk niet veel meer
overgebleven dan een paar fabelen. En eerst aan de negentiende eeuw was het
beschoren den duizendjarigen doodsslaap van de paleizensteden Ninevé en Kalah,
Dur-Sharroekin en Arbela te verbreken, het groen tapijt, waaronder de natuur hun
schatten verborg er af te rukken, met hun inhoud vol wonderen hen uit het puin en
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den afval, waarin zij begraven lagen, los te wikkelen, en er de geheimen van het in
de nevelen des tijds verloren gegaan bestaan der Assyrische natie aan te ontworstelen.
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Carnië,
door H.M.R. Leopold.
(Slot).

AFB.

17. TEGEN STEILE HELLING STEIGENDE DENNEN.

Op een morgen, toen laag glijdende regenwolken het dal van Incarajo nog
geheimzinniger maakten dan het gewoonlijk is, trokken we van Zuglio uit den
stijgenden nieuwen weg naar Paularo op.
De vallei lijkt, naarmate ze zich vernauwt, al meer en meer een sprookjesland.
Beneden liggen groene en gele lappen, gras en koren, gespreid tusschen
donkerbeboschte voorgebergten, die telkens de schuimstreep van den Ciarsò
verbergen. Als zilveren aderen op een donkergroen blad teekenen op de
tegenoverliggende helling kleinere beekjes hun netwerk in weiden, die stijgen tegen
den geweldigen Sernio aan, waarvan nu en dan de grillige toppen, rozig in het vroege
zonlicht, door de vale wolken breken. Daar ligt Lovea, heel duidelijk te zien en toch
het meest afgelegen dorp in deze bergen. Bijna nooit schijnt er de zon!
We beturen het nieuwsgierig door een grooten zeekijker, dien de bewoner van een
eenzame herberg aan onzen weg van zijn zwerftochten in den vreemde meebracht.
Hij liet ons ook een nieuw huis zien, dat hij gebouwd had. 't Ligt vlak aan de straat
en toch verschuilt het zich in de takken van een bosch, waaruit een lustig
waterstroompje neerdartelt. Een huis om in den zomer aan vreemden te verhuren....
Wanneer zal er iemand wonen, die tijd en lust heeft om uit te zien naar het zonloos
Lovea en te mijmeren aan den waterval van Salino, die de grootste attractie van het
dal en iets wondermoois is?
In een halfrond van helder rood en wit gestreept marmer, waar de weerschijn der
wanden het daglicht de teerheid geeft van een avondstond, stort zich van onder zware
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takken een beekje, dat boven kalm over boschgrond vloeide, neer. Het water valt
niet vrij, maar strijkt op een korte helling tot schuim geslagen als een sluier neer over
een kalkzuil. Ter halver hoogte al wappert de wittige wade vrij rondom de kolom
op, verstuift dan tot levende dauw, die al dalende danst door stil er in staande
regenbogen, en stippelt met stofregen het strakke vlak van het meertje, dat sluimert
onder den zang van den val.
Maar een enkel straaltje springt boven dadelijk weg uit den bundel, tikt tegen de
blaadjes van de overhangende, naar het licht rekkende twijgen, trekt op den drogen
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kant van de zuil een eigen blank streepje en tipt een eigen sluiertje in den klaren,
koelen vijver beneden.
Het halfrond staat naar den weg open, maar daarachter sluit de andere dalhelling
de wereld weer af met de hoog oprijzende Sernio-toppen. Beneden in het diepst van
den trechter ligt het zonloos Lovea.

AFB. 18. MARANZANIS, POVOLARO, MIELI, GRACCO, VUEZZIS, ITALIS EN GIVIGLIANA, IN HET MIDDEN
DE TOP VAN DEN COGLIANS.

Wij zaten natuurlijk lang daar en veel vrouwen kwamen voorbij, die alle iets
droegen. Sommige waschten ook kleeren in het helder meertje en legden ze op de
witte kiezels te drogen. Ze groetten ons rustig en lieten ons droomen bij dien droom
van marmer en water. Behalve een oudje, dat met alle geweld het wonder van deze
plek wou vertellen.
Ze praatte lang en àl harder, maar we verstonden geen van haar woorden. Omdat
ze daarover zoo bedroefd leek, vroegen we een kleinen jongen als tolk te dienen en
die legde ons toen uit, dat het oudje in haar gouwspraak vertelde, hoe een man daar
van boven neer was gevallen langs den waterval heen en hoe hij, toen hij beneden
kwam, heelemaal ongedeerd was; alleen zijn eene pink was gebroken.
Een wonder, ja een groot wonder! En we philosopheerden, dat de waterval, die
ons veel grooter wonder leek, op de vrouw geen indruk meer maakte, omdat ze
gewoon was hem te zien, en we besloten aan te nemen, dat alleen het ongewone ons
treft.
De groote wegen zijn soms prachtig mooi in Carnië, maar hun witte band, die zich
eindeloos voor onze voeten uitstrekt, hun
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stof en het rammelen van wagens, soms ook het snorren van automobielen, herinneren
al te veel aan de landen, die aan het wereldverkeer en den vreemdelingenstroom ten
offer vielen; het eeuwig gelijke, dat verleden, heden en toekomst vereenigt, kiest de
voetpaden tusschen de dorpen, waarvan de bewoners met sterke schouders en beenen
geen wagens noodig hebben.
Als het dal nauwer wordt vluchten de dorpen de bergen op, waar de hellingen
minder steil zijn dan beneden en de lang wijlende zon maïs, boonen en gras beter
doet groeien, waar de wind de lucht afdoende reinigt.
Ze liggen daar sedert eeuwen, groeien niet, maar sterven ook nooit uit. Egyptisch
Thebe, Babel, Ninive, honderden steden van het Grieksch Klein-Azië, geweldige
bouwvallen in de bosschen van Siam en Mexico, langs den rand van de Gobi, waarom
stierven uw millioenen bewoners uit; Amerikaansche menschenophoopingen,
wereldsteden San Francisco en Seattle, waarom kwamen pas nu uw bewoners te
zamen, als aan het heerlijk pad, dat van Ovaro af open neer golft langs de bergranden
tot waar de plantengroei ophoudt, een gehuchtje Gracco ligt, dat nu tachtig inwoners
telt en al in 1635 een kerkje herbouwde, dat niet méér gemeentenaren kan bergen?
Waarom verging het groote, als het kleine zoo taai van leven is?
Al hooger stijgt het weggetje, soms onder de dichte takken der bosschen, soms
over de lichte vlakken der weiden, telkens weer door het steenige bed van een
schuimende beek. Die beken bepalen de ligging der dorpen: niet in het gevaarlijke
dal zelf, maar even er naast, waar men het water makkelijk door gespleten en
uitgeholde boomstammen heen leiden kan.

AFB.

19. EEN CASERA.

Zoo volgen elkaar daar Liariis, Clavaïs, Maranzanis, Povolaro, Mieli, Gracco,
Vuezzis, Italis en Givigliana op (Afb. 18), alle te zamen misschien een drieduizend
inwoners tellend, en toch blijkens hun kerken allemaal eeuwenoud. Als in deze tijden
van reizen en trekken de bevolking zoo steevast is, waarom zouden we dan niet
gelooven, dat ze het vroeger ook was? En dus aannemen, dat de Carniërs van nu die
uit den Romeinschen tijd zijn, toen de geleerden hen Kelten noemden en zij zelf op
hun inscripties Etruscische naamvormen bewaarden? Zijn ze, evenals de Rhetiërs in
de dalen van het Engadin, een overblijfsel van het Aziatisch veroveraarsvolk, dat
eens - acht, negen eeuwen voor onze jaartelling? - een rijk stichtte in Midden- en
Noord-Italië, maar door de Galliërs in het begin van de vierde eeuw vóór Christus
verpletterd werd of zijn ze afstammelingen van die Galliërs zelf?
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Van gehuchtje tot gehuchtje verwijdt zich het uitzicht en vallen de dalwanden
steiler en steiler af tot men van Givigliana uit de heele vallei van den Degano
beheerscht en bijna duizelig wordt door de diepten, waarvoor men er staat. Als men
het dorp van terzij ziet, van het dal van de dorpsbeek uit, lijkt het bij den eersten
windstoot of het minste regenbuitje naar beneden te moeten glijden. Wanneer men
er binnen komt ontdekt men, dat er geen vierkante meter vlak
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terrein is en de huizen tegen de rots gebouwd zijn als bij ons soms tegen de dijken:
aan den benedenkant met twee of drie, boven met één verdieping. De Carniërs van
de dorpen rondom zeggen, dat zelfs de kippen van Givigliana naar beneden vallen
en haar eieren neerrollen tot in den Degano. Daarom binden - zeggen de spotters de Giviglianers hun pluimvee van achter een zakje om.
***

AFB.

20. EEN VLUCHTHUT VAN DE ALPENCLUB VAN FRIULI.

Maar al liggen die dorpen heel hoog - Givigliana op meer dan elfhonderd meter 't is nog altijd dal; men ziet er niet over den rand heen. En de Carniërs hebben daar
behoefte aan. Is het misschien, omdat hun voorvaderen in heel lang verleden
vlaktebewoners waren? Vlaktebewoners - dat weten we allemaal uit eigen ervaring
- hebben in een bergland geen rust vóór ze weten wat aan den anderen kant is. En
de Carniërs hebben die ongedurigheid naar 't schijnt ook. Ze snakken naar wijde
uitzichten en vrije lucht. Daarom gaan ze, als kind al, hun vacantie doorbrengen op
de malghe, de bergweiden. Dat is hun tweede leven: boven de duizend meter voelt
de dalbewoner zich een ander mensch worden.
Ons is het maar zelden gegund meer dan een dag op de groote hoogten door te
brengen, zij jagen er maandenlang de fijne lucht door de longen en oefenen het hart
in snel slaan. Wat voor den toerist een inspannende emotie is wordt door gewoonte
hun tot verkwikking.
Maar juist omdat de vlaktemensch zoo zelden tot in het gebied van den dood en
de stilte klautert, treffen de kenmerken daarvan zijn zenuwen sterker. De oudste
bergbestijgersverhalen blijven altijd de boeiendste, omdat hun schrijvers meenden
iets onmogelijks te bestaan en de gevaren, die dreigden, niet kenden. Nu trekken de
meest onervaren alpinisten in de bezochte bergstreken met veel sterke, trouwe gidsen,
veel werktuigen en hulpmiddelen en een precies berekende approviandeering uit
langs veelbegane paden, waar op gevaarlijke punten midden in de wilde natuur ijzeren
leuningen opdoemen, naar de vroeger ontoegankelijkste toppen!
Zoo was ònze bestijging van den hoogsten berg van den Carnische keten, den
Coglians (Afb. 18) niet. Geen buitengewoon kostuum; nauwelijks een paar extra
spijkers onder de schoenen, die Romeinsche lappers voor Campagnagebruik maakten;
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in de gebaande streek geen wegwijzer; toen de wereld van rots en sneeuw ons opnam,
niets dan een tienjarig jongetje als gids.
Van uit het hoofdkwartier trok ons paartje op een goeden morgen met een rugzak
en twee lange, met een zakmes gepunte, eiken-stokken langs den straatweg vijftien
kilometer ver naar Collina, waar de grijze kalkwand van den hoogen kalen rug, die
Italië van Oostenrijk scheidt, al dreigend heel het landschap beheerscht en een dicht
beboscht voorgebergte de rij der daldorpen, waarvan Givigliana het hoogste is, en
de verre, zilverig overwaasde vlakte verbergt.
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In Collina hielden we ons niet op, vroegen er alleen den weg naar het einddoel van
den eersten dag, de casera Morarèt, een Sennhütte hooggelegen aan den breeden
voet van den Coglians. Tweemaal verdwaalden we, terwijl toch later de weg zoo
allergemakkelijkst te vinden bleek. Zoodoende schemerde het al, toen we nog tusschen
het ijler wordende dennewoud op de heuvelige bergwei onder de vele koepaden het
juiste zochten. Met de schemering schoot de zware muur van den avondnevel van
de hoogte neer op ons toe. Het was een bang oogenblik. We begrepen, dat we, als
we niet dadelijk de casera vonden, terug zouden moeten, in nevel en nacht over de
dichtbegroeide boschhellingen tot het laatste dorpje.
Maar - gelukkig - dáár was ze: het lage huis tusschen de open stallen en het ruime,
zwart omwoelde runderperk (Afb. 19).
We hadden een aanbeveling van den eigenaar zelf van al die koeien en de wei
rondom; een aanbeveling aan zijn mannen, gesteld als een raccomandatie van eeuwen
geleden, vol verzoek de dragers van het document in alle mogelijke opzichten van
dienst te zijn. Maar de bergherders konden ons met niets anders helpen dan met een
houtvuur, een kom versche melk en.... geleide naar de vluchthut van de Alpenclub
van Friuli (Afb. 20), die maar een half uurtje verder ligt en waarop we wel een beetje
gerekend hadden. Meer konden we van hen niet aannemen, want in de kaasmakerij
overnachten, dat was heusch niet te doen, vooral niet nu we wisten op bereikbaren
afstand een huislijker dak te kunnen vinden, zoo huislijk als de hut daarboven op een
en twintig honderd meter hoogte. Bovendien was het er heel goedkoop. Beklimmers
van Zwitsersche bergen zullen groote oogen opzetten, als ze vernemen, dat het
nachtverblijf voor niet-leden van de Alpenclub twee frank kost, dekens, licht en vuur
inbegrepen.
We waren de eenigen in dien nacht en ook de laatsten in dat jaar. Een paar dagen
later werd de hut gesloten. Nu verblijven er zeker soldaten.... als het gebouwtje nog
bestaat.
***
De veeboeren wonen in den zomer eenige maanden lang op deze hoogte, omdat de
koeien weiden zoover het gras groeit. Aan den Italiaanschen, den zuidkant, waar de
zon veel meer kracht heeft, de dorre, harde rots gauwer tot vruchtbaar zand splijt en
vroeger de sneeuw doet smelten, stijgt het groene tapijt, net als het bosch, veel verder
dan op de kille, donkere noorderhellingen. Boven de grens van de weiden vinden
altijd de schapen nog wat te grazen. Daarom kennen de schaapherders de kale toppen
tot boven toe goed. De oude Meni, die eigenlijk Domenico heette, bood zich dan ook
in de c a s e r a al aan om ons den volgenden morgen naar het hoogste punt van den
Coglians te leiden, waar geen van de andere boeren ooit geweest was. Hij moest, zei
hij, toch in de nabijheid een dertig schapen zoeken, die van zijn kudde afgedwaald
waren en in het donker achtergebleven.
Of het zat in zijn bekendheid met de hooge toppen weet ik niet, maar de heel oude
Meni was de eenige onder de c a s e r a -bewoners, die wat geheimzinnigs had. De
anderen waren tot onze verwondering en teleurstelling heel gewone menschen.
Gewone menschen en toch bleven ze telkens alleen in de volslagen duisternis van
de nevelige avonden, zagen ze, als wij nu, het licht van de maan den zwarten bol van
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hemel en aarde breken met lijnen, die nergens recht zijn, nergens waterpas; lijnen
zonder eind zwevend boven onzichtbare vlakten of bot afbrekend in witte wolkmeren.
Gewone menschen; en toch, als ze naar buiten komen uit de donkere schuur, waar
ieder staarde in den roodgouden houtgloed, is alle schaduw rondom zwaar tooverpaars
en de maan helgroen. Als ze aan berggeesten
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geloofden zouden ze hen kunnen hooren spreken in den hollen wind, die opeens
neergiert van de koude steenkegels daarboven.
De zuidelijke Alpenbewoners schijnen minder overgevoelig en rijk aan
verbeeldingskracht dan de Noordervolken, die Rübezahl en de Trollr schiepen,
waarvan zelfs het verre sprookjesbeeld in ons kinderhart den angst voor de bergen
wekte. Hier kent men behalve den onschuldig speelschen Mazzarot geen berggeesten
en geniet zonder vrees de natuur. Rustig zien de bewoners der hoogten toe als aan
het eind van den nacht het licht het zwart heelal vaneen scheurt en hemelen aarde
scheidt. De dageraad, die de bleeke bergspitsen doopt met het bloed van den
oostereinder, vindt hen al bezig. Wanneer de jonge dag over de blauwzwarte dalen
gouden stralen stoot tegen de kalktoppen, trekken de kudden uit. De herders wonen
van verre bij, dat de gloeiende schichten in de spleten het nachtijs tot water vervormen,
zien hoe het herboren vocht machtig losbreekt uit zijn kil graf en de zerk er af licht,
zoodat die in klaterenden val neerbonst tot op den puinhoop beneden, en voortschuift
tot waar om de onbewogen Edelweiss het luidruchtig gebloemte van fijngeurige
vergeetmijnietjes en blij-gele ranonkels juist ontwaakt.
Eerst - in de vroegte - was het water den berg vijandig, omdat hij het den heelen
nacht lang in een kouden kerker kromsloot, maar nauwelijks is het door den zonnegod
bevrijd, of het wordt verteederd en hult het naakt rotslijf in weekwolligen dampsluier,
die de warmte tempert en de oude rimpelhuid voor springen behoedt (Afb. 21).
De bewoners der hoogten vinden het, als de andere wondere gebeurlijkheden van
den bergmorgen, iets gewoons, dat de scherpe schaduwen in de voegen der
witglanzende kalkmuren verdoezelen, verbleeken en eindelijk in vlokkig grijs zich
oplossen. Maar ons trof al dat nieuwe, nooit zelf beleefde, diep, toen we den weg
naar den top betraden achter het jongetje aan, dat maar niet begrijpen kon, hoe wij
het zigzagsgewijze opklauteren van sterk hellende steengruis-velden en half-bevroren
sneeuw-glooiingen geen kinderspel vonden.

AFB.

21. DE MORGENNEVEL.

Meni, de oude herder, wachtte ons op de plek, die hij aangeduid had, misschien
al heel lang, en zijn schapen had hij nog niet weer. Maar wij wisten al waar ze stonden.
De scherpe oogen van onzen kleinen gids hadden ze ontdekt. Dus riep hij op
hoorafstand gekomen zoo hard hij kon: ‘Meni! Meni! Daar zijn de schapen!’ En
rondom galmde veel harder, als een doodskreet, de berg al verder en verder het ‘Meni!
Meni!’ na. De jongen lachte om onzen schrik, maar Meni gleed met ongelooflijke
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vaart over het bergpuin ons tegemoet om ook de schapen te zien, die een rotskam
voor hem verborg.
Toen hij zag, dat we al een gids hadden, liet hij ons vol vertrouwen aan den kleuter
over, na dien met nadruk aanbevolen te hebben ons den goeden weg te wijzen. Nog
klinkt mij het op den hoogen bergtoon uitgezongen: ‘Saastu, frut’ (‘weet je, jongen!’)
in de ooren.
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We klommen hooger en hooger, ook wel langs plekken, waar, zooals we later hoorden,
een volwassen gids een handje helpt, maar de dag werd al ouder en trok de nevels
op. Boven, op het uiterste spitsje, waren we dan ook in een wereld van wit, waardoor
alleen om ons hoofd het zware blauw en naast onze voeten de grijze rots braken. We
voelden ons zoo'n beetje als de engeltjes, die op schilderijen op wolken als dotjes
watten drijven. Dus daalden we spoedig af tot waar de wereld weer begon en stelden
het zien van Oostenrijk - het oorlogvoerende land - tot een andere gelegenheid uit.
***
Nu wisten we, dat men vroeg, vóór de nevelen opkomen, boven moet zijn. Dus gingen
we, een week na de bestijging van den Coglians, van het al ver boven de duizend
meter liggend Collina op weg, toen de maan nog links de zware rotswanden, rechts
het ijl getak van tegen steile helling stijgende dennen (Afb. 17) in tooverwaas hulde,
de witte huisjes en de groote school als met eigen licht deed glanzen.
In twijfellicht gingen we onder stroef naaldwoud langs een bruisende beek tot op
een weide. Daar gloeide aan onze voeten het met dauw bedekt smaragd teer als onder
een zilvergazen wade. Boven den gordel der rondom hoog en hooger hun vedertakken
wuivende sparren rees de rozige stoet der in eersten dageraad badende Dolomieten.
Telkens herhaalt zich dezelfde gedaante: een fijne spits, aan den zuidkant glooiend
oprijzend tot boven; noordelijk loodrecht vallend tot op een smal vlakje, dan weer
onbeklimbaar schuinend tot waar de mantel van zwart bosch zich er om plooit. Het
roze klaart op tot goud en langzaam wordt de witte dag tot werkelijkheid. In steile
zigzags voert een boschpad ons tot op den rug van den Volajapas, waar de
‘Alpen-sterretjes’ bij honderden tusschen het gras, de vergeetmijnietjes en de gele
ranonkels vlokken. We konden het zeldzame bloempje bij handen vol plukken!
Eerst wilden we geen stap verder gaan dan de roodgranieten grenszuil, maar vlak
vóór den pas staat een groene berg, die alle uitzicht belet en we waren gekomen om
zoo ver mogelijk in Oostenrijk te kijken. Dus klommen we wat linksaf tegen een
berghelling op, over een steile weide, tot waar de rots eenige honderden meters diep
loodrecht valt tot in den kegel van steengruis, die zijn voet bedekt. Geen gezellig
zitje voor wie last heeft van duizeligheid, maar een prachtige uitkijk.
De bergen hier lijken werkelijk het geraamte van Moeder Aarde. Als de uitgevreten
borst van een reuzenlichaam ligt de boog der toppen aan den Oostenrijkschen kant
kaal - alles is er grijs tot aan de witte sneeuw der Tauern -; naar Italië heen daalt hij,
vaak tot den bovenrand met het groene vleesch van bosch en weide bedekt, glooiend
af. Een huivering bevangt ons, alsof Oostenrijk al werkelijk een skelet was!
Teruggekeerd tot den grenssteen kijken we lang toe hoe de hooger rijzende zon
in het meertje aan onze voeten - een meertje tweeduizend meter hoog - al meer en
meer tinten wakker roept, bereid zoodra een uniform zich aan den overkant vertoont,
snel eenige tientallen meters te retireeren. De vriendelijke Italiaansche soldaten, die
ons van Collina uit begeleidden, zijn halverwege achtergebleven.
Maar in plaats van mannen verschijnen uit de hut van de Oostenrijksche Alpenclub
op den gindschen oever van het meertje een vrouw en een meisje, geen geweren,
maar een flesch sterken drank en sigaretten dragend.
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Dat was Oostenrijk, dus spraken we Duitsch. Over den oorlog natuurlijk, toen nog
een ver schrikbeeld voor de bewoonster der eenzame hoogten. Zij ondervroeg ons,
maar wij konden haar weinig troost geven; de berichten waren toen niet gunstig voor
haar land. En zij vertelde, met tranen in de
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oogen, wat allen vertellen in de landen, waar de schuld van imperialistische
diplomaten en de verblinding der massa's ellende brachten: hoevelen er waren
uitgetrokken, ook van haar familie en vrienden; hoe men niet wist, wat er van hen
werd en hoe niemand het ‘waarom’ begreep.
‘Och, hadden toch allen één koning en één God, hoeveel beter zou 't dan zijn!’
Het volk zoekt in de oude richting de oorzaken van den wereldbrand, gelooft niet,
dat naties tegen naties kunnen worstelen anders dan om hebzucht van koningen of
religieus krakeel.

AFB.

22. DE SLAPENDE HOOISCHUUR.

‘En als nu Oostenrijk eens verdween, hoe zou het dan met ons gaan? Zouden we
allemaal Italianen worden? 't Zijn zoo goede, vroolijke menschen! Kort geleden
kwamen er hier nog een heele boel soldaten om een feest voor hun kapitein te vieren.
Ze maakten muziek om de grenszuil en ze kochten het bier, dat ik hun bracht; sterken
drank mochten ze niet nemen; dat wilde hun officier niet. 't Zijn zoo goede menschen!
Och, de menschen zijn overal goed; alleen verstaan ze elkaar niet, omdat ze
verschillende talen hebben. Als er maar één taal was, en één koning en één God!’
We wilden geen sigaretten en ook geen drank koopen, maar gingen, toen ze er zoo
op aandrong en borg stond, dat ze voor ons spreken zou, als er soldaten kwamen,
met haar mee naar den overkant, schreven een paar prentkaarten en beplakten ze met
Oostenrijksche postzegels. Bij het afscheidnemen maakte het kleine meisje een
‘Knicks für die Gnädigste’ en zei eenige malen: ‘Küss' die Hand!’
Onbegrijpelijk toch de gruwelen van den oorlog. Zijn de menschen dan werkelijk
als kinderen, soms lief, soms zonder erbarmen? Zou één God, één koning helpen?
Zou niet één taal meer vermogen: één taal, zoodat ze elkander altijd verstaan kunnen,
de woor-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

276
den begrijpen, die de aroom zijn van de daden en zoo vaak beter dan die daden zelf?
***
Het zomerleven op die groote hoogten maakt de menschen zoo simpel wijs. Daarom
brengen de moeders haar kinderen in de zomervacantie op de bergwei om de
schoollucht te laten vervliegen.

AFB.

23. DE BEEKJES.

In den winter, omstreeks Kerstmis, gaat het jonge volkje ook wel naar boven, maar
dat is meer als een kerkgang, kort en plechtig. We weten zeker, dat het zoo zijn moet,
want al bleven we niet tot het koude jaargetij, één keer zagen wij toch de dalen en
bergen vol sneeuw. Toen sliepen, als in den echten winter, de hooischuren onder den
witten deken (Afb. 22) en torsten de sparren geduldig, eerbiedig de vlokkenpels op
hun onvermoeibare armen.
Den winter kan ik me voorstellen, maar het voorjaar niet. Ik weet niet welke
stemming het geeft, wanneer na het smelten der sneeuw de lentestormen de laatste
zware wolken jagen over ruige, dorre kammen, waar alle leven voor goed verdwenen
lijkt en de dalen zich vullen met wilde, troebele golven.
In den kleurigen zomer was het water altijd een weldaad en een lust voor de oogen
hetzij het witschuimend of glashelder voortstoof over de bonte steenen der beekjes
(Afb. 23), hetzij het stil lag in het geheimzinnige vijvertje aan de Volaja-pas of in
het meer van Cavazzo (Afb. 24).
Dit laatste rimpelt den heelen morgen lang onder den koelen bergwind, maar als
tegen het middaguur de uit de vlakte opstijgende luchtstroom aan kracht wint, strijkt
zich de oppervlakte glad tot licht gemoireerd malachiet, en verstijft spoedig tot een
groenen spiegel.
Daar schijnt dan voor het eerst in Carnië het water te sterven. Maar die schijn
bedriegt. Ook nu het geen kracht meer meedeelen kan aan planten, menschen en
molens, houdt het niet op leven te geven. Het meer wemelt van visch. Overal schieten
de forellen onder het doorschijnende oppervlak weg, overal schuilen onder de steenen
zwarte
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platvischjes, die de jongens met de hand vangen.
***

AFB.

24. HET MEER VAN CAVAZZO.

Wij leerden van Carnië alleen den zomer kennen. Dus was voor ons de Valcalda,
waarin, als een schilderachtige villakolonie in een onbekrompen onderhouden park,
het dorpje Ravascletto (Afb. 16) ligt, werkelijk de ‘warme vallei’, brachten ons de
hooge dichte dennenrijen langs de woeste Gladegna, die zich met moeite een weg
baant door rood-marmeren rotsen, aangename koelte, en dienden de groote luifels
voor de kleine kerkjes, die soms ook den weg overspannen, ons alleen om schaduw
te genieten. In den winter of het regenachtige voorjaar zullen in zware mantels
gedoken reizigers er vaak uren schuilen voor de zware buien. Ze turen er dan gestadig
door het getraliede venstertje, dat uitziet naar het in hout gesneden altaartje met zijn
kleurige poppetjes. Wie weet welke fantasieën de in den schijn van het flakkerend
olievlammetje levend lijkende heiligen in den geest van de wachtenden wekken?
Zoo echt Duitsch, die luifels en altaren! Als zooveel andere dingen in Carnië.
Eigenlijk verwondert het ons, dat er geen andere Duitschers zijn dan die van Sappada
en de achthonderd, die tusschen twaalf- en vijftienhonderd meter hoog wonen in het
alleen per muilezel of te voet te bereiken Sauris.
Hoe die Duitschers daar boven kwamen weet men niet, maar ze waren er al in de
dertiende eeuw. Nergens misschien kan men zoo'n trouw beeld van het uiterlijk der
middeleeuwen krijgen als daar. De Sauriërs bewaarden in hun bijna volmaakte
afzondering taal, gebruiken en kleederdracht zeer rein.
Toch was Sauris nooit vergeten. Eeuwen
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lang schreden telken jare weer vele pelgrims de steile paden op naar de Gothische
kerk, die een kostelijke relikwie, een duim van den heiligen Oswald, bewaart, op
onbekenden tijd door een onbekende er heen gebracht. Wat klinkt de Keltische
legende hier onder de Italiaansche zon vreemd!
‘Koning Oswald van Northumberland hoort den pelgrim Waarmond vertellen van
de schoone dochter van den heidenschen koning Aaron, en hoe die vorst iederen
vrijer naar de hand van zijn dochter het hoofd doet afslaan. Op raad van Waarmond
zendt Oswald een raaf, dien hij getemd heeft, als bode naar het land van Aaron na
hem de veeren met goud belegd te hebben. De raaf bereikt behouden het verre land
en de koningsdochter geeft hem een brief en een ring aan Oswald mee. Deze komt
dan met een groot leger en ontvoert het meisje. Aaron vervolgt de vluchtelingen. In
dezen grooten nood belooft Oswald elke bede, die in Gods naam tot hem gericht zal
worden, te verhooren. In Engeland teruggekeerd viert hij bruiloft. Daarop verscheen
ook Christus vermomd als pelgrim en eischte in Gods naam vrouw en rijk van den
koning op. Met een bedroefd hart vervulde Oswald dezen wensch, maar toen maakte
Christus zich bekend. Van dat oogenblik af leidden Oswald en zijn vrouw een rein
leven en stierven na twee jaren’.
Die sombere mengeling van ontzegging en wijding lijkt een nachtmerrie te midden
van deze lachende natuur. De bewering van de bewoners van Forni, een dorp beneden
Sauris, dat op een ‘Heksenplateau’ daarboven in den nacht de verdoemden ‘storm’
komen ‘slaan’, is maar een vage nagalm van het Germaansche geloof aan kollen en
spoken, dat lang blijft leven ook waar het licht het zou moeten verjagen en waar de
bevolking het niet kent.
Achter den Talm, die zoo'n schitterend uitzicht biedt op de hoogere en lagere Alpen
rondom - heel wat indrukwekkender dan dat van den Blocksberg over den Harz - is
een dicht bosch van hoogstammige roode dennen, waarvan het hout tusschen de
gespleten bast gloort als gloeiende lava door haar zwarte korst. De groene schemer
kweekt er een rijkdom van paddestoelen. 't Zijn witte schermen, net goed om kabouters
tegen regen te beschutten, of bruinleeren lappen, die stukken van reuzenhandschoenen
lijken, of ook stil brandende oranje sponsen, waarvan men zou kunnen gelooven, dat
ze nog stralen van verrukking, omdat elfen er zich mee waschten.
Toch weten de omwoners over dat sprookjesbosch geen enkel vertelseltje, kennen
ze evenmin als de andere Carniërs kabouters of reuzen of elfen. Als ze oorspronkelijk
Kelten waren zijn ze ver afgedwaald, van den volksaard, die de legende van Oswald
en zoo menig feeënsprookje dichtte, en echte Italianen geworden. Dat moet het
klimaat gedaan hebben, want vermenging met andere stammen bestond hier nooit.
De zon van buiten bleek sterker dan het bloed van binnen. Was dat altijd in Italië het
geval? Verdwenen daarom alle Germaansche volken, die het veroverden, spoorloos?
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Bekentenissen van een bruidegom
door D.Th. Jaarsma.
XIII.
't Is in dezen tijd geweest, Agaat, toen reeds enkele nummers van D e B r o n
verschenen waren, dat 'k, op 'n Meinamiddag, je voor 't eerst weder ontmoet heb. In
m'n dagboek heb 'k die tijd beschreven - tijd van foltering, verzoeking en
wankelmoedigheid, maar ook van inkeer, wilsopleving, zelfonderzoek. Spoedig
voorbij was de veilige vastheid der geluksvolle laatste maanden, opnieuw was gansch
m'n wezen omvlamd van strijd en twijfel. Geworsteld heb 'k, en geleden, en als
vertwijfeld rond-gevochten, verdwaasd, in den chaos mijner menigvuldige
aandoeningen. En in den avond van elken dag zat 'k gebogen over m'n leven, trachtend
den twijfel te ontleden, winst te redden uit den strijd. Al m'n gewaarwordingen
analyseerde 'k, proefde de roerselen van m'n doen-en-laten, doch vruchteloos herzocht
'k den verloren vrede met mezelf. Ons weekblad stelde me voor vragen, die 'k begreep
noch terstond wist op te lossen, en zelfs afgescheiden van den leugen die in althans
míjn redakteurschap was gelegen: pijnlijk ervoer ik, stille peinzer, m'n ongeschiktheid
voor de dáád. Het is ook in die dagen geweest, dat 'k voor 't eerst iets naders leerde
omtrent 't socialisme; maar was ik de man die 't kon begrijpen? Niets anders heb 'k
weten te doen, dan het te verketteren onder mijn vooroordeel, de beweging der
sociaaldemocratie te beschimpen in belachelijken eigenwaan. Ik, Agaat, die toen
zooveel leed gedragen heb, door juist m'n gescheidenheid van haar! 'k Kwam niet
vooruit, dan in verwarring. Steeds dieper dook ik onder in de woelingen van het
eigen-ik, in den stroom mijner talrijke en heftige emoties. En slechts dít heeft mij
behouden: dat 'k het niet verstond om op te geven! Want leed ik, ik kampte ook!
Kampte tegen m'n verwarring, tegen m'n wankelmoedigheid jegens Harriët; - zwoegde
om te behouden, wat 'k nimmer had bezeten!
Neen, in waarheid, nimmer bezeten! Wel zijn me niet aanstonds de oogschellen
afgevallen, maar de omkeer was gekomen in het eigen oogenblik dat jij weer vóór
me stond! Hoeveel moest nog gebeuren voor 'k deze waarheid heb beseft, Agaat!
Want weerstreefd heb 'k als 'n mokkend kind, dat van z'n speelpop niet kan scheiden:
op den dag onzer herontmoeting, als onze levenspaden kruisten, heb 'k den weg fataal
gemist, dien 't me wèl ware geweest, terstond te gaan! Doch blind was 'k weg-in-waan....
't Is geleden, lang geleden; en al wat aan mij voltrokken moest, is voorbij nu en
vervuld. En de tijd is gekomen, dat ik 't boek ontsluiten wil, Agaat, 't welk het beeld
van dien tijd sedert jaren trouw hield toegedekt - het boek dat, óók voor háár, Harriët,
gesloten is gebleven. Er uit ervaren zul je, hoe 'k geworsteld heb: 'n arm, weerstrevend
menschenkind; hoe 'k gebukt ben gegaan onder de bezoekingen van m'n
verwordenheid, van al wat toen als 'n giftige adem over m'n hoofd kwam gevaren.
't Lijkt 'n droom nu, 'n voorbije angst. Want is 't niet vernietigend en beschamend,
thàns te moeten bedenken, hoe heel m'n debiel verzet was ijdel en vergeefs? Want
dat alles, met één blik, tusschen ons beslist is geweest?....

Fragmenten uit mijn dagboek.
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28 Maart. - We zijn, sedert enkele dagen, in zee met D e B r o n . Doch waarom ben
'k niet verheugd, ik, die zoo vol verwachting was? 'k Besef dat dit te laat komt -:
maar 'k vraag me af, of 't wel gaan zal; of begin en opzet wel goed waren. God weet
met welk 'n enthousiasme 'k onze
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uitgaaf mee begonnen ben, met hoeveel vreugd, vóór enkle weken, ik 't redakteurschap
heb aanvaard. Maar m'n vreugd en m'n enthousiasme zijn aanmerkelijk bekoeld, nù
reeds! Is er 'n omkeer in mij gekomen? Of was ik steeds dezelfde, en heb toen niet
mezelf gekend? Wat bewoog me mee te doen? 'k Moet eerlijk zijn tegenover mezelf,
en wil m'n hart niet bedriegen, was 't geen doodgewone eerzucht?....
Nee, niet enkel eerzucht! Oók de zucht om materieel te slagen; kost-wat-kost te
slagen! En 'n vage, onbestemde hoop, dat 't, langs dezen weg, misschien zou lukken.
- Is 't geen schande? Voor mij, die zoo heftig ontkend heb, dat we zouden zijn 'n
ordinaire ‘onderneming?’ Dat we niet bij toeval uitkwamen, maar als 'n vrucht des
tijds? In welk 'n armelijk licht verschijnt me nu m'n ‘voorwoord’. Reeds bij 't begin
was: de leugen!
Er is geen brief van Harriët. Ook dat verontrust me. En o, dit pension! Den
godganschen avond tjingelt beneden de piano. Met of zonder herrie - met 1 Mei
verhuis ik!
29 Maart. - 'n Glanzende, stralende brief van Harriët! Hoe is voor haar eenvoudig
hart toch elke diepte licht te peilen! Ze leest ons blad in 'n roes, en bewaart 't als 'n
reliquie! Vreemd. Is dit vrouwelijk? 't Legt iets welligs om m'n hart, geeft 'n oogenblik
volkomen vrede. Vanmiddag, in m'n geluk, heb 'k de eenzaamheid gezocht.
Gewandeld door 't Westland, den stillen weg naar Wateringen. Diepe, wijde stilte
alom. Vóór me de groote weidevlakten, met al hier en daar nieuw grasgewas, en aan
den horizon Rijswijk, met z'n vriendelijk spits torentje en 't geboomt der groote
buitens. Ver weg, achter Delft ergens, 't gerommel van 'n trein. Vrede, vrede!....
1 April. - 'n Goddelijke lentedag! Zoele bloei-atmosfeer; reeds veel openberstend
geknop. 'n Oogenblik kwam 'k me voor, daar als 'n lijk tusschen rond te dolen. M'n
hart is zwaar, 'k ben oud en zorgelijk. Dat blad, dat blad! Twee nommers zijn nu
verschenen, die 'k lees en herlees, - en ik voel, er is iets onechts in. Althans in mijn
stukken. 'k Heb 't gevoel, als 'k mijn werk herlees, dat 'k toch nog wat anders wil!
En dan: te veel citaat, te weinig eigens. Meer intentie dan prestatie! En dan de
knellende gedachte, dat ook dit nog niet juist gezien is! Dat nog iets anders, iets
dieper-gelegens ons bedreigt! Want bedreigd voel 'k ons! Niet door 't geen reeds
geschied zou zijn. Maar om wat gebeuren kàn! Wat 't is? Waardoor 't zal komen? Of
de oorzaak in of buiten me zal liggen? Kras is 'n fiksche kerel. Maar Banning? En
ikzelf? Ook voel 'k elken dag pijnlijker m'n gebrek aan ervaring.2 April. - Had ik maar de gaaf, de dingen luchtiger te nemen! Maar 'k kwel mezelf
en anderen, en verga in verterende onrust. Zelfs vanmiddag toen 'k, in 'n rustig hoekje,
me tot lezen wilde zetten, was 't eerste wat ik opsloeg: ‘Waarom zijn de meeste
kunstenaars zulke onverdraaglijke gezellen? Waarom vergaan ze bijkans van onrust?
Waarom ontbreekt hun persoonlijkheid, evenmaat van krachten, voleindigde stabiliteit
veler samenwerkende factoren?’ - Zou 't dàt alleen zijn? Is er niet nog iets anders?....
3 April. - Vandaag, 1 Mei nadert, 'n nieuw tehuis gekozen. Netjes. Jongelui,
meubels in stijl, reform en liberty. De straat is voortreffelijk: rustig, en aan den
buitenkant. 'k Heb er uitzicht op de duinen, en heerlijkstille wandelwegen:
Dekkersduin, de Boschjes van Poot. 'k Heb even proef-gewandeld, heerlijk eenzaam!
'k Kon er werken zelfs in die stilte, die me terstond inspireerde. Sedert twee dagen
knoei 'k aan 'n leader: N i e u w e B a n e n . Maar 'k kom er niet uit!.... Niet te zwaar,
zegt Kras. En Banning: zwam-maar-wat! Waarachtig: zwam-maar-wat! De praktijk
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onzer.... idealen! Trouwens, wat kan 'k anders? Twee volle dagen, en nog geen drie
kolom idealisme! Gebrek aan routine? De Nieuwe Banen liggen in het
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duister! En wijl 'k 't ànders moet doen gelooven, sluit 'k me aan bij 't algemeen gelieg!
4 April. - ‘Denn das ist ein Grundgesetz des Menschenlebens, dasz es allemal in
sich verarmen musz, wenn es zehrt von fremden Schätzen!’ - Inderdaad: verarming!
Verarming en verwarring!
6 April. - ‘....Opdat kunst en leven weder eenmaal zullen worden tezaam gebracht,
en we ons 'n levensbeschouwing heroveren, waarin de mensch opnieuw zal leeren
schoonheid-zien en schoonheid-scheppen’. - Deze exclamatie uit m'n voorwoord
klinkt mij den ganschen dag in de ooren. Want elken dag beter heb 'k gelegenheid
te ervaren, hoe 't geschapen staat met de verwezenlijking van dit schoone ideaal! 'n
Vracht boeken ter recensie, 'n pak ingezonden artikelen.... waarachtig, ‘de kunstenaars
liegen te veel’. Mij bevangt 'n spiritueele afschuw van de kleffe boekjes en de brave
bijdragen - mistroostig en wanhopig smijt 'k heel den rommel in 'n hoek. Epigonisch
gezwets. Ons ras degenereert!
8 April. - De ‘Nieuwe Banen’ geplaveid! 't Doorwrocht artikel staat gezet. Geleende
citaten, geborgde gedachten - gestolen, saamgeflanst en flutterig ineengeprutst!
Leugens, leugens! Zal 't zóó gaan? En zelfs indien 'k mij vergis: zullen wóórden
genoeg zijn? Zal niet, gesteld ons wóórd vindt ingang, de publieke stem straks d a d e n
vragen? Zijn we rijp voor daden? ‘Een nieuwe cultuur’, hebben we geroepen. Doch
slechts dit zal ons behouden: wat we d o e n om haar te bereiken. - Hoe verlang 'k
naar Harriët, naar de stilte van bosch en hei! Leven teruggetrokken in eenzaamheid,
hoe begeerlijk schijnt mij dat heden!....
9 April. - Ons blad zou zijn 'n orgaan van ‘jongeren’. Dezer jongeren namelijk,
die iets te zeggen hadden inzake ‘ons streven’; en die ‘eene stem mee zouden hebben
in 't gebeuren van onzen tijd’. En we wilden, ook onderling, kweeken
gemeenschapsgevoel. Veronderstelt dit niet 'n beweging van ongeveer
gelijkwillenden? En ieder zich bewust van z'n roeping als publicist?
Wat 'k nu echter opmerk is dit: er is absoluut geen ‘beweging’. Er zijn enkel 'n
aantal ‘jongeren’. Wier benepen daadjes bepaald worden door vragen van eigenbelang,
wier vreugden culmineeren in 't plezier van zich gedrukt te zien. 'r Is géén gevoel
van saamhoorigheid; noch gemeenschappelijk willen. En zoodra 't de ‘nieuwe cultuur’
betreft, wordt 't een algemeen verward gestamel. Alleen onze sociaaldemocratische
medewerkers staan carré op hun beenen. 'r Is verdeeldheid, kwade nijd en
jaloerschheid. Vooral jegens de ‘rooien’. Welk recht echter hebben sommigen onzer,
om hun steviger kameraden de ‘marxistische frase’ te verwijten, zij, die volstrekt
niet beter zijn met hun.... ‘idealistische frase?’ Ach, alles schijnt wel fraseologie.
Heel de strijd der worstlende menschheid komt mij vandaag een wedkamp voor van
brallende rederijkers! Om op te spuwen inderdaad!
10 April. - Soms even, als de geest vaardig wordt, en 'k alles duidlijk vóór me zie,
vlieg 'k op in verzet, wil daden doen, ‘ons streven’ reden.... van de leugen, van 't
bederf, want straks is alles vernietigd.... Maar 't duurt niet, 'k zink in, de vluchtige
klaarheid verzwindt. En onmachtig, stug en stom, zin ik den ganschen dag!
11 April. - Met Kras gesproken. M'n bezwaren uitgezegd. - 'n Wondre kerel; toch
'n kameraad!
‘Kan 'k allemaal begrijpen’, zei hij. ‘Heb 'k vroeger óók gekend. Maar maak 't je
niet te zwaar kerel. Geven en nemen, 't komt terecht! 'k Weet waar 't op uitloopt!’
‘Zeker op 't lidmaatschap dan, van jou S.D.A.P.’, smaalde 'k.
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‘Wat anders?’ kwam hij nuchter. ‘Je staat nog pas aan 't begin. 't Zal nog jaren
duren. Individu of gemeenschap.... straks heeft 't jou óók te pakken!’
'k Antwoordde niet terstond; haalde alleen de schouders op. Hij was er niet geraakt
om.
‘Je ziet 't nog niet’, zei hij rustig, ‘je
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voelt 't alleen aan. En 'k zeg ook niet: kom bij ons. Je bent er toch nog niet rijp voor.
'k Zeg nù alleen: kop ophouën! En maak 't jezelf niet te moeilijk. Maar éénmaal kom
je bij ons. 't Ligt in de structuur van je wezen. Iemand als jij zal alleen vrede vinden
bij zeer stellige idealen’.
‘Maar ons blad?’
‘Kerel, dat is toch zoo erg niet. Niemand is geheel vrij. En heiligen zijn we ook
niet; we “stelen” allemaal. Heb jij alles uit jezelf? Wat jij nou “diefstal” noemt en
leugen.... wil ik je 's zeggen: kom 's tot rust. Tob 's 'n poos niet. Ga de wei 's in, en
laat ons het werk doen. Je zult zien, 't zal best gaan. En straks bekijk je dan alles 's
wat anders. Ruimer en milder!’
Z'n stem klonk heel hartelijk, en dat nam me in. Maar dat alles nu overspanning
wezen moest, dat liet 'k me niet doen. 'k Heb hem flink teruggegeven. Al benijd 'k
hem om z'n vastheid, z'n zelfgenoegzaamheid haat ik. En toch - wat 'n geloof, wat
'n zielsrust!.... 'k Zal de wei ingaan, wandelen, afleiding zoeken. Alles zal zich eenmaal
voegen!
12 April. - 'n Dag vol geluk en blijde verrassingen! Bij 't ontbijt twee dikke brieven:
een van Vader, één van Harriët; zelfs moeder had 'n woordje bijgeschreven. Hoe wèl
is 't me geworden door hun bemoediging en troost! De morgen glansde van innig
geluk! 'k Heb ze beide al beantwoord. En vanmiddag heb 'k gewandeld, buiten de
stad, ver weg naar Wassenaar. De oude aarde bloeit nieuw, de jonge groei hangt in
de boomen. 't Leven zelf schijnt herboren. 'r Was 'n broeiend opklaren aan den
horizon, gelijk des zomers soms, als 't veel geregend heeft, en de wereld plots is vol
wondre vergezichten. - 't Wordt Mei; en alles licht, en vol gedroom!
13 April. - Al maar moet 'k denken aan Vaders brief van gisteren. Hoe klaar
doorziet Vader m'n geestelijke existentie! Hoe treffend analyseert hij m'n ‘onstuimige
en toch wankle’ brieven! En hoe hij m'n wilskracht weet te wekken.
‘Worstelen en stijgen, jongen, 't is familietraditie!’ Ja - ik zal worstelen!......
Hoe scherp hij mij de les leest! 'n Spiritueele schatgraver, noemt Vader mij. 'n
Tuighuis vol citaten en geleerde fragmenten, 'n arsenaal van wel-gewette handig- en
spitsvondighedens! ‘'t Is je eigendom nog niet’, schrijft hij, ‘'t moet nog bezinken,
kristallizeeren in je. Daartoe strijd!’ - Is 'r ooit zooveel begrijpen tusschen Vader en
mij geweest?
En hoe dit alles overeenstemt met wat Harriët geschreven heeft. ‘Niet zoo tobben,
m'n jongen, rustig voortwerken. 't Komt alles terecht. Want dít heb ik ook al zoo
vaak ondervonden: als we de wanhoop nabij zijn, zien we meest plotseling 't doel
vlak voor ons lichten....’ Als ik 'r brief lees en herlees, al die lieve eenvoudige
woorden, hoe moet 'k denken aan de schoone tekst van de kinderkens en de
geopenbaarde waarheid. M'n tranen vloeien rijklijk.
17 April. - 'n Vredevollen dag volbracht in 't huis van onzen uitgever. Hij 's op
reis, en mevrouw, alleen nu met Toetie, verzocht me, vandaag haar gast te willen
zijn. Den ganschen middag heb 'k gespeeld met 't kleintje. Eerst solden we met de
beide poesen. Dat bracht Toetie op haar schat, 'n Engelsch kinderboek, door mevrouw,
die 'n Engelsche is, voor haar jaardag gekocht. 'k Moest vertellen bij de droomigfijne
plaatjes, later voorzingen de versjes. Van 't poesje dat naar Londen ging ‘to see the
new Queen’. Of de kostelijke historie der ‘three little kittens’, die, na ze eerst te
hebben verloren en deswege te zijn bestraft, ten slotte toch weer vonden ‘their mittens’
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And they began to cry:
Oh mammy dear!
See here! see here!
Our mittens we have found!
What? found your mittens
You little kittens?
Then you shall have some pie!
Purr, purr, purr, rr-rr,
Miew, miew, miew!

En gelachen hebben we uitbundig bij m'n
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zotte dwaze pogingen om met koddige stembuiging 't poesengeluid na te bootsen. 't
Eind was 'n wilde jacht door 't huis, om de beide katten te vangen: Toetie wilde nu
ook háár poesen uitdosschen als die uit 't boek....
Sedert drie dagen tob ik niet, en heb alle inspanning vermeden.
18 April. - Aan tante Theresia moest ik heden denken, aan dagen, lang geleden.
Hoe 'k des zomers bij haar logeerde, op de groote boerderij, en hoe we gansche
middagen zaten, tante en ik, in de groote kamer, elk aan 'n kant der tafel, en alles
stil, en niets dan droom. Tante breide of naaide, keek nu en dan over 'r bril naar
buiten, ik kleurde prenten, las 'n boek, of staarde 't raam uit. Traag ging 't getikketak
der oude friesche klok, de kat lei in de vensterbank, de dahlia voor 't raam stond
roerloos.... en 'n kleine jongen droomde van zomer, zon en bloemen! O perpetuo
paradiso, cara stanza degli amor!....
19 April. - 'k Weet dat we 'n ‘mooie pers’ hadden; doch tot heden las 'k de critiek
nog niet! Vanmiddag heb 'k me eraan gewaagd. Welk 'n lof voor ‘de
ondernemingsgeest der jongeren’, welk 'n zoetelijk, braaf betuttelen van ons eerste
nummer! Ondernemingsgeest? Praat- en schrijfgeest! Wat is 'r gedáán dan....
bespiegelen, spiritueel speculeeren? M'n makkers hebben zich verheugd, maar míj
bevalt het niet! 't Is te lief, te zoet - en dáárom onwáár! Strijd en wrijving had 'k
gewild! 'k Voel me niet thuis bij den schoonen schijn van 'n valsch vredesgehuichel!
Waren wíj dan zoo zachthandig?.... 'k Heb 't heele pak aan Harriët gezonden. Ze zal
er gelukkig mee zijn. Mijn naam in zooveel kranten.... dat is háár kleine weelde! En
'k weet niet, welk recht ik hebben zou, neer te zien op dit smal geluk!
21 April. - 'n Opgewonden brief van Harriët - 't lieve kind is in de wolken. ‘Je
wordt 'n groot man’, schrijft ze; ‘we gaan 'n groote toekomst tegemoet’. - 'n Groot
man? Door te.... schríjven? In D e B r o n ? En dan: waartoe? Want heel de wereld
is vuil en zondig, vol valschheid en bedrog. 'k Zie de stad, hoe ze is vol schreeuwende
plakkaten en rammelende reclamekarren! Aan allen kant wast de stroom der gore
familie- en succesdrama's, onze cultuur staat welhaast in 't teeken van 't bioscopisch
‘prachtprogram’. Waarvoor tobben wij ons af? Deze vraag maakt mij heden willoos.
22 April. - Den ganschen dag geweest buiten, aan zee, bij Kijkduin. Nog is 't zand
in m'n haren, ruischt de wind in m'n ooren, in m'n hart draag ik den weemoed van
het duistre lied der branding. 'k Heb m'n ramen wijd open, ver weg murmelt nog de
stem der stad - o vrede, o natuur, o weelden onmetelijk van stilte en eenzaamheid!
23 April. - Banning!.... Wat is hij voor D e B r o n ? We willen eenheid - zíjn wij
drieën één? Kras is krachtig, zelfbewust, overtuigd en vurig partijman. Banning gruwt
van politiek, van alles wat ‘partij’ is. ‘Es lebe die Freiheit’, is z'n lijfspreuk. 'k Vraag
me af: wèlke vrijheid? Steeds spreekt hij van ‘de beweging’, duistere term naar het
schijnt, voor 'n ‘beweging der geesten’ naar 'n ‘Hooger Licht’. Wèlke beweging,
wèlk licht?.... Hooren wij drieën bij elkaar?.... Maar 'k wil er niet aan denken nu.
Alleen denken aan Harriët.... aan bij Harriët te zijn....
28 April. - Sedert dagen verdiep 'k me in niets meer, speel alleen met Toetie. We
hebben wat nieuws bedacht, 'n simpel spel. Ze plaatst 'r poppen op den tafelrand, 'k
stoot er tegen, en ze vallen. Ze raapt ze op, herplaatst ze, 'k stoot weer.... en zoo door!
Dit is àl - maar òns vervult het! De kamer dreunt van gelach, we zijn uren gelukkig,
twee heel tevreden kinderen.
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Doch als het spel is geëindigd, en ik eenzaam naar m'n kamer ga, voel 'k 'n
schrijnend gemis, zie op tegen alleen-zijn. O waarom hebben we verleerd gelukkig
te zijn, óók met het minste?....
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XIV.
Toch gelukte 't me niet, Agaat, de stem 't zwijgen op te leggen, die binnenin drong
en maande, en alle gemoedsstabiliteit verstoorde. Nauw had 'k namelijk, in m'n nieuw
verblijf, gelegenheid gehad me te installeeren, of op 'n middag, van 'n wandeling
terugkeerend, trof 'k Kras me wachtend op m'n kamer: Banning was ziek geworden,
en zoo kon 'k reeds niet meer gemist. 't Was 'n onverwachte wending. Elk verschiet
van nog wat rust verzonk, en scherp en onmiddellijk voelde 'k, dat dit moment
beslissend was voor m'n verdere verhouding tot ons blad. Van toen af, Agaat, is de
keer begonnen, waarbij voor mij geen vraag meer rijst. Wat geschied is, moest
geschieden, in m'n wezen lag 't besloten. En slechts deze zorg, meende 'k, had ons
te leiden: de krant moest op tijd verschijnen. Zoo nam ik op me, 't geen te doen was,
en wat ik in die dagen dacht te zijn m'n plicht. Schoon ik òòk geweten heb dat,
diepbinnen, van stonde aan de oude twijfelwonden gescheurd, de elementen van
strijd opnieuw ontbonden waren. De stroom van leugens ging z'n loop hernemen, 't was alles leugen en geknoei, onder de vlag van jong, modern idealisme! Later,
Agaat, heb 'k de loop der dingen wel 's aan Banning's ziek-zijn geweten. Doch thans
zie 'k ook hierin juister. Want niet op zichzelf had 't feit dezer toevallige ongesteldheid
voor m'n lot beteekenis. 't Was 't smeulend vuur zelf, nog in mij zinderend en woelend,
't welk me onontkoombaar 't einde tegenvoerde. Het toeval was slechts schijnbaar,
wijl noodwendig in den grooten samenhang: olie op de vlammen, vrucht van al wat
was voorafgegaan.
2 Mei. - Banning influenza, en ik moet 'm vervangen! Maar wat weet 'k van die
‘futuristen?’ Want in 't algemeen zelfs maar van schilderkunst? Toch moet 'k schrijven,
de expositie verslaan. En me is, of ik mezelf bedrieg; of 'k achter mezelf zou willen
wegschuilen om aan dézen last te ontkomen. Doch 'k zie geen enkle uitweg - 'k zal
moeten, móeten!
3 Mei. - Banning bezocht, en bezwaren geopperd.
‘Doet er niet toe’, beweert hij. ‘Gap 't’.
‘En 't publiek?’
‘Vreet alles’.
Zoo heeft hij gezegd, m'n sympathieke collega, en van z'n ondernemingsgeest
getuigd. Me voorgesteld heeft hij, te gaan naar de Koninklijke Bibliotheek, om uit
'n Duitsch tijdschrift, dat hij er gelezen had, handiglijk bijeen te grissen.... de schóóier!
Maar o - ben ik beter? Waarom ben 'k niet opgesprongen dan, in heftig verzet?
Waarom niet gezegd, betoogd - waarom heb ik niets gedurfd? Wat was 't dan, dat 'k
zelfs geglimlacht heb bij z'n schandelijke proposities? Want waarachtig: ik walg van
'n zóó schaamteloos bedrog!
O, en dat 'k desondanks onzeker ben, of 'k niet zal eindigen met 't tòch te doen!
Binnen vier dagen moet.... bah! 'k mag er niet aan dènken!
4 Mei. - Den ganschen middag verbracht op de expositie van de futuristen.
Gewichtig-deftig! Comme il faut! En gewapend met 'n ‘block-notes!’....
De humbug, de zwendel! Wat willen die kleur- en kladwellustelingen? Is dit
schilderkunst? Krankzinniger ongebondenheid is wel nergens ooit aanschouwd! En
dat er lieden zijn, naar den catalogus, die dit ernstig critiseeren! Erger: dat van mij
volmaakt 't zelfde verlangd wordt! Dat ik daar toch gezeten heb, twee volle uren,
tegenover 't werk dezer geestelijke zelfbevlekkers, met 'n air van gewichtigheid,
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er-alles-van-weten, en stomme notities makend om me tenminste 'n houding te geven!
En buiten den zomer te weten en de kwinkeleerende vogels, boomen en bloemen
herontbloeid! ‘'t Belang van ons jonge weekblad’....
Stellig, meneer de uitgever, 'k weet wel, 'k weet wel! 't
Belang-van-ons-jonge-weekblad eischt, dat 'k in de Bibliotheek ga stelen....
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Op weg naar huis kwam 'k de Markt over - welk 'n chaos en toch welk 'n orde! Ieder
wist wat hij wilde, was van de uitkomst zijner daden zeker. Achteloos-zelfbewust
riepen de venters hun prijzen, resoluut en uitdagend drongen koopers af en aan.
Indien ergens, dan sloeg hier de pols van 'n gezond en krachtig leven. Wat zijn daarbij
vergeleken wij, die copie stelen, de futuristen bezoeken, en de menschheid willen
kureeren met onze ‘nieuwe cultuur?’
5 Mei. - Niets gedaan, den ganschen dag, dan benepen, stug gemopperd. 'k Neem
iets op, leg 't weer neer, sta voor m'n raam, loop naar buiten.... maar 't is alles doelloos,
doelloos, niets kan 'k volbrengen! ‘Tage gibt es, die uns schleifen; sie walzen sich
auf uns, türmen sich zu wochen, bis jene Kraft, welche grüfte sprengt, diese
Leichenhaufen toter Tage abwälzt’.
Afwerpt - kòn ik 't! Afwerpen wat me drukt, m'n ziel in kommernis houdt
neergedrukt! Maar 'k kan niet, 'k ben machteloos! Als willoos word 'k geschoven: 't
belang-van-ons-jonge-weekblad.... Morgenmiddag vier uur....
6 Mei. - 'k Hèb 't gedaan, hèb 't gestolen! 'r Was geen uitweg, 't moest! O God, 'k
ben misselijk, 'n spiritueele afschuw bevangt m'n wezen. Proef noch krant wil 'k zien,
'k walg, 'k walg.... Wat eenheid, idealen! Geestelijke waarden stelen wij! Zelfs de
versleten mop van de fou-touristen heb 'k me niet geschaamd te copieeren! ‘De
futuristen, die op 't oogenblik hier ter stede exposeeren, hebben tot heden bijna overal
uitsluitend lachsucces behaald. Dat 's begrijpelijk - en vergeeflijk. Als men,
binnenkomend, zich bevindt tegenover 'n werkstuk, 't welk op 't eerste gezicht 'n
illustratie schijnt van 'n verhaal, “Meikevers-uittocht uit het woud” bijvoorbeeld, en
dan uit den catalogus ervaart dat de voor meikevers gehouden verfvlekken silhouetten
zijn van geesten, de symbolen voorstellend der groote melancholie’.... Zóo door.
Drie kolom. Wóordelijk gestolen. Schandelijk, schandelijk! Verbijsterd bestaar 'k
de blaadjes copie, heb niet den moed ze ter drukkerij te doen brengen....
Goddank - morgen Zaterdag! Morgen naar Harriët - drie dagen buiten!
10 Mei. - 'k Leef nog in gister: drie dagen was 'k bij Harriët. En alles was als
vroeger, niets was voorbij. Bang voor de ontdekking van m'n schandstuk, snelde 'k
terstond vanmiddag naar 't redactiebureau, maar.... niets! Niemand heeft zich beklaagd.
De wereld, trots leugen en diefstal, gaat ongestoord haar ouden gang, onbekommerd
wentelt ze rond in haren drek! Maar o buiten! Drie dagen in de schoonheid der
herboren natuur! Gewandeld hebben we, de hei over, langs de oude zandige wegen,
gerust in de schaduw van dennenbosch, of onder de herontbloeide abeelen, waar 't
uitzicht is over de vallei, de bloesemende vallei! Klaar en diep was de blauwe lucht,
de verre koekoek riep, reeds bracht de eglantier het eerste groeisel voort - de Mei,
de Mei, en alles heerlijk en gelukkig!....
M'n raam staat wijd open - hoe wonder is de nacht! Hoe wonder, stil en klaar!
Grond- en grenzenloos de ruimte, de eeuwig-onbegrensde ruimte.... en voor m'n
raam, ik, arm klein menschenkind, gevangen in leugen en verwarring. Rouw voel
'k, rouw en wroeging.... Wilde 'k niet immer wáárheid?....
11 Mei. - 'k Lees veel; misschien te veel. Want schoon 'k 't behoef: ik kan 't niet
verwerken. 'k Zoek er rust bij, maar 't verontrust me. Alles jaagt me voort en schrikt
me op. Twee pagina's lees 'k, en plots bij 'n woord, 'n zin, schrik ik op: was dat niet
voor mij geschreven, als speciaal op mij van toepassing?....
Zelfs Toetie, met 'r frissche lieflijkheid, kan mij geen moment meer vertroosten!
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12 Mei. - Eenmaal moest hij komen: de kamp om klaarheid in deze dingen. En
thans sta 'k er middenin. Want al dagen: 'k dacht en zon; ook wanneer ik niet wilde;
de afkeer van m'n daden verliet me niet meer. Lang droeg ik mee 'n vaàg en on-
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bestemd gevoel, of iets mocht gebeuren, dat mij mooglijk bevrijden zou.... maar van
nergens komt hulp. Hoe kan 't anders? Wat heb ik, dwaas, verwacht? Vanwaar kwam
ooit hulp en bijstand voor mij? Heb 'k niet van jeugd aan mezelf tot oplossing moeten
brengen - mezelf vormen, leiden, overwinnen?.... 'k Zal het ook nu! Doorvechten tot
't eind!
13 Mei. - ‘Had je soms gedacht’, vroeg Kras vanmiddag op z'n scherpe wijze, ‘dat
't leven was 'n pleziertocht door 'n zomergroen landschap? Wees toch niet zoo slap
en laf. Als er moeilijkheden komen sta je aanstonds verlegen, morrend dat niet overal
handen klaar zijn, je tranen af te drogen, en scheldend op datgeen wat je in je onmacht
niet bereiken kunt. Misselijk! Kijk 's naar de eenvoudige menschen, waar je nu bij
inwoont. Hoe ze tobben en sloven onder drukkende omstandigheden, de man den
ganschen dag ploeterend en sjouwend op 't karwei, 't vrouwtje kamers-verhurend.
En toch beiden nog kracht hebben met ons 'n weg te zoeken naar de vrijheid.’
Waar is 't - alles waar!.... Maar toch heeft dit gesprek de overige verhoudingen
niet verbeterd. Dat hij de leugen van 't futuristisch artikel vergeeflijk acht en
verschoonbaar, dàt zal ons scheiden. Ik wil géén herhaling!
14 Mei. - Hoe treffend wat 'k hier lees: ‘....Wie man den Augenblick nicht
feststellen kann, in dem ein Dampschiff in See sticht. Man spürt die Stösze der
Maschine, schäumend und brausend wallt es auf ringsum, - liegt man noch, fährt
man schon? Plötzlich ist man drauszen auf See.’ Is 't niet als 'n openbaring? Is 't zóó
niet gegaan? In volle zee vóór ik 't wist? Maar als 'k overboord spring, zal 'k kracht
genoeg hebben te zwemmen tot de nu ver teruggeweken, veilige kust?....
15 Mei. - Gister uitvoerig en omstandig alles aan Harriët beleden, en heden reeds
'r liefdevol, begrijpend antwoord ontvangen! O, iemand te hebben, die ons begrijpt,
ons doorziet, met ons meeleeft, - die in liefde al de roerselen van ons wezen waardeert
en aanvoelt! Met wien we niets gemeen hebben dan wat goed is, lieflijk, blijvend,
en waarachtig! ‘Wat je ook besluiten moogt, wij twee zijn onverbreeklijk één!’ Alles
schijnt nu niet zoo erg meer, lichter om te dragen!
16 Mei. - Vergadering met den uitgever. Kioskverkoop: bevredigend; abonné's:
voldoende; advertenties: vloeien rijkelijk; bestaan van 't blad: vooreerst verzekerd.
‘Maar voet bij stuk heeren! En taktisch, vooral taktisch - geven en nemen!’ Onze
besprekingen?.... O 'k wist wel: zóó zou het komen! 'k Sta alleen, geïsoleerd.
Vanmiddag is 't me gebleken. Maar dit besef slaat mij niet neer, 't maakt me enkel
vrijer, vaster! Sedert vanmiddag voel 'k verblijdend, dat zich iets in mij heeft
rechtgelegd!
18 Mei. - 'n Vreemd wezen, Banning. Soms 'n stakker, soms 'n zonderling. Echt
'n ‘jongere’; 'n kind van onzen tijd! Streeft oprecht, gelijk dat heet, naar ‘verdieping
zijner persoonlijkheid’; is onvermoeid bezig aan eigen ‘vorming en ontwikkeling.’
Individualiteit - ja dàt bovenal! ‘Höchstes Gut der Erdenkinder, bleibt nur die
Persönlichkeit.’ Voedt zich geestelijk met voordrachten, volksvergaderingen en
bioscopen. Woont ‘zur Kaffeestunde’, gelijk ik ergens las, ‘einen Vortrag über die
Schlupfwesfpen’ bij; ‘zur Vesper einen über Goethe's Verhältniss zur Antike (oder
einer andren Dame), abends einen über ‘die sittliche Hebung des Kellnerinnenstandes.’
In de bioscoop ‘studeert’ hij ‘natuuropnamen’, in de kerk ‘'t wezen der vroomheid’,
op arbeidersvergaderingen ‘de heilige vlam van het enthousiasme.’ En gelijk den
bittervriend, die overal aansteekt, ten slotte tijd noch lust blijft voor den maaltijd,
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zoo is hem, den verslinder van geestelijke aperitieven, geen gelegenheid tot het stevig
spiritueel diner verbleven. Grenzenlooze oppervlakkigheid, hap-en-snap-weterij!
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Toch lééft hij; is met zichzelf in 't reine, en gelukkiger dan ik. Ik tob, en maak mij
om alle ding scrupules....
20 Mei. - Dit scheidt me van Kras, en werd me hedenmiddag zoo bewust: bij hem
is 't te zeer 't verstand; bij mij allereerst: 't geweten. Bij hem: de theorie; bij mij: 't
leven zelf. Bij hem: partij, partijtucht. Bij mij: in vrijheid zelftucht. Bij hem: 'n stem
van buiten, bij mij: de stem binn'in. 't Is goed dit nù te zien. Want wat zou 't zijn, als,
na jaren, gedésillusioneerd, 't leven ons voorgoed uiteenjoeg, en de scha was
onherstelbaar?
21 Mei. - ‘We moeten zijn van onzen tijd. Allereerst opgaan in den strijd voor
stoffelijke welvaart. En al wat die strijd te doen, te denken, te aanschouwen geeft.
Dit is 't éénige belang, dat onze daden mag beheerschen.’ - Zoo schrijft Kras in De
Bron. Ben ik dan nièt van dezen tijd? Want toch wil ik anders! Staan middenin het
leven, en strijden voor recht en waarheid! Kinderlijk, noemt hij dat; kinderlijknaïef.
Beweert niet ieder dat te willen? Mogelijk, mogelijk! Maar toch moet 'k zoo, en is
er niets, 't welk zoo zeer mijn hart heeft, als deze ‘kinderlijk-naïeve’ strijdleus!
22 Mei. - ‘Strijden voor recht en waarheid’ - is dit híer nog mooglijk? Belachelijk!
Ons blad is onzuiver, onze verhoudingen zijn onecht. 'n Slap troepje epigonen heeft
zich opgetast rond ons vaandel, maar geen is er die niet in de eerste plaats is
bekommerd om zichzelf. Zal 'k blijven, zal 'k heengaan.
‘De bittre vloed
van den nood zal tot aan de lippen rijzen
en daar lang staan: zult ge dan niet vloeken
u zelf, uw makkers en uw daad?’....
Zal 't zóó zijn? Zal 'k er den moed toe hebben? Veel in m'n hart heeft zich gewend,
wonderlijk! Trouw en plichtvol wilde 'k zijn! En o ik zal het, ik zal het! Tot dien
dag, als 't laaiend binnenvuur naar buiten slaat - ik weet, dàn zal 't gedaan zijn!...
23 Mei. - De verhoudingen spitsen zich toe. Noch met Banning's betrekkelijke
lakschheid, noch met Kras' zelfingenomenheid, kan 'k me op den duur goed vinden.
'k Háát! Alles haat 'k, sedert de leugen insloop in ons blad! Wat zal 't worden? Banning
is faciel; maar met Kras vrees ik botsingen. Hij overheerscht en drijft.
24 Mei. - De ontbinding is begonnen - de volmaakte decadentie! 't Redactiebureau
is 'n dispuutgezelschap geworden, waar we elkaar lagen leggen en bestoken.
Vanmiddag, gemeenschappelijk, hadden we Kras aangevallen. Maar uit z'n tent
gelokt, heeft hij ons geslagen met de strieming van z'n gloedvol woord. Hij ís onze
meerdere. En híj zal 't veld behouden! Maar mij is, of door vanmiddag de hel in mij
is los geworden. Al wat 'k reeds had weggeduwd, verzwegen, overwonnen, wentelt
weer naar boven, maakt mij gejaagd en onvast....
26 Mei. - Moet dan elken dag m'n levensjammer worden vermeerderd: Heden,
terwijl 'k naar huis ging, Agaat weder ontmoet! Ze woont hier, sedert kort. 'k Wist
m'n ontsteltenis nauw te bedwingen. Wáárom blijdschap gehuicheld over 'n weerzien
dat me niet verheugt? Ook háár ben ik tegemoetgetreden met leugen en schijn!.... 'k
Ben in jagende onrust; martel m'n hart met de vraag: welken jammer deze ontmoeting
over m'n leven zal brengen. Waarom weet 'k niet - maar 't zàl! En terwijl 'k me tracht
nabij te voelen aan Harriët, besef 'k dat 't Agaat is, die heden mijn gedachten heeft,
en m'n denken maakt onzuiver.
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28 Mei. - Vanmiddag, 'k stond voor m'n raam, ins Blaue hinein denkend, betrapte
'k me erop, dat 'k ‘meine Ruh' ist hin’ stond te neuriën!.... Belachelijk of sentimenteel?
't Bezwaart me; kon ik 't Harriët maar schrijven! Doch 'n donkere macht weerhoudt
me, haar de wederontmoeting met Agaat te melden. 'k Stel uit.... 'k Stel uit.... en
weifel tusschen ja en neen....
29 Mei. - Met Agaat gewandeld; kasteel Oud-Wassenaar. De denneboschjes achter
‘de Kievit’ brachten 'r op ons vroeger
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leventje - hoe leeft ze daar nog in, en weet zelfs het kleinste! En ik? Hoeveel ligt niet
reeds tusschen mij en die zalige tijd! O 'k ben oud en duf geworden, en m'n hart is
versleten! Waarom ben 'k dan toch verdrietig, ik die vreugdig moest zijn en daadvol?
Heb 'k dan niet alles verkregen, wat voor kort al m'n begeeren was? Heb 'k niet
Harriët, en ons geluk?....
In m'n warnis was 'k bevreesd, dat 'k m'n wankelmoed zou verraden. 'k Heb
gezwoegd op m'n brieven, trachtend nu vooral naar sterke innigheid, en zie! hoe zij
is opgetogen: ‘O m'n jongen, het ontroert me zoo, je vaste stralende brieven, zóó is
't goed, Herman, zóó is het goed....’ En beschaamd en vernederd zit ik hier met 't
getuigenis van haar geluk, en mijn geprangd en leedzwaar hart is als 'n steen in mijnen
boezem!
30 Mei. - De zonderlingste elementen schijnen me aan te trekken. Ons huis schijnt
niet slechts te moeten openstaan voor jeugdige epigonen en literaire scharrelaars,
maar ook voor oude dwaashoofden en seniel afgetakelden. Heden bezocht me 'n
gepensionneerd ambtenaar, bloedverwant naar 't schijnt van onzen uitgever, en die
me onder zeer veel complimenten 'n uiterst verward artikel aanbood. Hij betuigde
de zestig te zijn gepasseerd, en behalve hart voor het heil der menschheid, ook
sympathie te hebben voor ons blad. Hij zou zelfs graag belangloos medewerken, en
bood me deswege 'n lijvig stuk aan, 't welk wijdloopig en in duistre termen 's mans
meeningen bevatte over 't ‘Salomé-probleem in verband met de nieuwere
huwelijksopvattingen’ - Abracadabra! Voor mijn deel afgewimpeld.
Maar er is beroep op Kras en Banning.
31 Mei. - Volhouden! roep ik 's morgens, als ik opsta, en de nieuwe dag begint.
En een uur lang ben 'k vol goede voornemens en vol heldhaftigheid! Maar als ik
buiten kom, waar 't nu zomer wordt, en alles licht en schittergroen, besef 'k plotseling
onze kleinheid, de leugenachtigheid van ons gestreef! Duister zijn we en verward,
in onze wankele existentie! Dorre verschrompelde harten temidden van den rijkdom
dezer bloeiende aarde! O 'k ben moedeloos den ganschen dag. M'n interesse voor
De Bron wordt zwakker; 'k heb geen lust nog verder rond te vechten in 't algemeen
verward gehaspel. 'n Zware hand is over mij.
'k Zag Agaat nog vluchtig; doch 'k zoek 'r te ontwijken. En nog kwam 'k er niet
toe, Harriët over haar te schrijven!
2 Juni. - 'n Vaag gevoel had 't me terstond gezegd: de man zou 't er niet bij laten
zitten. De gepensionneerde zestiger zegeviert, dank zij 't beroep op Kras en Banning,
en 's mans beschouwingen over 't moderne huwelijk zullen weldra prijken in ‘De
Bron’. 'n Nieuwe cultuur!....
Wat helpt al m'n verwoed verzet? Kan 'k me er zelfs wel over verbazen? Was de
ontbinding niet reeds lang begonnen, en dit maar 'n vonk, op 't stroo gevallen? Zoover
is 't dus reeds gekomen, dat ze zich op ons program beroepen: we zouën èlke meening
dulden! Meening, ja - overtuiging, inzicht! Iets verworvens toch zeker. Maar
dwaashoofderij.... Doch dit is 't ook niet, ik weet wel - 't is 's mans verwantschap met
den uitgever! De groote pest aller bladen, bemoeienis van den uitgever met 't
redactioneel beheer, dringt ook door in ‘De Bron’, en zal ons te gronde richten!
4 Juni. - Sedert eergister, onder voorwenden van 'n lichte ongesteldheid, heb 'k 't
redactiebureau gemeden. 'k Móet tot klaarheid komen! - Hééngaan, nú heengaan!
dringt de stem van binnen. En ditmaal, neen waarachtig niet, ditmaal geef ik geen
krimp! Om mij met de wandaad te verzoenen, zochten me heden Kras en Banning
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te bepraten - maar als éénig antwoord heb 'k gesteld m'n ultimatum aan den uitgever:
intrekking van 't gewraakt artikel of m'n onverwijld ontslag!
6 Juni. - 'n Brief van den uitgever; zeer welwillend.... o zéér! ‘Indien u....; indien
u óók....; en indien u dan tevens....
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'n Geregelde behandeling van zaken eischt toch....; ...niet op alle slakken zout
leggen....; ....hiermee staat of valt toch niet D e B r o n .... Me op deze wijze 't mes
op de keel zetten.... 'k Erken gaarne uwe rechten.... dit echter niet oirbaar.... Kom
dus morgenvroeg eens praten.... s.v.p. in alle kalmte.... tracht wat te condenseeren....’
Best, - ik zal gaan. Maar is niet heel de brief 't bewijs, dat niet wíj de leiders zijn?....
Dat zelfs mannen als Kras hiervoor buigen, om, naar hij beweert ‘gewichtiger
belangen’!....
7 Juni. - Op 7 Juni, Agaat, staat dan nog, met potlood geschreven, en bijna
onleesbaar:
O God.... nee.... néé.... dàt is niet mogelijk!.... Arme lieveling!....
***
En toch was 't zoo, Agaat, - toch was 't voor altijd waar: Harriët zou moeder worden!
Dien avond ontving ik 'r triestwanhopige brief.
'k Weet niet recht meer, hoe dat toen geweest is; maar met 'n soort heroïsche
gelatenheid moet 'k den slag ontvangen hebben. 'n Strakke klaarheid kwam over m'n
denken, en mij moet geweest zijn of diep in mij, dagen, weken, jaren, iets geweest
was, dat dít oogenblik verwachtte, en nu tot oplossing kwam. 'k Scheen de eerste
oogenblikken zoo vreemd-kalm en nuchter! Alleen m'n vingers beefden, en 'k weet
nog, hoe 'k veel moeite had met zoeken in m'n spoorboek. Maar 't was al te laat, ik
kon reeds niet meer weg; slechts 't telegraafkantoor.... nog 'n kwartier ruim was 't
open....
En toen viel plotseling 't beangstigend kalme van mij af! Als bezeten rende 'k de
straat op, om 'r tenminste nog te seinen.... morgen zou 'k komen.... morgen.... met
den eersten trein.... Met trillende hand schreef 'k de enkle woorden, betaalde beverig
aan 't loket.... toen stond ik op straat....
Door 't harde loopen hevig opgewonden, holde 'k voort weer, straat uit, straat in,
zinneloos, verbijsterd. 't Had geregend, er waren plassen. Ergens, met vaart, joeg 'n
rijtuig door 'n plas, 'n gulp vuil water vloog tegen mij op. Ik vloekte. Vaag zag 'k in
't coupétje, den schemer van twee jonge menschen, en al onze ellende stond me
plotseling weer voor oogen. 'k Stoof naar buiten, naar de Boschjes, in 'n onbewust
en vaag besef, er troost en kalmte te zullen vinden; - doch 'n zoo absolute rust hing
er, dat 'k ontzet opnieuw de stad instoof, achtervolgd door verschrikking. O, alles
was verloren - had 'k 't ooit kunnen denken? Hoe fier, voor weinig uren, was 'k naar
huis gegaan, bevrijd, - neen, 'k had mij niet gebogen voor de willekeur van onzen
uitgever, m'n ontslag genomen had 'k trotsch, liever dan nog verder mee te knoeien.
Losgerukt had 'k me van D e B r o n , in 'n laatstheftige worsteling om bevrijding
van wat me weken had gedrukt, beklemd, neergebogen. Uitgezegd had 'k zonder
terughouding, al wat me scheiden zou voortaan van Kras en Banning en onze
medewerkers, en heengegaan was 'k in 't besef van weer 'n eerlijk man te zijn
geworden, 'n onbevlekt strijder, verantwoord tegenover mezelf! Hoe vast had 'k me
gevoeld, hoe onoverwinnelijk sterk! En nu.... en nu?.... Ellendig en verworpen liep
'k door de straten, vertrapt, versmeten, door heel de ongevoelige wereld, die 'k haatte,
haatte, in ziedenden haat! Want elk had meer dan ik; waar 'k vruchteloos naar
gestreefd had, 't was aan ieder beschoren, zij lachten, zij glansden, rustig in hun vast
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geluk! En alleen mij bleef 't versloten, mij diende alles tot niets! Ik had niets dan
mislukking, en het branden nu, van vlammend zelfverwijt! Als visioenair terwijl ik
ontzind voortholde, kwam al wat geweest was mij voor den geest, en éven, Agaat,
had 'k 'n licht verwonderen, dat ik aan deze moge-
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lijkheid nimmer gedacht had! Alles was weg! Harriët zou moeder worden! En niets
had ik, niets, de toekomst was zwart en duister! Dit was 't loon dan voor m'n
waarheidzoeken, dat al de jammer dezer wereld, saamgepakt scheen boven m'n hoofd,
m'n arm, schuldig hoofd! Nergens was meer heil te wachten! In 'n dolle wilde jacht
doorkruiste 'k de stad, vloekend in de nauwe straten, als soms iemand tegen me
opliep, en met het teisterend besef, dat dit onherroepelijk was. Uit was alles - uit! En
toen 'k laat in den avond thuis kwam, als werktuigelijk naar den spiegel liep, schrok
ik hevig van het bleeke wezen, dat in z'n duistre warnis voor me stond, en met de
groote Verschrikking op al z'n trekken uitgespreid. Verwezen keek 'k de kamer rond,
waar alles zielloos, star te staren stond; het huis was uitgestorven, van nergens kwam
gerucht, - en vóór me nog de nacht, de eindelooze nacht!.... 'k Viel neer op 'n stoel,
en plots met 'n schrijning diep en heftig, bedacht 'k dat 'k den ganschen avond aan
Harriët niet meer gedacht had. 'k Glimlachte, pijnlijk-wreed. Want waarachtig, zij
of ik, het was dan toch aleender, verloren waren we toch, er was niets meer nu dan
ellende en zorg.... Schreien echter deed ik niet, 'k heb zelfs geen zucht gelaten, ik
kon niet denken meer, m'n hoofd was ledig, - 't was of de geest allengerhand 't
krachtloos lichaam had verlaten, en 'k van mezelf verlaten dáárzat, verworden,
versteend. Al wat ooit in mij geleefd had, liefde, drift, felle opstandigheid, alle
hartstocht, goed en kwaad, 't was verdwenen, weggeweken, verstard, bevroren, tot
de ijzigklare gelatenheid, waarmee 'k dien nacht doorstond. Want tot den morgen
zat ik zoo.
Kwart voor zes ging de eerste trein - om acht uur was 'k bij Harriët. Ze was aan 't
station. 'k Vroeg me niet af, hoe 't haar mogelijk geweest was, zoo vroeg te komen,
ze was er, ze was er, we waren bijeen! En als vroeger gingen we de hei op, naar de
oude plek, hoog, aan den boschrand, waar we zoo menige emotie, zoo menig verdriet
reeds hadden doorgemaakt. En dáár, Agaat, terwijl ze in m'n armen tegen mij lag
aangevleid, daar hebben we, in dringend fluisteren, de vele woorden gesproken, die
'k laat onberoerd en toegedekt om hun innigheid niet te schenden....
's Avonds, toen 'k terugging, was in alles voorzien. In diep vertrouwen, zonder
terughouding, had 'k met dokter gesproken, en hoezéér 't hem ook schokte, hij was
nobel, wou ons helpen: althans voorloopig mocht Harriët nog op Bella Vista blijven.
En toen 'k arriveerde in Den Haag, was 't met nog wel 't besef van iets
voor-goed-verlorens, maar 't gaf geen pijn, geen druk meer, mij was zoo wel te moe.
Iets was er in mij losgeworden, 't welk z'n welligheid lei rond m'n hart, 'n zachte
vreugd doorzong me, alles was nu zoo nabij. O, 'k begreep wel, 't werd niet licht nu,
véél zou 'k nog moeten dragen, maar om 't verleden was 'k niet rouwig meer, ik
voelde mij óók sterker. Want had 'k niet ook gewonnen? Als 'k dacht aan Harriët nu,
aan alles wat dien dag geschied was, hoe voelde 'k mij dan rijk en vredig - o, de
dingen zouden zich wel voegen. Komen mocht, wat komen moest, ik was bereid, en
ik zou werken! Wat geweest was, was geweest, goed en kwaad tezaam voorbij, 'k
betreurde niets, ik wrokte niet, 'k aanvaardde enkel, blij, deemoedig. En schoon de
eerste dagen waren vol beproeving en vol bitterheid, 'k hield stand, stond recht en
vast, wilskrachtig, zonder wanklen! Hoe wonderlijk-behoudend is mij 't leven toen
geweest, dat juist toen de nood tot de lippen was gestegen, ook ongedachte uitkomst
ons gewerd! Want dezelfde post, Agaat, die me vaders brief bracht, waardoor de
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breuk met thuis nu wel volkomen scheen te worden, bracht ook de blijde zekerheid
van 'n nieuwe betrekking: materieel waren we althans gered!
Drie weken later reeds kwam Harriët naar Den Haag.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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Tweede deel.
I.
Ik overdenk nu ons verder leven, Agaat. En wanneer ik zeg (hetgeen de waarheid
is): dat het samenwonen met Harriët mij in in geenerlei opzicht tot geluk is geworden,
zoo spreek ik, zonder pijn om vervlogen illusies, in 't deemoedig, schoon volmaakt
besef van al wat mij scheidt van toen, en van het wezen dat ik toen geweest ben. Ik
bezie die doorkampte, vaak schijnbaar vruchtloos doorkampte dagen, doch dit gezicht
verwekt geen pijn meer, geen onrust in mijn hart. Slechts bevreemding komt mij,
dat een deel onzes levens zoo kan vervluchtigen; dat ervaringen, van toch eenmaal
zoo fel doorleefde dagen, zoo ganschelijk kunnen wegdoezelen in het vaal en nevelig
grauw van eene alles-vervagende en alles-omhullende vergetelheid! Ik denk terug
aan den eersten tijd, dat wij samen waren in Den Haag, tracht me mijne gezindheden,
bestrevingen, levensinzichten te herinneren - maar hoe ver schijnt die tijd nu van
mij, hoe ver zijne beproeving, zijne bekommernis, zijn zorg! Hoe onwezenlijk, voor
mijn speurend oog, aan den verren horizon dier dagen, schemert als eene bleeke
schim, de gestalte van dien wanklen jongen, die ikzelf geweest ben immers, zwak,
debiel, onmachtig, immer deinend met het leef-gebeuren, opgeheven en weer
nederzinkend, in dat rustloos op-en-neer van altijd-twijflen-en-opnieuw-gelooven,
van verwoede, bittre ontkenning, en van gelaten-welgelukzalige
bevestiging-van-leven! En óók Agaat: hoe wonderlijk, dat één hart dit kan
doorworstelen, héél den afstand van die onrustzwangere dagen tot den vollen
vrede-van-nu! Wel moet ik gewassen zijn in kracht - geloof je niet? - dat ik
onbewogen nu beseffen kan, dat 'k in mijn twijfel gelijk in mijn geloof; in mijn stugge
wrevel gelijk in mijn verrukking; in mijn heftige afkeer gelijk in mijn somtijds zoo
innig deemoedige overgaaf, jammerlijk, jammerlijk, slag op slag heb misgetast!
Ik herzeg: dit te beseffen doet geen pijn meer, Agaat. Verzachtend weten en
doorschouwen hergaf de rust aan 't verontruste hart, de geest leerde elk ding vatten
in 't verband van den grooten samenhang. In ons wezen immers - o, ik heb 't ervaren!
- in ons nerveus en onderkomen wezen, lag 't besloten - alles, àlles! Levenszwakken
waren wij, en wanklen, en verworden waren onze sentimenten. Wij bestonden niet
dan in zelfbegoocheling, wij leefden slechts in onzen wáán. En gelijk wij 't leven
namen - immers? - voor wat wij 't te zijn gelóófden, zoo namen we ook elkander,
nièt voor wie wij waren, nièt naar ons werklijk wezen, doch voor wat w'elkander
schenen -: evenals zij voor mij niet, zoo was ik voor haar niet, zooals we, in de
essentie, diep-innerlijk bestonden. - En wat dan nog alles bovendien zoo gruwbaar
maakte, en zoo afzichtelijk aan dit dilettantisme, was dat elk ‘succes’, Agaat, den
terugkeer afsneed onherroepelijk, tot reëeler levensstaat, tot natuur, tot zuivre
menschlijkheid.
Thans, nu ik aan dat alles rustig denken kan, komt mij soms een plots bevreemden,
hoe ik zoo blind daarvoor kon blijven, als in blindheid verstard, terwijl toch elken
dag hernieuwd, dépressies bracht en désillusies! Maar ik verstond die immers niet!
En indien al wel terstond in mij geweest is somwijlen - ik zal je straks vertellen! een licht onklaar verwonderen, een vluchtig eerst bezinnen, tòbben zelfs om zoowel
kleine, aan-ieder-beschoren teleurstellingen, als om dingen van Harriët, die 'k
diepbinnen wel als schuld en tekortkoming harerzijds aanvoeld heb, dan is 't juist
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hierom geweest, Agaat, dat ik, en daarin lang verwoed volhardend, een verborgen
strijd ben met mezelf gaan voeren, verterend vaak in 't wrangste zelfverwijt, immer
háár verschoonend, háár dekkend, en in mezelf uitsluitend de oorzaak leggend, van
een toestand, die ik niet bedacht dan, dat toch méé door háár
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ontstaan was. Eene dwaling - o, gewis! En ik heb dan ook dezen kamp wel ten slotte
moeten opgeven, verbitterd, onverschillig geworden, en innerlijk gansch ontwricht.
Doch ik geloofde toen, Agaat, o ik geloofde zoo oprecht en kinderlijk, dat het
voortkwam uit mijne liefde; dat ik uit liefde haar verontschuldigen, in liefde haar
heb willen dragen! En wel moest veel geschieden, eer ik heb kunnen inzien, dat 't
slechts was uit louter zwakte, inconsistente levenszwakte. Want dat ik bang was, vol
van vrees, de harde waarheid te ervaren. En dat ik, schoon dan verloren al, mij nog
in wanhoop heb willen ophouden, aan de herinnering aan een vermooid verleden,
dat, beweend soms om verloren innigheden, sereen en schoon moest schijnen naast
een ledig heden, hetwelk mij, vaaglijk eerst, doch steeds sterker, bij tijën, diep-in,
reeds ging schrijnen.
Deed de waarheid, in haar vollen omvang, zich dus eerst allengerhand voor mij open,
- ik moet bekennen dat, voor mijn tegenwoordig inzicht, reeds met den eersten dag
de nedergang begonnen is. Ik herinner mij dien dag; doch vind niets dan wat simpel
gebeuren. Maar wanneer ik mij dan toch bewust ben nu, velerlei dat toèn aan mij
voorbijging; wanneer ik besef, Agaat, hoe ik dien ganschen dag feitlijk verbracht
heb in durenden, gestadigen onvree, onderwijl Harriët en mezelf gelooven doende,
dat we oprecht gelukkig waren, dan moet ik wel betuigen, geen andere verklaring
hiervoor te hebben gevonden, dan dat ik gevangen was, toentertijd, in de blindste
zelfsuggestie. Ja, het was de eigenwaan, die, door 't herwinnen van een materieelen
levensbasis, opnieuw, en des te sterker, zijne macht over mij deed gelden!
Bekommernis en zorg vergeten, achtte 'k me al gelukkig weer geslaagd in 't leven,
een sterk succesvol man, en die op eigen kracht kon bouwen. Want waren mijn
pogingen, zoo vond ik, niet spoedig en afdoend gelukt? Waren mijn kracht en mijn
levensinzicht niet proefhoudend gebleken? Nauw veertien dagen nadat 'k De Bron
verlaten had, gewerd mij reeds de nieuwe functie, en dat 'k die dankte, indirect, aan
juist mijn onafhankelijk optreden tegenover onzen uitgever, mocht mij dat, behalve
genoegdoening, niet vertrouwen geven in mezelf, in 't leven? - en doen hoopvol
bouwen op de materieele dingen, nu de toekomst immers weer verzekerd was? O,
nièmand had ik iets te danken, door eigen kracht zou 'k ons geluk bevestigen!....
Ik glimlach, nu 'k mij dit herinner; glimlach nu ik mij herinner, hoe, als een
hard-bevochten zege, ik Henriëtte's komst naar Den Haag bejubeld heb als de
victorieuze aanvang van onzen trotschen, in zorg-en-moeiten bevochten levensopgang!
- ik, die door zooveel bitters dra het tegendeel ervaren zou; en die glimlach, nu, als
ik mij te binnen breng, welke kinderlijk-naïeve verwachtingen, van geluk, van huislijk
leven, als bloemen in mij openbloeiden; in mij, uit wien zooveel dat bloesem droeg,
dag na dag stond te worden uitgerukt, in dien heftigen, vertwijfelden strijd tegen
eigen verdwazing! Ach, te denken nu, dat alles waan geweest is, verbijstering en
wáán! Want dat van den eersten dag, dat Henriëtte bij mij was, de stroom van jammer
over ons gekomen is, die - ik wéét nu! - komen moest. En dat wel verre van de blijde
vervulling onzer onbestemde geluksdroomen, de schrikkelijke nedergang met dien
dag begonnen is, die onafwendbaar was en onvermijdlijk! Ik wil je alles nu, Agaat, in orde en samenhang vertellen. 'k Was in een kunsthandel
gekomen nu, 'n nog jonge vennootschap, die, permanent in Den Haag, des zomers
ook te Scheveningen, 't werk van jongere schilders exposeerde, en tot 't publiek wou
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naderbrengen. Men had er een administrateur behoefd, en zoowel 't feit dat ik, in de
Bron-dagen, de Directie toevallig reeds had leeren kennen, als de om-omstandigheid,
dat, tusschen Bron-uitgever en mijn Directie om velerlei futiele redenen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

293
eenige animositeit bestond, - deze twee waren oorzaak, (ik ervoer het later!), dat
terstond op mijne aanmelding bijzondre aandacht viel, en dat, na enkele besprekingen,
de betrekking mij werd toevertrouwd: door mij te steunen had de een den ander 'n
moreelen duw willen geven.
Mijne eerste zorg was nu, eene woning. Mijn salaris liet toe, dat we niet al te
bescheiden hoefden te wonen, en zoo wist ik, in de Buys Ballotstraat, ons een huisje
te huren, hetwelk, naar ik braaf-bedisselend meende wat in overeenstemming was
met onzen ‘stand’ - waarbij ik mooglijk wel gevoeld mag hebben: in overeenstemming
met onze personen, die zich in de banale en hurrieachtige omgeving der goedkoope
arbeidersbuurten niet zouden hebben thuisgevoeld. Ik had wat geld gekregen op
voorschot, van een kennis nog iets geleend, en daar 'k een deel onzer meubels op
afbetaling had weten te krijgen in een kredietzaak, zag het huis er, na eene week,
vrijwel bewoonbaar uit: we hadden 'n huiskamer, 'n aardig slaapvertrek, van 't
noodigste voorzien beide, zelfs had ik een keukentje kunnen doen inrichten, en voor
mezelf een ‘werkkamer’; - de rest van 't huis stond leeg, beneden vóór en 'n paar
kabinetten, doch voor buiten maskeerden dit de gordijnen.
Zoo had ik dus, in korten tijd, 't huis logeabel weten te maken. En nu ik dan van
den dag vertellen wil, waarop 'k Harriët in onze woning binnenleidde, dan zijn het,
Agaat, twéé momenten die mij voor den geest komen; haar aankomst, omstreeks den
middag, en het eind van onzen eersten dag - van wat daar tusschen ligt scheen mij
later, of ik 't in droom beleefd had!
Nog zie ik - de zon scheen naar binnen, het was een mooie dag in December - toen
we binnenshuis gekomen waren, en Harriët stond op den drempel van wat onze
huiskamer wezen zou, nog zie ik, hoe haar ontroerde en dan wat bleeke gezichtje me docht toen: lief-bedeesd - om den hoek der deur naar binnen blikte, terwijl groote,
volle tranen haar plotseling in de oogen sprongen. Even stond ze, als overweldigd,
stil; dan sloeg ze 'r armen innig om mij heen. En in den zucht, dien ik toen van haar
vernam, Agaat, moet wel alles, tot 't geringste, van haar wezen zijn gegleden, hetwelk
tot toen haar had mogen drukken, kwellen of verontrusten. We waren vereenigd; dit
was ons thuis, zij schreide, van geluk en blijdschap..... Dan, als de eerste emotie
vervloeid was, ging ze alles van nabij bekijken. Ze inspecteerde en keurde de meubels,
de gordijnen, 't goedkoop karpet, keek in 't kleine buffet, bewonderde de platen die
'k hier en daar had opgehangen, de snuisterijen op den schoorsteen, de lichtgeelzijden
lampekap. Dan doorneusde ze de keuken, betastte de bedden, vloog naar mijn kamer
- en bij alles, verrukt en kinderlijk, steeg haar enthousiaste vreugd:
‘O m'n jongen, wie had dàt gedacht!’
En dankbaar deelde 'k in die blijdschap, trotsch en welvoldaan, in 'n zoete gelaten
blijheid, week kroppend in mijn keel. En in mijn verteedring nam 'k er bij me, trok
'r op mijn knie; en zei haar, dat dit van háár was, háár thuis nu, háár veilig nestje. En
dat ze 's hooren moest, ik had 'n geheimpje: Was deze dag niet onze bruilofstdag, de
hoogtijd van ons leven, die we waardig hoorden te vieren? Nietwaar, 'n bizonder
karakter moest hij hebben, deze eerste dag van haar hierzijn; ons huis, ons verder
leven moest feestlijk worden ingewijd, in blij-gezellige, intieme genieting van ons
éérst vereend-zijn! Wat dacht ze ervan dus, ze moest nu's hooren, om stadswaarts te
gaan samen, en er, getweetjes, 'n bescheiden dinertje te hebben?.... 't Kon er af nog,
hoor - en ráád es: het was al bestèld.... zelfs de pláátsen had 'k gereserveerd al, 'n
knus en rustig zitje, met 'n prettig uitzicht op 'n plein, waar 't gezellig-druk was bij
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avond.... en ook muziek was er, van een strijkje.... Nu: had ze zin?.... was 't naar haar
smaak?....
Haar oogen glansden:
‘In een restaurant?’
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‘Ons bruiloftsmaal’, zei 'k ernstig.
Maar die ernst scheen haar te ontgaan. Want:
‘Gáán we al?’ kwam ze stralend, wèg reeds in de smalle vreugden, door mijn
voorstel haar geopend.
Ik glimlachte, toegeeflijk....; wees naar de klok:
‘Eén uur?.... Wou je nu al....?’
‘Jakkie!’ deed ze pruilend. ‘Nou pas één uur?’
En dan ineens weer, als een kind blijsnappend:
‘Wat 'n éénig-mooie stad! En wat 'n winkels, gewoon pràchtig!’
‘We gaan 't zien,’ zei 'k wat vaderlijkstellig. ‘Alles gaan we zien! Maar zouën we
nou niet éérst es rustig lunchen?
'r Gezicht betrok.:
‘Heb jij trek?’
Wat voelde ik mij plotseling steken? Want om 'r te verrassen had ik, in Utrecht,
haar willen opwachten als de trein uit Arnhem aankwam, de reis was dan zooveel
gezelliger voor haar, en ze had geen last met overstappen. Heel vroeg had ik dus
moeten opstaan, had maar vluchtig kunnen ontbijten, me geen tijd gunnend bij de
vrees van eens den eersten trein te zullen missen. En op reis had ik me niets gegund.
Zoodat 'k nu waarlijk, na zoo'n lange ochtend.... ach, maar ze dàcht er niet aan,
natuurlijk! Ze was nu even - en dat was toch te billijken! - vervuld van al het àndre!
Toch moet stellig, Agaat, wel eenige teleurstelling in mijn stem geklonken hebben,
toen ik, naar woorden zoekend zeide:
‘Trek bepaald, och nee! Maar we moesten toch wel even.... vin je niet? Je wordt
anders zoo.... de dag is lang! Maar als jij soms nog eerst naar boven.... dan zorg ik
wel onderwijl....’
Even later was ze boven, en zette 'k water op voor de koffie. En ik weet nog, Agaat,
hoe ik in de keuken toen te zinnen stond. Want het was me plotseling, of ik vaag iets
miste - en mij dit tòch niet goed bekennen kon; of ik, halfbewust, iets te herzoeken
stond, 't welk van mij weggeweken, vervluchtigd, zijn wellige warmte aan mijn hart
onthield - en of het tòch van mij verkeerd was, en zonde aan háár, dit zoo te voelen.
Had zij mij niet teleurgesteld.... neen.... ja.... neen.... ja?.... Vóór haar komst in huis
doende brengen, alles wat we 't éérst behoefden, had ik almaar gefantaseerd, hoe het
zijn zou, als ze dan gekomen was -;: hoe ze, moederlijk, en bedillend al, bedisselend
door het huis zou loopen, en ons een koffie-uur bereiden zou vol gezellige intimiteit,
hoe - in 'r huislijke blauwe schort, rechtschikkend nog hier en daar iets, alles
monsteren zou en keuren, opgaande in haar taak, meesteresse in ons huis, en mij uit
handen nemend zelfs datgene wat 'k tot 'r verlichting soms mocht willen gedaan
hebben. En het hinderde mij nu ....ja tòch, Agaat, dat zij in 't geheel niet aan zooiets
te denken scheen.
Toch werd ik niet - gelijk gewoonlijk, later, om die dingen - aanstonds driftig. Ik
wilde mij eer tot mildheid voegen, zocht naar gronden voor toegeeflijk-zijn. Was 't
niet eigenlijk misselijk, vond ik weer, en verstard-egoïstisch, nu te denken ènkel aan
hetgeen ik van haar meende te mogen verwachten? Hoorde ik niet bovenal vervuld
te zijn, van de vele teedre dingen, waarmee ik - was 'k dat nu vergeten al? - haar
omringen wou in 't eigen thuis? Moest ik eischen stellen, waar ik slechts te geven
had? En vergeten, dat ze, uit den trein pas, nog vermoeid was en onthuis, en nu tòch
maar aanstonds van haar vergen dat ze ....nee, néé, 't was absoluut onredelijk!
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En vriendelijk dus, en monter, toen ze weer beneden bij mij in de keuken kwam,
zei 'k, verbergen willend mijn misnoegd gedenk achter voorgewende opgewektheid:
‘Zoo, zoo! En?.... Lekker opgefrischt?’
‘Zalig!’ zei ze verrukt en kinderlijk.
Maar dan toch ineens weer hoorde 'k:
‘'k Heb zoo'n zin, Her!.... 't Zal zoo'n prachtige middag wezen.’
‘Zeker!’ knikte 'k, ‘zeker!’
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Doch zonder in 'r opgewektheid deel te nemen. Want dat dit nu tòch weer het eerste
was! Waarom stond ze daar nu zoo, en hielp niet, en liet het mij alleen betobben?
Ze zag toch wel, dat ik.... Ach, maar in hetzelfde oogenblik kwam ook al weer,
vergoelijkend, de gedachte, dat ze er nog niet in was immers, dat het heele huis en
alle dingen haar nog vreemd waren en oneigenlijk? Wat stond 'k daar dan toch te
zurigmokken en te zeuren! Kon ik dàt dan nog niet van haar verdragen?.
Bah, het was toch misselijk!
Toch maakte haar mij-op-de-handen-zien me wat nerveus; en wat onzeker. Zoodat
'k, en mooglijk wel wat kort en abrupt, ten slotte zeide:
‘Misschien zou jij, terwijl ik hier, de tafel binnen.... 't is zooveel gezelliger....’
‘Gut ja!’ sprong ze kwiek en frisch op, ‘dat 'k toch nergens an kan denken! Vin 'k
alles in 't buffet?’
En terwijl 'k dan koffie trok, beredderig, hoorde 'k haar vief binnen bezig, en
almaar, luchtig-vroolijk, zoemde 'r licht geneurie door het huis.....
Als ze klaar was, kwam ze bij me weer. Juist terwijl 'k gedegen bezig was, dunne
boterhammen af te snijden, securig oppassend dat 'k vooral niet scheef ging, en ze
niet zouën ontoonbaar dik worden. En inééns schoot ze in een lach:
‘O jou héérlijke paterfamilias!’
‘Is 't soms niet goed’ had ik alweer op de lippen. Doch nog tijdig hield ik me in.
Kwaadaardig zagend in het brood, zei 'k enkel:
‘Dat dat mes ook zoo verduiveld bot is!’
Dan plotseling, voelde 'k 'r armen om mijn hals:
‘Lieve jongen, hou er dan mee op! Waar tob je je nou zoo mee af?’....
‘Och voor jou doe 'k 't graag!’ zei ik, (toch nog wel met bedoeling!), ‘en ik dacht..
nou jij misschien nog moe was....’
‘Lief van je, Her!’ zei ze. ‘M'n eigen jongen ben je! Maar vandaag, ik weet niet....
vandaag voel 'k alles zoo bizònder! Alle zorg zoo heel ver vàn me! We moesten, vin
je ook niet .... laat 't vandáág nou enkel féést zijn!’
En koffie en broodschaal opnemend verdween ze in de huiskamer.
En ik voelde mij, Agaat, zoowel betrapt als verslagen; vernederd en beschaamd,
ik kon mezelf wel schoppen! Want was 't niet roerend van de simpelste eenvoud,
niet aandoenlijk van oprechte liefheid? Was niet alles, met die weinige woorden,
geheel en afdoend verklaard, mijn stug getob weerlegd, mijn misnoegdheid
weggenomen? Want wàs 't dan niet natuurlijk, bij'n ook maar éven welwillend
beschouwen, dat ze vandaag, dees éénen dag, in den glans van énkel feest.... o wat
wàs ik dan toch klein, benepen, enghartig, dat'k kon staan bereeknen in dit uur, het
éérste dat ik met haar samen was, of ze niet mogelijk te kort schoot bij wat 'k gehoopt
had van haar te ontvangen, en dat 'k vergeten scheen, al bij den aanvang, al de lieve
innige dingen, die ik mij voorgenomen had haar aan te doen, zoodra ze 't eigen huis
betreden had! Voor mezelf vernederd voelde 'k me beschaamd, en 'n rouwig gevoel
begon in mij te branden, dat ik zóó haar had kunnen mistrouwen, ik die immers enkel
maar weer zèlf te kort schoot, en haar achterging, in zuur gemok, met mijn kwade,
alles-misduidende achterdocht. Maar nu zou 't dan voorbij zijn, voorbij -, voorgoed
voorbij! In al hun glorie, en aanstonds, herstellen zou ik ze, al mijn oude voornemens
en gevoelens, enkel gòed nog voor haar wezen, verdraagzaam en geduldig, in liefde
alles nemend, in liefde alles verklarend, en op geen kleinigheên meer lettend! En
vaster, bij 't hernieuwd aanvaarden van den weg, die 'k nu weer duidelijk vóór me

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

zag, ging 'k naar binnen, haar na, en vóór w' aan tafel gingen, omhelsde 'k haar,
spontaan, en met de onstuimige, bijna pijndoende innigheid, van wie, verdoken, een
jegens de liefste in 't verborgen begane misstap, in verborgen schuldbewustheid
overdadig weer zoekt goed te maken. En verruimd dan, en weer monter, zat ik daarna
met haar aan, en dacht den angel van mijn
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kwaden argwaan uit mijn hart te hebben uitgerukt.Maar nog dienzelfden dag, Agaat, zou deze argwaan in mij wederopstaan.
Tegen drieën 's middags, namelijk, waren we stadwaarts getogen, hadden er om
zes uur ons diner gehad, en waren ten slotte, in Scala, nog eene variété-voorstelling
gaan bijwonen, zoodat we omstreeks middernacht eerst thuiskwamen, van vermoeienis
doodop beide, doch 't meest wel Harriët, die zoodra ze in bed lag, onmiddellijk insliep.
Ik echter - ik weet mij dit zoo klaar nog te herinneren - ik kon den slaap niet vatten.
Onrustig, telkens wakker schrikkend uit korte benauwde sluimeringen, woelde 'k om
en om, tot 'k, geheel den slaap bijster, ten slotte rechtop in bed ging zitten, uitkijkend
in den heldren maannacht, en ten prooi aan allerhand wonderlijke, onklare gevoelens.
Wat doorwoelde mij toch, en kwelde mij tot dees ongedurige onrust? Al maar joegen
mijn gedachten, en was ik, nu met deze dan met die ervaring bezig, - heel 't gebeuren
van dien dag ging opnieuw aan mij voorbij. En in mijn hart, diep, pijnde 'n leegte,
'n spijtigheid, die 'k vergeefs zocht te overwinnen! De dag was dan dus voorbij, waar
'k mij zooveel heerlijks van had voorgesteld, onze glanzende, feestlijke, intieme
bruiloftsdag - en was 't niet, (mòest ik 't mezelf dan niet bekennen?) of hij, wel verre
van een blij herinneren, in mijn hart niet had nagelaten dan teleurstelling en 'n vreemd
verdriet? Was zóó dus 't begin? Waarom was 'k nu dan niet vervuld van wat 'k toch
ons geluk geloofde, en dacht maar, voortdurend, aan allerlei kleins en onvolkomens,
dingen die mij hadden geprikkeld, en die, zich losmakend van al 't andre, onrustig
en alles-vertroeblend zich manifesteerden in mijn geest’? 'k Ging al de uren van den
dag na, en waarom vond ik niets dat dit overstemmen kon? Ik doorleefde weer, wat
geschied was, vóór de lunch, eer we stadwaarts gingen, en ik voelde plots, 'k wist
niet waarom, 'k had ook diè argwaan nog niet overwonnen. Ik zag Harriët, zooals ze
opging in wat haar zèlf had vreugd doen smaken, en als verneedring voelde 'k, en
als beschaming pijnlijk, dat 'k niets daarvan had durven zeggen, doch mij verscholen,
laf, achter die uitvlucht van dat in-'t-geheel-niet-botte mes! En ándere dingen, Agaat,
doken nu op uit mijn onderbewustzijn! Weer zag 'k Harriët zooals ze, in de huiskamer
alles keurend, gestaan had, misprijzend, voor 't prachtig oude schippersklokje
(geschenk van Kras en Banning, met wie 'k vriendschappelijk was blijven omgaan),
zeggend: ‘Hiervoor kan dan later nog 's wat anders komen, hè? 'n Mooi modern
klokje! Dan kan dit oudje naar de keuken,’ en hoe 'k toen snel verward, geknikt had,
om maar m'n teleurstelling te verbergen, dat ze zoo jammerlijk de schoonheid van
dit oude uurwerk kon voorbijzien. - Dan dacht 'k aan onze middagwandeling, al die
kostelijke uren, verslingerd en verslenterd in de drukke woelige stad, en een wrevel
wies in mij, om dat doelloos sjouwen in de volle straten, en om dat gekke branie-zitten,
voor een hoekraam van een poenig grand-café, waar je duizelig werd van de klittende
menschenstroom, die onophoudelijk làngs je stuwde! Míjn verlangen was niet geteld
-: geboeid en gefascineerd door 't haar-opwindend groote-stads-beweeg, had ze geen
oog gehad voor mijn bescheiden voorstel, om tenminste éven nog te gaan naar 't
Bosch, waar 't zoo kostelijk zijn zou in den zonnigen middag, en waar we aan 't eind,
in 't stille Roomhuis, een zooveel rustiger zitje zouden hebben gehad! - En dan dat
dwaas, verloren oogenblik, toen ik, na ons diner, ofschoon ik, als clou van 't feestje,
op 't allerlaatste moment haar op de opera had willen onthalen, erin toestemde, op
Harriëts voorstel, den avond door te brengen in Scala, wijl, zei ze, voor serieuze
kunst, we geen van tweeën in de stemming waren, en zoo een variété-program haar
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nu juist berekend scheen op onze vandaag toch ietwat nerveuze aandacht. Niets had
'k er voor gevoeld, nièts, en toch had 'k
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toegestemd, was meegegaan, zwak in de opwinding van 'n fleurig oogenblik, na 't
welgeslaagd diner! - En nog andere dingen doken op: 'n woord, 'n blik, 'n gebaar, 'n
gansche reeks van kleine désillusies en die 'k mij nu eerst goed bewust werd. O, ik
wist wel, dien middag-en-avond, ik had maar gezwegen als iets m' ontstemde, want
teruggedacht had 'k dan telkens aan mijn onreedlijkheid van vóór de lunch, me
heenzettend in geforceerde luchtigheid over elke kleine prikkeling, maar toch was
iets in mij blijven zinderen, was heel de dag voorbijgegaan in 'n nauw-bedwongen,
half-bewuste, onvree-en-ontstemming. Zeker 'k had maar toegegeven, haar in niets
willen belemmeren, vandaag had ze grif 'r wil in alle dingen mogen hebben.... maar
toch blééf 't zoo, was 'k onrustig, lag te worstelen met mezelf. En ofschoon 'k me
voorhield, dat dit toch niet goed was, dat 'k die gedachten niet mocht hebben, zonder
z' ook, oprecht, ten volle tegen haar uit te spreken,.... 't gevoel van leege teleurstelling,
in heimelijk gewrok, blééf. - Lag 't aan mij; aan mij alleen? Maar was 'k niet heel
den dag vol toegeeflijkheid geweest, vol zorg en oprechte toewijding? Was 'k wel
werkelijk in ook maar iets hoegenaamd dan, te kort geschoten? Neen, met háár was
iets - in háár lag de oorzaak! - Tèlkens immers had mij iets aan haar bevreemd! Bijna
'n ander wezen scheen ze dan op Bella Vista, en immers 's-middags zelfs, ja ik wist
het nog, had ze me even moeten mishagen, toen aan een straathoek, en door niet
voldoende uit te zien, ze tegen 'n heer was opgeloopen, 'n ploertig schunnig ouwetje,
diè 'r nog vettig-brutaal had toegegrinnikt, en waar ze nog lang een jolig, meisjesachtig
plezier over gehad had, schoon ze had moeten merken toch, meende 'k, hoe 'k tot
lichte drift geprikkeld was, die 'k nauw had weten te bedwingen. Was ze ànders, in
de stad, dan ginds? Maar welk was dan haar wáre wezen? Want er wàs iets in haar
veranderd, ik miste iets - wat, wat?.. Zuchtend dacht 'k aan Bella Vista, aan onze
gelukkige, eerste avonden: was dan nu reeds, den éérsten dag, de volheid van het
ideaal geschonden?....
Doch treffend, Agaat, hoe soms, om te manen, gelijk onverwachts een bakenlicht
wel uit donkre zee, dingen plots uit de diepte van ons bewustzijn kunnen duiken, die
wij lang vergeten waanden, dood en vergeten. Want ineens was 't me of ik, klaar, de
scherpe stem van Kras weer hoorde: ‘Al je moeilijkheden kerel, en weinige zullen
't er niet zijn, liggen in jezelf besloten’. Ik schrok op, als onder felle strieming: zou
't dan toch waar zijn, lag 't aan mij - uitsluitend aan mij? Maar waaròm dan toch,
waardòòr? Wáárin had ik dan gefaald, wáármee vandaag misdaan? 'k Had toch háár
wil gedaan, háár toegegeven, haar bevredigd - kòn het dan aan mij wel liggen? Want
dàt was toch geen schuld?....
Dan op eenmaal bewoog Harriët, en wendde zich om in den slaap. En wéér schrok
ik, als betrapt, betrapt bij iets dat jegens haar.. jà, want làg ik dan niet tegen 'r te
mokken? En waarom - waarom? Wat wist ik dan, dat zij gezegd, of dat zij gedaan
zou hebben, 't welk rechtmatig mij mishagen mocht en doen haar gedrag misprijzen?
Moest ik niet bekennen juist, integendeel, dat ze was heel lief, en goed geweest opgaand, meisjesachtig, in 'r kinderlijke vreugd? Wat lag ik hier dan toch, en klaagde
- en klaagde haar aan? Was dàt dan soms liefde? Want ik hièld toch, wat drommel
dan, ik hièld toch van haar?....
'k Wendde me om, keek naar haar heen. Ze sliep; ze sliep rustig. En terwijl ik,
Agaat, toen aandachtig naar haar overboog, 'r trekken, onafgelaten, met intense
gretigheid bespiedend - ach, hoe verzonken, voor en na, al mijn harde, stugge
gedachten! Wat lag ze schuldloos zoo, docht me, kalm en weerloos te slapen,
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onbeschut, 'r mond wat open, rustig aadmend naar mij toegewend! En wat zag ze
vermoeid; ach ja, vermòeid; en witjes weggetrokken; ze was toch maar lang niet
sterk vond ik, met 'r oppassen
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moest ik, oppassen! En ineens dan, Agaat, waardóór ik weet het niet, moest ik denken,
hoe ze toch alleen stond, alleen op de wereld, en niemand had om op te steunen,
niemand buiten mij! En iets zielig-verlatens zag ik plotseling òm haar, iets
roerend-hulpeloos, zoodat 'k bewogen en verteerderd - nòg weet ik 'r licht geadem
op mijn nerveuze, klamme vingers! - even 'r wit gezichtje heel zachtjes moest
beroeren. En op eenmaal dan zag ik haar weer met de oude oogen, voelde 'n felle
pijn mij doorvlijmen, de rouwige smarting van dien morgen doorbrandde mij opnieuw.
En tranen wist ik op mijn wangen plots, tranen - o wat wàs er dan nu toch, dat 'k mij
gelukkig voelen moest, en 't tòch niet kon? O, als 't dan eens tòch.... ik voèlde 't wel,
ik wàs moe, alles was ook zoo opeens gekomen, nog dien middag had ze immers
zèlf gezegd, dat ik er zoo vermoeid had uitgezien.... als 't dan eens tòch vermoeienis
wezen kon, vermoeienis alléén?.... En als dan straks weer alles ànders werd - beter,
voller, gelukkiger? En o, inniger - weer inniger? Ja, dat zou 't immers, dat zou 't toch
stellig?.... Zelf zou 'k, door èigen kracht, toch weer alles anders máken? Zelf heersche'
over eigen lot, zelf vrede brengen in het eigen hart, en alles glanzend en vervuld,
alles heerlijk en gelukkig?.... O, maar liefdevol zijn dan, toegevend en geduldig, en
haar leiden maar, Harriët, leiden!.... En sterk zijn, sterk van wil zijn, en ruim zijn,
ruim van hart, niet tobben meer, maar stil zijn, en in liefde ook veel vergeven: droeg
zij niet ons beider kind? En maar helpen haar, en steunen, en op de handen dragen,
't zou zich voegen eenmaal, alles, maar betrouwen, betròuwen.... En zuchtend zoo,
Agaat, mezelf bemoedigend en troostend, wendde 'k rusteloos, me om en om. De
angel van den argwaan, argwaan jegens ons geluk, had in mijn hart gestoken, en liet
zijn pijn nog na....
(Wordt vervolgd).

Phil's zesde liefde-drama
door Emmy van Lokhorst
‘Juffrouw, hebt u de noteeringen van het beursboekje overgenomen? Ja? O, zoekt u
dan even deze post op in de stilzwijgende prolongatiën’.
Zwijgend sloeg Phil het zware foliant op; heel vooraan moest ze zijn, 't was een
post van '98. De letters waren zoo gelig en uit sommige bladzijden waren heele
stukken vergaan, onleesbaar, afgebrokkeld. Langzaam sloeg ze de bladen om: Van
den Berg, hier had ze 't, nee dat was niet L. v. den Berg, oliefabrikant. Verder maar
zoeken. Wat was er eigenlijk met die man? Ze keek op de polis, die ze in de hand
hield en op 't bijgaand briefje zag ze dat een magazijn verbrand was, schade van f
5000. O, hier was 't, ja hij was hoog verzekerd, 's kijken welke makelaar? Stromberg.
O, ze meende al, dat die man geen kwitantie had gestuurd dit kwartaal. Meteen straks
een briefje schrijven.
Ze maakte de post op en dicteerde 't briefje aan de typiste. Ziezoo, nu kon ze rustig
de polissen van dien morgen boeken, er waren er zooveel geweest. Met een zucht
zette ze zich aan de oude beïnkte schrijftafel en legde wat slingerende potlooden en
stempels ordelijker. Dan begon ze te schrijven, kalm de donkere letterhalen over het
witte papier trekkend. Hè.... Ze ging wat beter op haar stoel zitten.... ze was moe.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Door de glazen bovenruiten zag ze dat in het aangrenzende kantoor de electrische
lichtjes aanflapten; nog dieper werd daardoor de schemer in haar eigen vertrek, waar
de schrijfmachines geregeld ratelden en de jongen de copieerpers deed piepen met
een
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schreiend geluid. De verschillende gezichten kwamen gelig of blassig wit boven de
door het donker opgeslorpte kleuren van japon of pak uit. Op haar stoel achteruit
leunend, zag ze het raam uit, naar het Rokin waar de dagelijksche menschenkrioeling
voort ging; - trams, auto's en rijtuigen het lawaai tot in het kantoor deden dringen....
Amsterdam was toch om dezen tijd, drie uur, halfvier, het intiemst, het meest
verbroederd. Werklui en winkelende dames gaven verschillende kleuren aan de
straatssfeer, een combinatie van weelde-ideeën en nuchteren arbeid, van doezelige
aangenaamheid....
Ze schrikte. De telefoon rinkte op haar tafel.
‘Ja hallo! Pakhuispost? Ja, ik zal noteeren, dicteert u maar. Voor de
Handelsmaatschappij is f 20,000 de grootste premie-som voor onze maatschappij.
Waar u de rest kunt assureeren? Ja.... 's kijken, de Gresham, le Soleil, zooveel mogelijk
verdeelen, dunkt me. U weet, dat 't niet zoo héél lang geleden is, dat die vaten
etherische olie gesprongen zijn.... Zeker, in orde.... meneer!’ en ze legde de telefoon
op het toestel. Haastig draaide ze nu het licht aan, greep het pakhuisboek en begon
de post te noteeren. Terwijl ze bezig was, kwam de jongen van het bureau aan de
overzijde van het portaal, om de kwartaal-afrekening te vragen en nog was ze niet
gereed, of een tweede kwam met een briefje van den boekhouder, of de
maandquittanties klopten en zij ze wou meegeven.
Toen ze eindelijk weer aan de polissen kon beginnen, was het halfvijf. Dat zou
wel weer halfzeven, zeven uur worden, eer ze klaar was. O, die ellendige
warrel-dagen, als alles tegelijk kwam en haar hoofd omliep. Als ze nu maar niets
meer kreeg.... Vanavond vroeg naar bed, die lezing van Gorter maar laten loopen,
ze was te moe.
Langzaam werkte ze door, het hoofd steunend op de linkerhand, zonder meer te
zien naar het Rokin, dat als donker gordijn vol flonkerende lichtjessterren achter het
raam hing.
Opeens ging de deur achter haar tafel open; de directeur kwam binnen en besprak
even fluisterend iets met den chef-de-bureau. Phil voelde, dat hij bij het rondzien
haar had aangekeken, maar ze werkte door. Kort nadat hij weg was kwam de jongen
van de overzij bij haar.
‘Juffrouw, of u even bij meneer Meyland komt’.
‘Dadelijk’. En even later tikte ze aan de matglazen deur van het kantoor. De
directeur zat juist met de telefoon in de hand en wenkte haar, zoolang te wachten.
Terwijl ze abstract naar zijn stem luisterde, keek Phil naar zijn handen, die
gesticuleerden als was hij in persoonlijk gesprek en konden zijn bewegingen werkelijk
zijn woorden verduidelijken. De handen hielden afwisselend de telefoon vast, speelden
met een boekje, streken dan langs het kleine puntbaardje. Phil liet haar blik naar zijn
gezicht gaan. De tintelend-donkere oogen stonden groot en warm onder het hoekige
bruine voorhoofd. De neus was klein en recht en onder de smalle snor kwam de mond
te zien, die zeer geprononceerd gevormd was.
Opeens wendde ze haar blik af, ziend hoe zijn oogen haar aankeken onder het
telefoonspreken door. Hij legde den hoorn neer en stond op.
‘Juffrouw, ga es even zitten. U hebt een briefje geschreven aan ne.... hoe heet
die....’
‘Stromberg’! zei Phil mat.
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‘Ja. Maar die man moet anders worden aangepakt. Ik vertrouw hem niet. U moet
'm handig laten merken dat wij zijn diensten niet meer op prijs stellen, begrijpt u?’
‘O’, zei Phil kort. ‘Net als Bekker’.
‘Als Bekker? Hoe bedoelt u?’
‘Diens diensten werden ook opeens niet meer op prijs gesteld en hij kon gisteren
met een maand salaris vertrekken’.
‘Tja juffrouw, dat gaat zoo. Ieder werkt niet even goed als u en.... u trekt wel wat
te gauw partij tegen den werkgever, hè?’ Hij lachte en Phil kreeg een kleur.
‘Een werkgever is ook het raarste product van de moderne maatschappij’, zei ze,
half mompelend.
‘Wat heeft u nu weer voor prachtige be-
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namingen voor die arme werkgevers?’ vroeg hij geamuseerd.
‘Och als je zelf een muis bent, waar de kat mee speelt, dan voel je voor de muizen.
Maar 'n kat is een geoorloofd ding in de schepping en een mensch die met zijn
soortgenooten speelt, is iets ongeoorloofds....’
Phil stokte plotseling. Hè, als ze moe was, kon ze zoo doorpraten, terwijl ze er
zelf later 't land over had. Maar Meyland scheen zich best te vermaken, en zei lachend:
‘U heeft wel wat van een muis soms, ja! Zoo'n klein ernstig diertje met van die
rappe beweginkjes.... Haha! Maar ben ik heusch de kat? Vindt u mij een slecht
patroon?’ Hij was op den rand van zijn schrijfbureau gaan zitten en tikte met een
potlood op de tafel, Phil plagend aanziend.
‘O, dat weet u wel. U is humaner dan de meeste, maar toch.... een werkgever’.
‘Maar toch, maar toch!’ kwam hij opeens kort. ‘U is een verduiveld brutaal meisje.
Ja, en dat heb ik drommels graag en daar maak je misbruik van! En je ziet er weer
uit, om zoo naar 't ziekenhuis te brengen. 't Lijkt wel, of je hier wordt afgebeuld’.
Phil was opeens rood geworden. Ze kende al lang de plotselinge ruwe wendingen
in de gesprekken met Meyland. Ze wist ook, dat hij haar graag mocht en af en toe
bezorgdheid toonde voor haar toestand. Ze had hem vroeger als kind reeds gekend,
toen haar vader nog leefde en Meyland een paar maal bij hun aan huis kwam. Later
was hij getrouwd en had het groote assurantie-bureau onder zijn beheer genomen.
En Phil, een plotselingen aandrang naar sociaal arbeiden gehoorgevend, was bij hem
op bureau gekomen. Hij praatte dikwijls met haar en amuseerde zich met Phil's
nieuwbakken socialistische uitingen. Hij kon haar soms een kwartier lang laten praten
en dan opeens heel hautain een directeurs-air aannemen en haar koel naar haar werk
verwijzen, of hij viel ruw-goedhartig tegen haar uit. Maar als hij haar tutoyeerde,
werd Phil verlegen en stroef.
‘Wilt u even zeggen, wat ik nu aan Stromberg moet schrijven?’ vroeg ze.
‘Stuur de typiste straks maar, dan zal ik 't zelf dicteeren’.
‘Is u bang, dat ik te vriendelijk zal schrijven?’ flapte ze er uit.
‘Ik bang? Voor mijn personeel? Waar is u mee bezig?’
‘Polissen boeken van vanmorgen’.
‘Is dat nou nog niet klaar? 't Is halfzes bijna’.
‘'t Is vreeselijk druk geweest vandaag enne....’
‘Ja, hoort u eens, ik wil niet, dat u nu nog langer werkt. De boog is van vanmorgen
halfnegen al gespannen. U gaat naar huis.’
‘Dat kan niet, de polissen moeten morgen met de eerste post weg.’
‘Hm! Dan komt u vanavond maar. Ja, als u uit wilt gaan, dan....’
‘O nee! Ik ga niet uit, maar..e.. Ik zal vanavond komen’.
Vijf minuten later zat Phil in de tram, moe-leunend tegen de zijwand en peinzend
over haar vreemden directeur. Het Amsterdamsche leven ging langs haar heen, de
lichtjes van de Leidschestraat, het Leidscheplein stemden haar zacht-feestelijk. O,
ze hield van deze stad, alsof ze er altijd gewoond had. Alles was haar vertrouwd en
intiem.
Alleen haar kamer deed haar even kil aan, toen ze binnentrad. De balkondeuren
stonden wijd open en de koude avondlucht kwam met wijde golven binnen. Snel
sloot ze de deuren, trok de warm-groene pluche gordijnen ervoor en stak de gaskachel
aan. Toen ze beneden aan de algemeene pensiontafel gegeten had en weer boven
kwam, heerschte een warme, ernstige stilte in haar kamer. Ze ging op de divan zitten
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en strekte haar handen naar het vuur. Prachtig was dat sprookjesachtig-rood
doorschijnen langs de lijnen van haar vingers. De kleine rimpeltjes en vouwtjes zag
je niet, alleen de stofroode gloed, effen vullend alle kleine inzinkingen van het vleesch.
Vleesch, spieren.... Wat een wonder was die hand, en
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elke vinger, en dat je dat kon bewegen en dat je er gevoel van kou en warmte in had
niet alleen, maar dat er dingen in zaten, die bij aanraking iets in je borst aan het trillen
brachten. Zenuwen? Nuchter en toch onwerkelijk woord. Waar het zat in je borst of
in je maag, wat je soms zoo nameloos verlangend kon maken of blij of down! De
heele schepping was onbegrijpelijk en het menschelijk samenstel in de eerste plaats....
Hé wat zat ze ongemakkelijk op 't randje van de divan. Zoo! lekker languit liggen,
kussens in je rug; o, wat was ze moe.... De heele kamer doezelde weg en ze sluimerde
langzaam in, een hand afhangend tot bij den grond, de ander op haar borst, die zacht
op en neer ging. De lange zwarte wimpers spreidden nog dieper schaduw over de
witte wangen, waaraan zacht dons een heele fijne schittering gaf. De kachel suisde
voort en buiten begon regen te tikken.

II.
De heele week had Phil 's avonds op het kantoor gewerkt, 's morgens om negen uur,
soms nog vroeger kwam ze het donkere portaal op, waar de lift haar had neergezet
en langzaam, met een loom-bons-kloppend hart ging ze de deur van haar kamer
binnen. Dan sloot ze haar lessenaar open en legde stempel, penhouder en potlooden
gereed. Op den muur van de binnenplaats aan den anderen kant was dan een scherpe
streep zon te zien even onder het raam. Die streep kroop in den loop van den dag
hooger, hooger, tot hij boven het raam op den muur stond. Dan begon hij te dalen,
al lager en lager tot hij onder het raam verdween. En dan was de dag in de natuur
voorbij. Maar het electrische licht flapte aan en de dag der menschen begon eerst.
Phil vond het avondwerk niet onaangenaam. Ze zat dan alleen in het kantoor en
kon ongestoord werken. En voor die uren 's avonds kon ze 's middags vroeger weg
en ging weer aan het wandelen en lezen. De avonden door werkte ze aan posten in
groote dikke boeken, kalm schrijvend, luisterend naar de avondgeluiden van
Amsterdam, het roezen van taxi's met kleurige toiletten binnenin, menschen die naar
schouwburg of concert gingen, het gezoem van menschengepraat op de boulevard
van het Rokin, slenteraars, een sigaret in den mondhoek, op hun gemak de
voorbijgaande meisjes bekijkend.... Jordaanmeiden hosten soms voorbij, arm in arm
deunen gillend, als was het kermis. Het leven ging altijd voort op het Rokin, elk uur
een ander karakter dragend. En Phil zag en hoorde, als had ze dubbele zintuigen, één
stel voor haar werk en een ander voor haar eigen leven....
Dien Zaterdagavond was het al heel druk. Een rosse gloed van tallooze lichten
hing boven de Dam, het donkere hemelstuk wegdoezelend tot een walmige vaagte.
En langs de huizen krielde de menschengang op en neer, heen en terug. Phil voelde
iets dreigends in den toortsigen gloed boven Amsterdam en voor het eerst liet ze het
witte gordijn zakken, en trok het bruine gordijn er overheen. Vreemd alleen zat ze
nu in de donkere kantoorruimte, fel licht alleen op haar lessenaar uit het
laag-getrokken groene lampje. Phil zat met de handen onder haar kin de ruimte in te
staren. Ze voelde iets vreemds in haar borst.... het brandde en sloeg krampend-uit
om zich heen, zoodat ze haar armen uiteen sloeg en diep, diep zuchtte. Ze stond op
en begon heen en weer te loopen en opeens bij de copieerpers hield ze stil en zakte
op haar knieën, haar hoofd tegen haar handen drukkend, terwijl ze bijna hardop
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stamelde: ‘God, laat het nu toch komen, iets groots, het groote, waarop ik wacht, o
God, laat het nu toch komen....’
Zoo bleef ze roerloos, tot haar knieën pijn gingen doen en ze zich opeens in de
zwijgende kantoorruimte zag met de zwijgende tafels en zwijgende stoelen.... alle
dingen, die haar onbewogen aanzagen, toch bevangen van een mysterie dat haar
angstig staren deed. Ze hoorde haar eigen ademhaling en
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voelde haar hart kloppen als was het een beweeg van buiten af. Een gespannen
geheimenis hing over de wereld en een klemmende smart sloeg om haar heen.... Ze
boog haar hoofd op de witte boekbladzijden en een krampachtig luidloos schreien
deed haar tenger lichaam schudden.... Toen daalde het smartgevoel en alles werd
teedermooi en innig.... Maar ze snikte nog zachtjes na....
Opeens met een slag van schrik hoorde ze de deur achter haar opengaan. Zeker
de loopjongen, net doen of ze schreef, en ze moffelde haar zakdoek tot een balletje
ineen in haar hand. Maar toen ze niets meer hoorde, wendde ze het hoofd, om te
kijken en zag met een schok van schrik de directeur staan. Een diepe blos deed haar
nog natte oogen prikken en ze keek snel weer op haar werk.
‘Zoo, zoo!’ hoorde ze hem zeggen. ‘Dat zit hier te huilen in plaats van te werken.’
‘In plááts van?’ zei ze dadelijk, maar hoorde haar stem nog onzeker en zweeg.
‘Jà, huilen en werken tegelijk gaat niet.’ En zou je me ook eens willen vertellen
wat er gebeurd is, juffertje?’
‘Gebeurd is? Dat gaat u niemendal aan’, snauwde Phil. O, ze wou dat ze in den
grond was gezonken voor ze aan die malle huilerij had toegegeven.
Opeens voelde ze zijn hand op haar hoofd en een andere stem zei: ‘Kindje, zie me
eens aan.’
Ze wilde onwillig en beleedigd de hand afschudden, maar de klank der stem hield
haar vast en ze zag op.
‘Ik stel innig belang in je, mijn kind, dat heb je toch wel gevoeld?’ klonk die
vreemde teedere stem weer en de oogen zagen haar vol en groot aan.
‘Ik zal het heel erg op prijs stellen, als ik je wat steunen mag. Kun je mij je verdriet
niet vertellen?’
‘Ik heb geen verdriet’, zei ze norsch, neerziende op haar saamgeknepen handen
en haar zakdoek in en uitrollend.
‘Waarom kom je niet eens bij mij thuis, zooals ik je gevraagd heb? Dan praten
wij over de oude dagen, toen ik je vader kende’.
‘Ik ben heelemaal geen meisje om op visite te komen, dat weet u ook wel’, zei ze
stug.
‘Maar vertel me nu eens’, en hij schoof een stoel aan de tafel en ging tegenover
haar zitten. ‘Wat voor doel heb je nou eigenlijk, hè? Wat voer je 's Zondags uit en
op je vrije avonden?’
‘Och’, zei Phil. ‘Ik weet niet’.
‘Je weet 't wel. Toe praat eens met me. Je vertrouwt mij toch wel een beetje?
Waarom ben je hier op dit bureau gekomen.... 't is toch geen werk voor een meisje
als jij bent....’
‘Waarom niet? Er zijn duizenden meisjes, die nog veel erger werk moeten doen
en....’
‘Dus uit een soort democratisch gevoel....’
‘Och, ik weet 't niet. Ik weet niks en ik begrijp niks’, praatte Phil opeens rad. ‘Ik
heb een soort intuïtie, die me den marxistischen kant doet uitdenken. Beredeneeren
kan ik 't niet en ik kan me zelf niet eens antwoord geven op alle strikvragen die de
sociaal-democratie me stelt. Gelukkig voel ik me er ook niet bepaald bij. Als je
theoretisch doordenkt, doet de toekomststaat van de sociaal-democratie alle kunst
en alle individualisme wegvallen en dat geeft me een hopeloos leeg gevoel. Hebt u
de Salon-socialist gelezen van Shaw?’
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‘Nee, ik hou niet erg van Shaw’.
‘Dat boek heeft me ellendig gemaakt. Hij wil de kunst geheel vervangen.
Kleurenfotografie in plaats van Rembrandt, pianola's in plaats van Paderewski en
Flesch en zoo. Ik vind 't schreeuwende onzin en toch is 't in de lijn der
sociaal-democratische begrippen....’
‘Maar is dat nou een reden om hier op bureau te komen?’
‘Nee, maar omdat ik een soort plichtsgevoel heb, dat me dwingt, mijne
weelde-neigingen tegen te gaan’.
Phil stond op en leunde tegen het raam.
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‘Als ik luisterde naar mijn opwellingen.... dan was ik gewoon idioot. Ik heb fantazieën
van statige beukenlanen waarin ik als châtelaine wandel in mauve fluweelen
sleepjapon en oranjerieën met zeldzame orchideën en uitheemsche varens en.... Nou
ja, u begrijpt wel: - En daarom zit ik hier op kantoor polissen te boeken’. Ze lachte.
‘Wou je zeggen, dat als je geen paal en perk aan je fantazieën stelde, je anders in
'n mauve japon tusschen de varens zou zitten?’
‘O, als u me voor den gek houdt’, zei ze, hem boos aanziend.
‘Nee, nee, ik begrijp je wel. Je acht je als marxiste niet verantwoord als je aan
luxe-gevoelens toegeeft, maar.... er is altijd een middenweg. Je hoeft daarom geen
werk te doen waar je niet geschikt voor bent. Je kan intellectueel....’
‘De middenweg, dat is een woord, dat me altijd helsch maakt’, stoof Phil op. ‘Ik
háát middengeweg. Ik doe 't een of 't ander, maar al dat geschipper....’
‘Prr, prr! Ik vergat, dat mejuffrouw 16 jaar was!’ spotte hij.
‘Zestien? Bijna twintig bedoelt u’.
‘Je slaat door, of je zestien was. Maar ik mag dat wel, er zit ras in. Spirit, wat?
Het is jammer, dat je die spirit in je polissen verschrijft. Dus.... je weet zeker, dat je
morgenmiddag niet bij me komt theedrinken?’
‘Foei, meneer Meyland, u encanailleert zich met uw kantoorpersoneel’, spotte
Phil, opeens weer zich beheerschend.
‘Rakker! Nou - kom je of kom je niet?’
‘Och - ik ken uw vrouw heelemaal niet. En....’
‘Mooie gelegenheid, om haar te leeren kennen. Jij sluit je teveel in jezelf op, dat
zou je geëxalteerd maken. Je komt dus, afgeloopen. Dag Bram!’ en de deur viel
achter hem dicht.
Phil haalde het gordijn op en zag over het Rokin. Hij was wel heel hartelijk en
begrijpend.... Ze had zijn stem haast niet herkend in het begin. Eigenlijk blij was ze,
toen de joviale schreeuw-klank er weer in kwam, en dat teedere, haar omvattende
geluid weggleed. Morgen dus theedrinken bij hem.... Wat een burgerlijk genoegen
eigenlijk. 's Zondagsmiddags op een kopje thee met een koekje, netjes aangekleed
zitten paradeeren. Enfin.... 't moest maar.

III.
Een paar Zondagen had Phil den middag en een keer ook den avond bij de Meylands
doorgebracht. Ze voelde zich bij die visite's beklemd en verlegen en was heelemaal
haar brutalen toon kwijt. Ze voelde zich verplicht, aldoor tegen mevrouw Meyland
te glimlachen en haar te helpen met thee-schenken of kleine bezigheden. En terwijl
ze dit deed, voelde ze zich belachelijk, ze had neiging de boel neer te zetten en weg
te loopen, maar integendeel bood ze op het zelfde oogenblik haar diensten voor iets
anders aan. Mevrouw Meyland verzocht haar 's avonds iets te spelen en te zingen en
met een hulpeloozen blik in de richting van Meyland, die haar, meende ze, ironisch
aankeek, ging ze naar de piano en zong hakkelig en verlegen een Bergerette. Onder
het zingen moest ze zich bedwingen om niet met een harden bons op de toetsen af
te breken en op den grond te stampen. Afschuwelijk, dat gezing; ze kon het niet, ze
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had het nooit gekund, opzitten en pootjes geven. Nu zou Meyland bovendien denken,
dat ze hoegenaamd geen stem had. Enfin.... Ziezoo 't was uit.
Ze draaide zich om op het krukje.
‘Leelijk hè?’ flapte ze eruit. En vlak erop.
‘Ik.... e.... ik kan niet erg goed.... e, vandaag, 't was erg vervelend, is 't niet
mevrouw?’ Ze werd vuurrood, zoo gek voelde ze zich daar zitten stotteren.
‘Och.... Zoo 'n eerste keer. Je moet altijd eerst op dreef komen, spéél eerst nog
eens iets, ken je wat uit je hoofd?’
Phil kwam een beetje bij; zoo erg was 't ook niet. Ja, iets spelen.... maar wat?
Meyland stond bij het muziekkastje en reikte haar een paar boeken.
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‘Hou je van Chopin?’ vroeg hij.
‘Ja’, zei Phil, schichtig omziend. Kon ze wel zeggen, dat ze van Chopin hield? Nu
verbeeldde ze zich, dat zijn vrouw haar aanzag alsof ze wou zeggen ‘kind stel je niet
zoo aan’ - maar tegelijk bladerde ze in het boek.... Nocturnes en hier....
‘O, de Fantaisie Impromptue’, riep ze opeens.
‘Mag ik die nog eens probeeren? Maar hij is vreeselijk moeilijk en ik heb 'm in
een tijd niet gespeeld....’ Tegelijk sloeg ze de eerste accoorden aan en toen vielen
alle bekommernissen van haar af en ze ademde mee met de wiegende,
hartstochtelijk-opvoerende klanken....
Toen het uit was, zei mevrouw Meyland:
‘Nou.... zie je wel, dat je eerst op dreef moest komen.... dit was een heel lief stukje,
hoor’.
Ontsteld keek Phil op. Maar mevrouw was al bezig, de kopjes in elkaar te zetten
en liep bedrijvig heen en weer. Phil's blik dwaalde naar Meyland en ze zag hoe hij,
zijne wenkbrauwen hoog optrekkend, een sigaar aanstak en onderwijl haar, in het
rossig licht der vlam, met cynisch plezier aanblikte.
Phil was blij, toen ze dien avond thuis was. En ze nam zich voor, geen
uitnoodigingen bij de Meyland's meer aan te nemen. Liever opgesloten, geëxalteerd
desnoods, dan die opgeprikte visites, waarvan niemand plezier had, zij zelf 't
allerminst.
De lente was rijp, de dagen zonnig en warm. Ze zou nu eens groote fietstochten
gaan maken. Spaanderswoud, Castricum.... bosch en duinen.... lucht en zon.... En
van dat kantoor ging ze zich wat minder aantrekken... Ze zou van perkament worden
als ze zoo door ging....
En het scheen, dat de omstandigheden haar gunstig waren. De week was kalm,
het werk schaarsch. Meyland sprak haar bijna geheel niet en over den Zondag werd
niet gerept. Ze maakte een urenlangen tocht door het Gooi, vond oude kennissen in
Hilversum, met wie ze 's avonds per trein naar Amsterdam terugkeerde. Het
Stationsplein was nog vol vaag-violetten schijn, waarin de gele lichtjes begonnen te
weifelen. De zoelte van den avond hing als een damp vol droomen over de menigte.
De koepels der St. Nicolaaskerk schenen haar lieve bekenden, die ze in lang, o, lang
niet had gezien. Het water onder de bruggen glinsterde van geheimen en de allee van
het Damrak lag als een groot geluk recht voor haar.
Ze stond stil naast haar fiets en het was, of ze moest neerzinken en bidden, danken
voor iets.... dat ze weer hier was, hier.. waar ze alles lief had.... elke straatsteen, elke
nuance van de wisselende kleuren over de gebouwen, het witte huisje van de bootjes
naar Volendam en den schoenpoetser op het middentrottoir. Het was haar thuis....
liever dan het bosch waar ze vroeger thuis was, liever dan alle steden waar ze vroeger
van had gehouden.
Toen ze langs het kantoor kwam, keek ze op naar de donkere vensters die er kil
en doodsch uitzagen en een heimwee sloop in haar hart, een heimwee naar iets wat
ze zelf niet wist....
Toen ze den volgenden Maandagmorgen haar kamer binnenkwam en haar lessenaar
opensloot, nam ze met een nieuw gevoel de oude penhouders en potlooden op en het
was, of alles vreugde ademde. Met ingehouden blijdschap zei ze iedereen goeden
morgen, en ging toen aan het werk. Tegen elf uur begon ze op te kijken, als de deur
openging maar er gebeurde niets. Na de koffie begon ze een depressie te voelen alles
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stemde haar droefgeestig. Ze schreef dien middag verschillende brieven en bracht
ze zelf even naar den directeur, dan konden ze tegelijk geteekend en geëxpedieerd
worden. Toen ze de matglazen deur opende, gaapte de kamer haar koud en leeg aan.
Hij was er niet!
Op zijn bureau lagen twee telegrammen en een stapeltje brieven; ongeopend alles.
Was hij op reis? Ze keek naar de telefoon,
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zou ze.... nee dat was idioot, hij was natuurlijk op reis. Nu.... enfin.
Ze ging terug naar haar werk, maar een zwaarte drukte haar. Vanmorgen was ze
toch zoo blij en opgewekt geweest, dat was van den tocht van gisteren, den heelen
dag buiten.... En nu kwam zeker de reactie. Ze was moe lusteloos.... Ze ging vroeg
weg, en van avond eens ergens naar toe met een paar kennissen.... Ze sloot zich teveel
op, ja....
Den grooten slappen zomerhoed vastspeldend, stapte ze om vijf uur het portaal
op, juist toen de lift-deuren openklapten en iemand het portaal opkwam. Het was
Meyland.
Phil stond stil, ze voelde zich blozen en peuterde aan haar handschoenen. Toen
bedacht ze, dat ze hem toch moest groeten en haastig zei ze:
‘Er liggen een heeleboel brieven op u te wachten,’ en wilde toen naar de trap gaan.
‘Wilt u dan nog even wachten, juffrouw, ik heb een paar opdrachten.... komt u
even in mijn kamer’, en hij ging naar binnen, gooide zijn grijzen hoed op tafel en
stapte haastig voor zijn bureaustoel.
De middagzon scheen op het tapijt en danste over de zachte Perzische tinten. Door
de gekleurde bovenruiten scheen het licht in rijken kleurenwemel over de eikenhouten
meubels. De klok op den schoorsteen tikte vol rust en vredigheid. En Phil stond, in
haar flanellen japonnetje met den witten strooien hoed, als een ding van onrust in de
kantoorkamer.
Ze keek naar Meyland, die de telegrammen haastig had doorgelezen en nu enkele
brieven openmaakte. Toen wierp hij het laatste blad papier op de tafel, stak zijn
handen in zijn zijzakken en keek Phil aan, zonder iets te zeggen.
Phil probeerde brutaal terug te kijken, maar ze durfde niet en wiebelde heen en
weer van haar teenen op haar hakken.
‘Waar blijven die opdrachten nou?’ zei ze toen, om zijn aankijken te beëindigen.
‘Opdrachten?’ vroeg Meyland verbaasd, ‘wat voor opdrachten?’
‘Wat doet u toch gek’, zei Phil boos. ‘Op de gang zegt u net: juffrouw ik heb een
paar opdrachten en....’
‘O, op de gàng’, zei hij. ‘Ja maar op de gang zegt een mensch zooveel.... Ik zei
ook juffrouw, en dat zeg ik in mijn kamer nooit.’
Phil keek hem onderzoekend aan. In wat voor stemming was hij eigenlijk. Als hij
haar voor den gek wilde houden, ging ze meteen weg.
‘Er zijn dus geen opdrachten, waarvoor moest ik dan in uw kamer komen?’
‘Omdat u veel te vroeg weg ging, juffrouw. Om vijf uur ben ik gewend, dat mijn
personeel nog ijverig aan het werk is, enne....’
Phil liep naar de deur.
‘Hoho, waar ga je naar toe? Noli me tangere! Dadelijk boos, wat?’ Hij lachte en
hield zijn hand op de deurknop.
‘U doet zoo gek en 't is veel te mooi weer, om hier in dat muffe kantoor te staan
zeuren als je heerlijk op de Nieuwe Meer kan roeien....’
‘O, heb je gisteren geroeid op de Nieuwe Meer?’
‘Nee’
‘Eet me niet op. Wat heb je dan gedaan?’
‘Waarom wou u dat zoo graag weten? Ik heb complotten gesmeed, om uw bureau
in de lucht te laten vliegen. Er staat een helsche machine op de schoorsteen, kijk
maar....’
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Meyland wendde het hoofd om en Phil maakte hiervan gebruik om de deur te
openen. Maar nog vóór ze een stap had gedaan, voelde ze zich bij een arm terug
getrokken, de deur werd gesloten en hij leunde er tegen.
‘Je bent een kleine heks! Maar je zal mij op m i j n terrein toch gehoorzamen’.
Phil keek hem uitdagend aan. ‘Wat is u w terrein, het misbruik maken van
spierkracht?’
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‘Zoo meteen gaat ze nog vertellen, dat ik haar mishandeld heb!’
‘Dat hèbt u ook’.
‘Zie je wel! En dat allemaal omdat ik haar gisteren niet onder mijn vaderlijke
vleugelen heb genomen. Beleedigde trots, hè?’
‘Goeie genade!’ viel Phil uit. ‘Nou nog mooier. Ik had gisteren heelemaal niet
onder uw of een anders vleugelen willen wezen, want ik had heelemaal genoeg aan
mijn eigen vleugels’.
‘Wou je zeggen, dat je niet was gekomen, als mijn vrouw en ik je hadden
geïnviteerd?’
‘Juist precies, dat wou ik zeggen’.
‘En waarom niet? Als ik tenminste dat nog vragen mag...?’
‘Omdat ik e.... dat heb ik u vroeger al gezegd, ik deug niet voor visites’.
‘Het is je dus niet erg bevallen?’
Phil zweeg.
‘Je mag 't gerust zeggen’.
Ze keek hem schroomvallig aan. ‘'t Is niet erg dankbaar, maar e.... eigenlijk niet,
nee’.
‘Je komt dus nooit meer de Fantaisie Impromptue spelen?’
‘Nóóit’, zei ze heftig.
Hij lachte. ‘Raspaardje. Je kan niet anders dan steigeren en op je achterste pooten
staan. Maar.... nu kom ik langzamerhand aan mijn opdracht’.
‘Dus tóch een opdracht?’
‘Ja, als jij me niet altijd den adem afsneed, zoodra ik probeer iets te zeggen, dan
kwam ik óok eens aan het woord....’
‘Wel, heb ik ooit’, begon Phil, maar slikte de rest in.
‘Mijn opdracht dus. Namelijk. Je komt vanavond bij ons theedrinken. We zitten
met de schemerlamp in mijn studeerkamer en je weet, dat je daar een prachtig uitzicht
hebt op het Vondelpark. Ik vraag niet of je komt, maar ik beveel het je en je hebt te
gehoorzamen, begrepen?’
‘O! En mijn roeien dan?’
‘Dat is maar larie. Ziezoo, nu kun je gaan’, en de deur openend wuifde hij haar
weg.
Phil gehoorzaamde. Toen ze dien avond den voortuin binnenging van het groote
huis in de Vondelstraat, voelde ze den zomeravond als een wierookgeur haar
omzweven. En de vestibule deed haar kil en somber aan. Terwijl ze haar losse oranje
mantel uitdeed, kwam mevrouw Meyland de vestibule in.
‘Dag Phil. Heerlijk weer, hè? Zal ik je maar even voorgaan. Mijn man wou
vanavond op z i j n kamer theedrinken. Je bent geloof ik, nog nooit op zijn kamer
geweest, hè? Nou, schrik dan maar niet, 't is net een museum.... dat is nou zoo zijn
liefhebberij, zie je.... Och elk mensch heeft zoo van die stokpaardjes, hè.... Zoo, ga
binnen’. En de deur openend, duwde ze Phil met zachten drang naar binnen.
Het was een groot vertrek met openslaande deuren op een breede warande. Daar
buiten stonden stoelen om een Chineesch laag tafeltje en een groote staande
schemerlamp waasde een etherisch licht over de voorwerpen.
Daardoor was de kamer zèlf nog meer in schemer. Maar Phil onderscheidde een
kleine werktafel tegen den muur en aan de wanden was geglimmer van vergulde
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lijsten. Een groote ezel stond in een hoek en een levensgroot wit beeld plekte in het
duister krijtachtig tegen donker behang.
Phil liep voorzichtig door naar de warande. Ze stapte over het drempeltje en zag
toen pas Meyland uit een lage stoel oprijzen.
Onder het theedrinken en het opgewekte gesprek voelde Phil een diepe
verheugdheid in zich komen. Het was hier goed en vredig. De boomen van het park
welfden hun takken boven de warande en door de bladeren heen twinkelde een ster.
Het zachte geroes van stemmen en wandelaars in het avondpark was een verre
begeleiding van het gepraat van hun drieën. Phil vouwde haar handen achter haar
hoofd en ging lui achterover liggen in haar stoel.
‘Wat is het hier heerlijk....’ zei ze.
‘Weet je, wat hier nu bij hoort?’ zei Meyland opeens. ‘Verzen.... poezie!’ Hij
lachte.
‘O, als je dáarmee begint....’ zei zijn
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vrouw, ‘Phil laat je niet overhalen om verzen te hooren voorlezen. Je weet wel waar
je begint, maar niet waar je ophoudt....’
‘Maar dat is juist heerlijk, als je niet weet waar je ophoudt’, zei Phil.
‘Nou maar.... een heele avond niets anders dan verzen, verzen en nog eens verzen....
dat is allemaal goed als je een dwepende bakvisch bent, maar....’
‘Kom, een héele avond!’ zei Meyland afwerend. ‘Phil mag eerlijk zeggen, als 't
haar verveelt. En ze is gewoonlijk niet op haar mondje gevallen, laat dat dus maar
aan haar over’, en hij ging naar binnen, sloeg het gordijn van een boekenkast open
en kwam met een paar bundels terug.
‘Phil, ik hoop niet, dat je me kwalijk neemt, dat ik een paar brieven ga schrijven
in dien tijd?’ en mevrouw Meyland stond op.
Phil voelde zich even verlegen, toen ze alleen was met Meyland. Maar toen sloeg
hij een boek open, en begon te lezen. Het waren verzen van Verhaeren. Als een
gedicht uit was, wachtte hij even en las dan weer verder, als was hij alleen.
Phil zat roerloos. Dien klank in zijn stem had ze nog eens gehoord op dien avond
toen hij haar huilende aantrof op het kantoor. Maar nu was er iets melancholieks in,
iets van een viool.
De boomtoppen ruischten boven hun hoofden, een auto toeterde in de verte. De
zomerwind dreef geuren aan van rozen en jasmijn. Een machtig gevoel van geluk
deed haar de oogen wijd openen, haar handen sloten sterk ineen.... Toen verslapte
de spanning en ze raakte in een toestand van uiterste gevoeligheid. Terwijl hij las,
zag ze zijn gezicht niet, maar ze voelde een stroom tusschen hen, die trilde tot in
haar vingertoppen. De vreemde teedere klank in zijn stem ging regelrecht naar haar
meest onverdedigde gevoelens en deed haar het hoofd buigen en de schouders
samentrekken als om dat gevoel in haar borst te omsluiten en het geheel haar eigendom
te maken.
Toen hij ophield en de boeken op het lage zeshoekige tafeltje had gelegd, bleef er
een stilte hangen. Phil sprong op en leunde over de balustrade, het nu geheel donkere
park instarend. Ze hoorde hem opstaan en naast haar komen.
‘Bevalt je dit beter dan de vorige keer?’ vroeg hij.
Ze keek opzij naar hem op. Zijn oogen keken vol en donker in de hare. Ze
antwoordde niet, voelde een neiging haar hand naar hem te strekken, maar bedwong
zich.
‘Nu?’ vroeg hij zacht, zich naar haar overbuigend. ‘Ik ken je niet, zoo zwijgend,’
en hij glimlachte even.
‘Er zijn wel meer dingen, waarin u me niet kent,’ zei ze langzaam.
‘Toch niet veel. Ik geloof dat ik de kleine Phil wel ken in haar verschillende
stemmingen....’
‘De kleine Phil blijft niet altijd klein. En als ze grooter wordt, dan zijn het niet
meer alleen stemmingen....’
‘Wat dan nog meer?’
‘Dan worden het verlangens en droomen, dan worden het allerlei diepten, die ze
zelf niet kent.. en.. waar ze bang voor is...’
Ze keerde haar hoofd van hem af.
‘Bang? De dappere Phil? Zeg mij maar waar je bang voor bent, ik zal je wel
beschermen....’
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‘Ik kan het niet zeggen, ik weet het niet.... en,’ - ze richtte zich op, ‘ik wil het ook
niet weten’. Ze zag hem uitdagend aan. ‘Verzen zijn soms net als muziek.... Je zegt
daarna allerlei onzin en....’
‘Onzin alleen, Phil? Soms lijkt de diepste werkelijkheid onzin.... en ze is daarom
niet minder werkelijk.... Vertel me, van je verlangens en je droomen....’
‘Och....’ ze speelde met haar vingers.... ‘daar kan ik niet over praten. Ik verlang
naar iets nameloos....’
‘Je verlangt naar liefde, Phil’.
Ze zag op. Hij keek haar ernstig aan.
‘Hoe weet u dat?’
‘Omdat ik je ken. Als je die groote oogen
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naar me opslaat.... dan zie ik alles erin’.
‘Nee, dat wil ik niet. Ben ik zoo makkelijk te doorzien?’
‘Niet voor iedereen. Voor mij wel omdat ik belang in je stel’.
‘Hè, zegt u eens,’ Phil keerde zich geheel naar hem toe, ‘wat voor idee hebt u
eigenlijk van me?’
Hij lachte. ‘Wou je dat weten? In de eerste plaats vind ik dat je een pittigen geest
hebt, maar verder kan ik me er niet over uitlaten’.
‘Waarom niet? Nou niet plagen. Ik wou 't zoo dolgraag weten’.
‘Waarom niet? Omdat jij altijd zorgvuldig alles verbergt wat een juisten indruk
van je innerlijk kan geven’.
‘En u kende me zoo goed,’ zei ze teleurgesteld.
‘Ik kèn je goed. Maar je bent nog een kind, je kunt nog zooveel veranderen en een
vast oordeel over zoo'n kameleonnetje uitspreken is me te gevaarlijk. Ik weet niet,
hoe de liefde op je zal inwerken bijvoorbeeld’.
‘Op me inwerken. Niets geen poëtische uitdrukking!’
‘Ik weet niet, of je hevig of kalm zult liefhebben, of je in alles en alles jezelf kunt
geven, òf dat je....’
‘Natuurlijk je in alles en alles geven. Wat is lièfde anders?’ viel Phil hem in de
rede. Hij bleef haar even aanzien. Toen glimlachte hij weer en zijn hand op haar
hoofd leggend, zei hij:
‘Ik hoop dat je gelukkig zult worden, mijn kind’.
Phil stond roerloos. Haar hart klopte luid. Ze bleef staan, toen hij naar binnen ging.
Toen werd de kamer verlicht en het schemerlicht op de warande vervaagde. De avond
was buiten gesloten. Aarzelend kwam ze de kamer in. Meyland trad haar tegemoet.
‘Het is elf uur, Phil, je moet gauw naar bed. Morgen om negen uur komen de polissen
weer!’
‘O!’ zei Phil. Ze had zoo graag zijn kamer eens goed bekeken. Maar zwijgend
volgde ze hem naar beneden en nam afscheid van zijn vrouw.
‘Ik zal je even thuis brengen,’ zei Meyland, terwijl hij Phil aan haar mantel hielp.
En zijn hoed van de kapstok grijpend, ging hij de deur uit. Buiten kraakte het grint.
Ze liepen de stille straat door naar het park. De zomerhemel stond vol diepe sterren.
Plekken zwarte schaduw lagen op den blonden weg. De nachtwind suizelde door de
boomen, die heen en weer wiegden met zoete bewegingen.
Ze gingen langs den vijver, die een donker geheimnis was onder de bloesemende
twijgen. Een vogel ritselde boven hun hoofd.
Phil liep dicht naast hem. De zomernacht was haar een zalige beklemming. Een
snik ontsnapte haar opeens.
‘Phil, wat is er?’ Hij fluisterde bijna. En zij fluisterde terug: ‘Ik ben zoo gelukkig....’
Hij stond stil. ‘Hoe komt dat’ zei hij veel luider.
‘Het is hier zoo prachtig. En die heerlijke stilte!’
‘O!.. Ja,’ en toen. ‘Het is een Fantaisie Impromptue, nietwaar Phil? Dat is eigenlijk
het heele leven....’
Bij haar huis nam hij snel zijn hoed af, drukte vluchtig haar hand en riep: ‘Morgen
om negen uur polissen! Wel te rusten’.
(Slot volgt).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Johan de Meester, ‘Carmen’, 2 dln., Amsterdam, Em. Querido; het jaartal
ontbreekt.
Met een enkel, kort citaat - alweer, goedgunstige lezer! - wil ik aanvangen. Het zal
mij dienen als een motto. Kernspreukig is het n.l. en zeer kenschetsend. Op blz. 110
van Carmen staat dit: ‘Zijn roman (d.i. die van Hendrik Lampe, docent en schrijver,
mannelijken hoofdpersoon in De Meester's roman. H.R.) zou hèt boek van de
eenzaamheid zijn: de uiting van een wanhopig verlangen naar v o l l e d i g e
v e r e e n i g i n g (de s p a t i e e r i n g is van den auteur. H.R.)
Heeft Joh. de Meester, bij het schrijven van dezen zin, aan zijn eigen roman
gedacht? ‘Hèt boek van de eenzaamheid’ te schrijven is dat ook zijn bedoeling
geweest? Ik zou er volmondig ja op durven antwoorden, als daar niet in de nadere
definieering, achter de dubbele punt, het woord ‘wanhopig’ stond. En het zeer
treffende van dit nieuwe boek van De Meester niet juist was: dat het niets wanhopigs
heeft. Dat het leven er in begeerd en vereerd wordt, de zelfmoord gevoeld als ramp
en ontzetting. Dat Johan de Meester, die zich eens toch zoo ergerde aan een
verzuchting van ‘Bernard Bandt’ - verzuchting die de schrijver van dat boek niet
voor zijn rekening nam! - over het geluk der menschen dat hun alléén zou komen
van andere menschen, dat diezelfde De Meester hier het leven lief heeft om de
heerlijke mogelijkheid van volledige vereeniging, mensch met mensch. Volledige
vereeniging in liefde van man en vrouw, van ziel en zinnen tezamen en tegelijk. Het
geloof aan dit geluk, het glorifieeren ervan, het doen begrijpen, althans aanvoelen,
zijner onuitsprekelijk teere zaligheden, - ziedaar de geest, de reden-van-bestaan, van
dezen roman. Een zeer sterk liefdesidealisme dus, - wel ten hoogste opmerkelijk in
een intellectueel van dezen tijd, en in een man van welhaast zestig jaren.
Want - men begrijpe nu eens goed - de illusie, de bezielende gedachte bleek hier
niet te zijn: de mogelijkheid van volledige vereeniging voor een oogenblik, een uur,
een dag, de mogelijkheid dus van wederzijdsche extase. Neen-neen, de illusie van
Hendrik Lampe uit ‘Carmen’, die ook blijkbaar de illusie des auteurs was en hem
inspireerde tot dit boek, het is de eeuwenoude huwelijks-illusie, het geloof aan de
mogelijkheid eener b l i j v e n d e volledige vereeniging, van voortduur, of althans
van intermitteerenden voortduur der extase. Geen kwestie hier van een modern
optornen tegen het huwelijk als verouderde of verouderende instelling, van verlangen
naar vrijer sexueele zeden*) Integendeel, blijkbaar wordt in dit toch zoo jeugdig
frissche boek - maar misschien wel onder invloed van conservatieve opvattingen,
godsdienstige opvoeding? - van het huwelijk nog veel schoons gedroomd. Is het niet
uiterst merkwaardig?
Och, alle waarachtige kunstenaars zijn idealisten! Teleurgestelde idealisten noemen
zich vaak pessimisten. Maar het ideaal is doorgaans sterker dan de teleurstelling, het
blijft bezielen, trots alles. G e e r t j e , ofschoon hij het boek pas op rijper leeftijd
*) Ofschoon toch, volgens Dr. J.A.N. Knuttel (zie zijn Bloemlezing, verschenen bij Van Looij)
De Meester's meeste werken hem zijn ingegeven door een gevoel van tegenzin tegen de
gangbare moraal!
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voltooide, was het groote werk van De Meester's jeugd-idealisme. ‘Carmen’ is het
van zijn latere, meer verfijnde, meer vergeestelijkte illusies. Geertje - een en al lyriek
van eenvoudige, milde, gulle, lieve, trouwe vrouwelijkheid; in ‘Carmen’ de vereering
voor het samen-
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gestelde wezen van hartstocht en geest, van klaar gevoel en ondoorgrondelijke
mysterien, van schijnbaar roekeloos onverschillig leven bij uiterste gevoeligheid en
fijnen adeldom - dat óók een vrouw, en óók zeer schoon kan zijn!
Maar in Geertje, den roman - zooals ik dien nu zie - iets toch edelers, hoogers: de
loutere, meer objectieve, vrouwenvereering, kunstenaarsgeluk door de pure
aanschouwing; in ‘Carmen’ meer zelfzucht, meer hunkering, vereering niet meer
voor de vrouw alleen, maar voor de ‘volledige vereeniging’. Het eenvoudige verhaal
van Geertje: treurig, maar zeer schoon, dat van Lex: in zijn grilligheid begrijpelijk,
sympathiek, boeiend, móói ook, en vooral zoo fijn en innig van opmerking en
doorproeving. Geschreven met onbegrijpelijk rijke levenskennis en een groot,
bewonderenswaardig talent voor het vasthouden van gevoels- en stemmingsnuances.
Zou ik met het bovenstaande, ter aankondiging van De Meester's nieuwen roman,
nu eigenlijk niet mogen volstaan? De meeste van mijn lezers zullen thans toch weten,
wat zij weten wilden, toen zij aan deze ‘boekbespreking’ begonnen: dat ik ‘Carmen’
een mooi en merkwaardig boek vind en ieder aanraad het te lezen. Maar neen, ik
merkte het weer in gesprekken, men verlangt méér van den litterator, van den ‘collega’
ook des auteurs. Wat ik te zeggen heb over de ‘karakterteekening’, van hoofd- en
bijpersonen, over de compositie en den toon, over de heele techniek.
Een moeilijk en niet altijd aangenaam werk, die analyseering, die schifting in
verschillende elementen van een artistiek beschouwingsobject. Ja, feitelijk onmogelijk.
Zooals ook een gaaf karakter, een persoonlijkheid, een niet te verdeelen complex is,
zoo kan men ook eigenlijk in het kunstwerk, dat de gave uiting eener persoonlijkheid
is, al die dingen, die in de artistieke critiek nu eenmaal een naam gekregen hebben:
toon en accent, stijl en compositie, ja ook verhaaltrant, karakterteekening, dialoog,
niet scheiden. Johan de Meester is een sterke en scherp gemarkeerde persoonlijkheid,
en zie ik wel, of liever hóór ik wel, dan is zijn toon in ‘Carmen’ bijna voortdurend
zijn meest natuurlijke, zijn zeer eigene. Op zulk een toon kan men moeilijk
aanmerking gaan maken, hij is nu eenmaal de schrijver zelf; wie dien toon dus niet
accepteert, accepteert den heelen schrijver niet en doet maar het best hem - om 't
eens huiselijk uit te drukken - maar te laten loopen! De toon van Johan de Meester
- en ik spreek nu alleen van den toon, maar accent, stijl, compositie, verhaaltrant,
heel de ‘techniek’ hangt daarmee samen - die toon dan is zeer levendig, zeer nerveus
levendig zelfs, hij smijt er schrijvende de woorden uit zooals hij het sprekende doet
en soms, zeer kenschetsend, geeft hij zinnen, of zoogenaamde zinnen, waarin haast
alle woorden door komma's zijn gescheiden. Leest men zulke zinnen hardop, dan
klinkt het als het afgebroken tikken van een telegraaftoestel: Tik, tik, tik, tik-tik-tik,
tik, tik-tik-tik-tik, enz. Rustig is dit niet. Het enerveert soms. Ik kan mij best begrijpen,
dat er menschen zijn die liever met kalmer, rustiger, persoonlijkheden, rustiger
schrijvers dus ook, omgaan. Ik heb het dan ook al hooren verklaren: ‘de Meester, ja,
'n heel knap psyscholoog, bizonder gevoelig, maar.... ik kan hem niet goed lezen, hij
geeft mij hoofdpijn.’ Nu, in vredesnaam, die menschen moeten dan maar eens een
gunstigen dag afwachten - óf geheel van de lectuur afzien; het is niet anders!
Ik voor mij zou óók wel willen, dat De Meester een beetje rustiger was, maar hij
is het nu eenmaal niet, en zooals hij wèl is kan ik hem gelukkig zonder hoofdpijn
lezen. Hinderen doet hij mij eigenlijk alleen waar zijn toon mij niet natuurlijk
voorkomt - hij heeft van die plekken in zijn boeken; als ik me niet vergis, werkt hij
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wel eens in uren, waarin hij liever niét moest werken, daar hij dan waarschijnlijk te
vermoeid is. In zulke
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uren maakt hij, blijkbaar met moeite, ingewikkelde volzinnen, is zijn gewonen toon
- dien ik een ietwat gedrongen, een gestileerden praattoon zou willen noemen - kwijt,
en dit geeft dan aan zijn stijl iets voor mij pijnlijks, een weinig benauwends.
Zie, nu heb ik alweer onwillekeurig dat andere woord: stijl gebruikt. Och, het is
eigenlijk allemaal hetzelfde! Ik geloof niet, dat ik gerechtigd ben De Meester's
schrijfwijze - ook zijn compositie niet - rechtaf m o o i te noemen. En toch vind ik
zijn wérk mooi, en dit werk is toch zijn wóórd, toch ziet De Meester dus kans de
schoonheid die in hem leeft, in zijn bezonken ontroeringen, mij te toonen door zijn
woord.
En nu de karakterteekening, de behandeling van personen, de psychologie zooals
men dat noemt. Och ja, het is niet onmogelijk, ook daarvan afzonderlijk te spreken,
als men maar toegeeft: dit is, in de kern van de zaak, nét zoo'n kwestie als die van
de techniek. Geen schrijver maakt een roman óm de karakterteekening, de
psychologie. Hij doet het om zijn levenskijk te uiten, zijn levensgevóel vooral, om
- zooals De Meester-Lampe het uitdrukt - met het leven af te rekenen, om zijn positie
tegenover dat leven, in de eerste plaats voor zichzelf, duidelijk te maken, om iets dat
in zijn gedachte leeft, woelt, strijdt, nu eens lekker onder de knie te krijgen. Zeker,
hij heeft daar plezier in, karakters te teekenen, maar ten slotte máákt hij die karakters
toch eenvoudig zooals hij ze wil, zooals hij ze noodig heeft. Náár het leven, o zeer
zeker, maar het leven is zoo groot en zoo veelzijdig! Men kan er alles uit putten!
Men kan mij uiterst moeilijk bewijzen, dat iets onjuist is in 't geen ik schrijf, als ik
er nu eenmaal kans toe gezien heb, dat iets te doen leven, er bloed, zinnen, een levend
aangezicht aan te geven! Het schijnbaar onmogelijke wordt dan.... waarheid.
Men spreekt - ja ik sprak zelf zooeven nog, naar aanleiding van G e e r t j e - over
objectiviteit in den roman, in de karakterteekening dus. Maar laat ons toch nogeens
even zien, wat is dat eigenlijk, objectiviteit? Zuiver wetenschappelijk beschouwd,
zou men in een objectieve beschrijving allen invloed van het beschouwende en
beschrijvende subject moeten missen, zou het dus zijn een inventarisatie van niets
dan werkelijkheden, feitelijkheden. Maar dit kan immers niet! Hoe moet ik tot die
kennis der feitelijkheden komen als het niet is met mijn zinnen en met mijn
verbeelding? Als werkelijk, wetenschappelijk, objectieve beschrijving mogelijk was,
zou dat toch nooit artistieke arbeid kunnen zijn. Want al wat het artistiek maakt moet
voortkomen uit het subject. Bij artistieke objectiviteit kan dus enkel kwestie zijn van
een meer of een minder, van een stréven, de wereld, de menschen te geven met zoo
min mogelijk subjectieve beoordeeling, vooral zonder veroordeeling, maar ook met
maat in de lyriek. In G e e r t j e werd de wereld afgebeeld met een streng streven
naar objectiviteit, oordeelloosheid, toch is het lyrisch gevoel in den schrijver, vooral
voor de heldin, er zeer duidelijk. In ‘C a r m e n ’ is minder lyriek, maar weer meer,
subjectieve, critiek. De bewonderde figuur van Lex wordt er alevel met
prijzenswaardig helderen, critischen blik in bekeken, de critiek waar het Lampe gold
is zelfs te straf, te veeleischend, onbillijk door bittere strengheid. Hij schijnt
voordurend getoetst te worden aan het ideaal. En dan lijkt hij natuurlijk telkens, gelijk wij allen, nietwaar? - een ellendeling, een lafbek, een belachelijk ventje, klein
van gevoel, wankel in zijn daden. Wie dit boek leest, en zichzelf niet zeer goed kent
- zichzelf, en daardoor anderen - zal geneigd zijn den armen, eenzamen Lampe van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

allerlei leelijks te beschuldigen, zal min of meer een hekel aan hem krijgen. De
Meester stelt wel zeer hooge eischen aan zijn lezers, hij helpt hen nooit; soms is het
zelfs of hij zijn best doet hen in de war te brengen.
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Laat ik voorbeelden geven. Eerst die mooie blz. 93-95, zeer typisch De Meester, vol
prachtige fijnheden, maar met overdrijving in de critiek, de zelfcritiek van Lampe.
Deze artiest, toch zoo vol eigenliefde, houdt ervan zich te pijnigen met zelfspot. Heel
goed - maar de schrijver had immers tusschenbeide kunnen komen en een juister,
rechtvaardiger, objectiever voorstelling geven:
‘Hij stond midden in de kamer. Hij voelde bedaring over zich vallen, bedaring die
ontmoediging ook was. Door de donkere gapingen van de hooggeschoven ramen
dreef in breede golven de geurige koelte dier vreedzaamheid, waar zijn stugge gevoel
nu wars van bleef. Boven den schoorsteen was de smalle reep van zijn spiegel, en
op de plek, waar hij stond, zag hij, in dat als grijzig metaal glanzende vlak, de lamp
bovenop zijn lessenaar, waarvan Lex*) de papieren kap had vernieuwd. Die leek in
dat vlak een reusachtige goudsbloem. Hij trad iets nader tot het licht en plotseling
was zijn gelaat in den spiegel, voor de helft verlicht†). Dat was hij. Deze leelijke man.
Deze leelijke, al onjeugdige man. De werkelijkheid, vernuchtering. Alles zag hij nu
ontnuchterd. Die ruzie met Lex van morgen - onzin, en al de gevoelighedens daarna,
opwindinkjes in kleinzieligheid. Zijn zelfbeklag was nooit iets anders. Niets dan deze
laffe aanmatiging: dat hij, om beuzelpraat beleedigd, in het leeraarsbestaan telkens
krenkingen vond. “Boven het leven, door er buiten te blijven” - jawel, maar hij wou
toch het leven niet uit. Wat ging in hem om, deze laatste dagen? Hij was - toch niet
verliefd op Lex?
Hij keek den man in den spiegel aan en poogde dien spottend toe te lachen en
keerde geërgerd zich af van dit spel, dat, behalve een toegeven aan zijn
onoverwinnelijke behoefte om met zichzelf bezig te zijn, een verschijnsel was van
zijn uitstelziekte, die hem met het ernstigste deed sollen.
Ditmaal zou hij niet ontwijken. Hij wilde alles overdenken. Kon hij verliefd zijn,
hij, op Lex? Maar hij wilde dit immers niet. Verlieven kan iemand tegen zijn wil.
Maar toch niet hij, die het-eerst-aan-zichzelf-dacht, die dit met elken artiest gemeen
had. Zijn zelfzucht had aan Tilly genoeg. Hij kon op Lex niet verliefd zijn of worden,
omdat zij het zeker niet was op hem; en hij, onder alle omstandigheden, te angstvaliig
was vervuld met zichzelf, om ooit het onmogelijke te willen. Ook deze waan was
weder niets dan een onbewust pogen om uit te wijken voor zijn eigenlijk verlangen.
Wat begeerde hij! Niet de gelegenheid, die er wel was, om boeken te schrijven:
enkele mooie dingen te maken. De school vond hij vervelend, te min. Zijn trots vond
hem te goed voor de school. In een ander land, als hij een wereldtaal schreef, zou hij
misschien te goed kunnen blijken. Maar hij leefde nu eenmaal in Nederland; het
gebied, voor wie daar schrijven, is klein. Béteren dan hij ervoeren 't! Een reden tot
niet-doen was dit dus niet. En de school was géén beletsel. Maar thans hokte zijn
lust, zijn ijver, en probeerde hij zich wijs te maken, dat er voor het schrijven geen
tijd bleef. Hij maakte 't zich druk, om het druk te hebben, en gaf bijvoorbeeld gratis
privaatles, hoewel de jongens hem eigenlijk even weinig konden schelen als de school
op zichzelf. De verschillen met den rector ergerden hem, juist door zijn
onverschilligheid. Hij had voor zijn taak geen leed van tegenwerking over. Studie?
Ja, hij deed liever aan studie. Maar eigenlijk schreef hij alleen gráág romans. Nu
prikkelde 't hem, dat Lex dit doorzag. Maar ach, zij overschatte dien drang. Ook
hierin was hij dilettant. Zoo hij Lex van een dilettant zou spreken, zou zij denken
*) Lex, - dit voor wie 't nog niet weten mocht - is de jongere zuster van Lampe's vrouw.
†) Dus allerminst favorabel! Dit is opzet bij den schrijver.
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aan iemand als oom Alex. Maar in dien Streber zat veel meer lust, meer instinctieve
behoefte tot doen, dan er ooit, hoe kort ook, in hem geweest was, zelfs in de
perodietjes, die hij zijn geestelijken bronstijd genoemd had’.... Enz.!
In het volgende is de zelfcritiek nog wree-
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der, wranger. Maar dit is een stukje uit Lampe's dagboek, de schrijver had zich dus
daar de gelegenheid tot zelf, o b j e c t i e f (men weet nu hoe ik dat bedoel!) oordeelen,
tot waarachtig episch werken, ontnomen.
(Blz. 275) ‘Al in de tram verzakte mijn moed, voornamelijk onder zelfverwijt. 'k
Wist, dat ik huichelde en laf was. Lex had den moed en ik was bang. God, hoe was
ik ontsteld in de velden, toen ze sprak van te breken met Oom, daar ik zou bij staan
als getuige!.. Er huisde in mij een ellendeling, onvatbaar voor ontroering en meelij.
'k Had theatraal haar naam geroepen, toen de leeraren mij de doodstijding brachten*)
Maar noch haar aangrijpende mededeelingen over de wanhoopsdaad van dien
man-vol-liefde, die tot zelfmoord kwam om een vrouw als Aukje; noch de
aanschouwing van haar in rouw, hadden mij uit mijn zelfzucht getrokken, op uit mijn
laaghartigen angst. De nuchterheid van den bangert, ook nu! Zelf bang, had ik
geguicheld met haar; terwijl de vrouw die ik lief dacht te hebben, mij haar vertrouwen
gaf, onder zóó'n leed!....
‘Ik zat, in de tram, tegenover haar. Onwillekeurig, maar ook: om de menschen,
had ik die veiliger plaats gekozen en niet als trooster mij naast haar gezet. Telkens
zag ik, meewarig, haar aan en in mij huichelde het, was de hardheid....’
Er is veel meer zoo. Er is o.a. ook Lampe's allerkleinzieligst schaamte-gevoel om
zijn sjofele jas in de garderobe op ‘Heidelust’, rijke buitenplaats van zijn vrouws
stiefmoeder, er is zijn ‘smullen’ van de ‘soepen’ op hetzelfde Heidelust, zijn smullen
ook van ‘lekkernijtjes’ in 't huis zelf der geliefde vrouw en van Kieboom, den
onbenulligen rijke-kleermakerszoon, haar echtgenoot. ‘Vroolijk zag Lex toe, hoe ik
smulde, en natuurlijkerwijze ontging haar niet, dat ik even verlegen zat met het
papiertje’. Is het niet al te wrang-wreed? Waarlijk, De Meester heeft zijn ‘held’ niet
gespaard! 't Is waar dat de prachtige eigenschappen zijner heldin er nog voordeeliger
door uitkomen. En ook waar is: De Meester's hakken op zijn mannelijken
hoofdpersoon, dat ons onbillijk voorkomt, doet ons toch in elk geval sympathieker
aan dan 't geen men vindt bij vele andere schrijvers: hun uit toon en houding blijkende
ingenomenheid met personen, die zich in ónze oogen onwaardig, b.v. laf of
zelfzuchtig, gedragen.
Eenzaam is Lampe, en eenzamen zijn gewoonlijk vol zelfverwijt; zij vergelijken
zich niet met anderen, maar met hun eigen droom. Een eenzame is ook Lex, en dat
zij elkander liefkregen - of misschien wel: zich verbeeldden elkander lief te krijgen
- het kwam wel voornamelijk voort uit die geestelijke affiniteit, die tusschen eenzamen
bestaat. Machtige hartstocht, die alles overwint, zich overal doorheenslaat, is altijd
spontaan, en wel van gansch ander kaliber dan het gevoel dat Lex en Lampe verbond!
Daarom bevreemdt het mij ook zeer, dat De Meester gemeend heeft, het zoo hoogst
toevallige ongeluk met den motor noodig te hebben om Lex tot inkeer te brengen en
hun blijvende vereeniging onmogelijk te maken. Ook zónder dat ongeluk zou er
immers niets van zijn gekomen. Van beide zijden ontbrak het noodige élan. Aan
beide zijden zouden dan ook ongelukken gemaakt zijn en noch Lex noch Lampe
waren zelfzuchtig en.... optimistisch genoég. Was Tilly niet zoo'n goede,
achtenswaardige vrouw geweest en Lex échter, hartstochtelijker verliefd, dan, ja dán
allicht....
*) Doodstijding n.l. van Tromp, de leeraar op wien Lex ‘geestelijk verliefd’ is geweest en voor
wien zij nóg warme vriendschap gevoelt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Even goed als ik m.i. had kunnen volstaan met de woorden: lees het boek zelf, het
is mooi, fijn, merkwaardig, éven goed zou ik er nog vele bladzijden over door kunnen
schrijven. Maar ook dit laatste zou u niet welkom zijn, lezer - wiens goedgunstigheid
toch altijd maar een bloote onderstelling is! En dus eindig ik. Maar niet zonder een
diepe buiging voor Johan de Meester, en een tweede voor Lex-‘Carmen’.
H.R.
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R.W.P. de Vries Jr., Hoe onze prenten gemaakt worden, Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & Zoon, 1916.
Een boekje door een redacteur van een tijdschrift bespreken in dat tijdschrift zelf het zou een taak zijn, die ik niet graag op me nam. - Wat ik hier doe is dan ook niet
meer dan het aankondigen.

AUTOTYPIE VAN RASTER VAN

70 VIERK. PER □ C.M.

En dat is niet overbodig.
De auteur noemt in zijn voorrede verschillende categorieën van menschen, voor
wie een verklaring van verschillende procédé's van reproductie van nut kan zijn, Ik
zou daaraan nog toe willen voegen de kunstenaars en de verzamelaars.
Wat de eersten betreft, ze weten meestal (en toch komt het hun dikwijls te pas,
voor reproductie te werken) te weinig van de eischen en grenzen en mogelijkheden
der verschillende procédé's, en het gevolg is een grootere teleurstelling dan noodig
ware als eens een teekening gereproduceerd wordt.
Wat de verzamelaars betreft, de buitengewone vergevorderdheid der mechanische
techniek maakt stelselmatige en geraffineerde namaak van alle soort grafische kunst
mogelijk, en het eenige, waardoor ze zich daartegen kunnen wapenen, is: leeren zien,
hoe datgene wat hun voorgelegd wordt, eigenlijk saamgesteld is, hoe het tot stand
kwam. En dat kan niet anders dan door althans te weten wat de kenmerkende sporen
zijn, die de mechanische reproductie nalaat - bv. het toch bijna altijd te constateeren
rasterwerk.
Er zijn natuurlijk uitgebreider en dieper doordringende handboeken over dit
onderwerp, maar zij dienen meer voor hen, die als vakman met den druk te maken
hebben, en die leeren natuurlijk altijd het meest van de praktijk.
Voor hem die wil weten, hoe verschillende prenten zijn ontstaan, geeft dit boekje
genoeg; hij leert er door onderscheiden en genieten. De bijzondere beteekenis van
dit werkje is, dat onder de prenten, die de titel noemt, verstaan worden ook de door
lijncliché, autotypie, rotogravure enz., langs fotografischen weg onstane reproducties,
die de tijd van heden bij zoo grooten getale oplevert - dus niet slechts wat de
verzamelaar ‘prenten’ noemt: houtsneden, kopergravures, etsen, litho's enz.
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Dit nu is taalkundig volkomen juist, want een ‘prent’ of ‘print’ is iets gedrukts,
en ten slotte komen alle afbeeldingen, waarvan hier sprake is, daaraan overeen dat
ze gedrukt worden, met inkt op papier. Hoewel het woord het niet bepaald zegt,
geloof ik niet, dat men een afbeelding, gedrukt op stof of (wat ook geschiedt!) op
aardewerk, een prent zal noemen, maar voorzoover de schrijver gaat, blijft de
verklaring een zuivere.
Het volkomen zakelijk karakter van het werk sluit eigenlijke critiek van mijn
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kant overigens vrij wel uit, en is bovendien zijn beste aanbeveling.

AUTOTYPIE MET RASTER VAN

10 VIERK. PER □ C.M. FRAGMENT VAN CLICHÉ OP PAG. 314.

C.V.

Het Signaal, Piet van Wijngaerdt, over de nieuwe strooming in de
hedendaagsche schilderkunst, verlucht met 35 reproducties. Bussum, Paul
Brand.
De titel was mij niet erg duidelijk, want ik verkeerde in twijfel wat eigenlijk H e t
S i g n a a l was, of daarmede Piet van Wijngaerdt bedoeld werd, dan wel of deze de
schrijver was, die het signaal liet hooren; terwijl ik evenmin kon gissen in welke
strooming de hedendaagsche schilderkunst zich nu weer geworpen had.
Niet zonder belangstelling greep ik dan ook deze in mooi Japansch geel gedoste
uitgave en kwam tot de ontdekking dat Piet van Wijngaerdt de signaalblazer was,
die in zeer kort bestek ons even voert door de nieuwe strooming in de hedendaagsche
schilderkunst.
In die luttele bladzijden met groote letter ruim gezet, vindt hij gelegenheid, het
publiek, de kritiek, en andere stroomingen in de schilderkunst dan de ‘nieuwe’ eens
flink onder handen te nemen, en harde waarheden te doen hooren.
De inhoud vermeldt:
De nieuwe schilderkunst tegenover het het publiek.
Wat de nieuwe schilderkunst is.
Overeenkomst en verschil met het impressionisme. Hare beteekenis als plastische
kunst.
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Door welke oorzaken het publiek soms geschokt en gehinderd wordt door de
nieuwe schilderkunst.
De nieuwe schilders zijn geen theorétici.
Eenige oorzaken van dwaling en misvattingen der critiek.
Het gedeelte aanstellerij in de hedendaagsche schilderkunst.
De nieuwe schilders willen een zuivere kunst.
Waarom de nieuwe schilderkunst, trots àlles, zàl erkend zijn.
Een geheel programma dus, men zou geneigd zijn te meenen dat het wel wat veel
is om zoo maar in eenige bladzijden te worden verwerkt.
Of ‘het signaal’ - ik bemerkte later, dat
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deze titel eigenlijk van Le Fauconnier stamt - de lezers nader gebracht zal hebben
tot beter begrip omtrent deze ‘nieuwe strooming’ betwijfel ik echter; te meer daar
de ‘verluchtingen’, (ik zou het liever illustraties noemen, want verluchten doen deze
tusschen en buiten tekst geplaatste clichés, van allerhanden formaat niet) nòch wijzen
op een zelfde richting nòch op een zelfde opvatting.
Van een aangekondigde ‘nieuwe strooming’ verwacht men, behoudens persoonlijk
inzicht der kunstenaars, toch eene zekere saamgehoorigheid en nu zie ik, en
waarschijnlijk verscheidenen met mij, geen verband tusschen Manet en Alma, tusschen
van Gogh en Wigman, tusschen Berlages beurs en het werk van Maks of van
Wijngaerdt zelf; en ook dit verband (zoo het bestaat) wordt ons door den tekst niet
verduidelijkt.
Lezen wij een zin als: ‘De nieuwe schilders dan willen een zuivere, gezonde,
eenvoudige kunst, niet vertroebeld door quasi-diepzinnige, maar in waarheid zéér
gecompliceerde littéraire gedachten....’ en zien wij daarbij een afbeelding als
Schelfhouts Peintre de la Bretagne dan is alweer het contact verbroken. En blijven
wij bij dit schilderij of bij van Gogh's boer, of bij Manet's Olympia, dan zien wij dat
daarbij het onderwerp wel degelijk van belang geweest is en de leuze: ‘Een z u i v e r e
kunst, wézenlijke schilderkunst, d e s c h i l d e r k u n s t o m d e s c h i l d e r k u n s t
z e l v e daarop toch zeker niet van toepassing.
Dat de ‘nieuwe schilders’ niet meer onderwerpen behandelen als: de geketende
Prometheus, en niet meer, zooals vele Larensche schilders, een moeder met een kind
schilderen, is sinds lang bekend, zegt de heer van Wijngaerdt. ‘Daar is meer
beweeglijkheid in concept, gepaard aan eene grootere belangstelling voor àlles wat
hen omringt voor in de plaats getreden.
‘Er is eene grootere verscheidenheid in onderwerpen, meerdere variatie in de
samenstelling hunner werken gekomen. De nieuwe schilders behandelen zoowel het
landschap, als het stilleven, schilderen havens, fabrieken of 't naakt, enfin alles wat
hen aantrekt en imponeert’. Maar, zouden wij bescheidenlijk willen opmerken:
bladeren wij de geschiedenis der schilderkunst door dan zien wij dat men ten allen
tijde, het landschap, het stilleven, havens en het naakt zelfs wel tot op zekere hoogte
fabrieken geschilderd heeft, en niet alleen de ‘moderne schilders, ‘die op zichzelf
zeer interessant zijn’.
De ‘nieuwe strooming’ echter kenmerkt zich volgens de schrijver dan:
1o) Door in de schilderkunst een element van groote innerlijkheid, van méér
innerlijk leven te brengen, haar méér diepte te geven door het spel der schaduwen,
de versterking der kleuren, der lijnen, de waarden en de volumen zal zij in uitdrukking
synthetischer en in karakter van eene breedere, diepere menschelijkheid worden.
2o) Door het gebruik van dissonanten en breed uitgespreide, samengevatte plans
en kleuren zal de schilderkunst in kracht van uiting winnen.
3o) Door het vermijden der gemaniereerdheid van het luminisme, pointillisme en
andere onbeduidende surrogaten, verbindt de nieuwe strooming in de schilderkunst
opnieuw de beeldende kunst ònzer dagen met de klassieken niettemin blijvende de
krachtige uiting van ons moderne leven.
Ziet hier eenige punten waaraan wij de nieuwe strooming zouden kunnen toetsen
en die op het werk der volgelingen dezer richting: Edouard Manet, Paul Cézanne,
Vincent van Gogh, Paul Gauguin, H.P. Berlage, P. Alma, Arn. Colnot, Le Fauconnier,
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Mevr. C. Fernhout-Toorop, C.J. Maks, Lodewijk Schelfhout, Piet van Wijngaerdt,
E. Wichmann van toepassing zou moeten zijn.
Het verband echter tusschen deze schilders onderling en tusschen hun werk en
den daarop betrekking hebbenden tekst van den heer van Wijngaerdt, zij is mij na
lezing van het signaal helaas nog niet duidelijk geworden,
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en dat zal toch wel de bedoeling van den schrijver geweest zijn.
Maar ik vermoed dat hij zijn taak als schrijver wel wat onderschat heeft.
R.W.P. Jr.

De Rotterdamsche tien.
De Rotterdamsche Tien, een club van schilders in de zich snel ontwikkelende
koopstad, hebben te Amsterdam geëxposeerd in het Panorama-gebouw. Dit nu is
niet zulk een gebeurtenis als men misschien eenig recht zou hebben te verwachten;
de groei der kunsten te Rotterdam laat zich nog niet vergelijken met die in de stad
welke zij in veel opzichten naar de kroon steekt. Intusschen, twee mannen die ons
niet zelden voor verrassingen plegen te stellen: Huib Luns, die wél, en Dirk Nijland,
die geen lid van de Tien is, ontbreken.
Van de hier tentoonstellenden schijnt mij Weyns de belangrijkste; een zeer frisch
schilder, zooals vooral uit zijn stilleven blijkt (vergeleken met de stillevens van
Schildt, die zeer doorwerkt en technisch knap zijn, werken die Vruchten als iets toch
gevoeligers en spontaners) terwijl zijn landschappen waarlijk een stem hebben, die
tot mij doordringt. Ik wees er reeds elders op dat deze schilder te weinig (of liever
in het geheel niet) schijnt te letten op de lijsten, die toch zoo goed bij een schilderij,
bij het gamma, bij de mate van kracht ook, moeten gekozen zijn, ze zijn
verschrikkelijk, deze bazar-artikelen met de drukke en conventioneele ornamenten
en schelle nieuw-goud-kleur, ze lijken wel in het groot opgedaan, bij het stuk, zooals
de zuinige huismoeder jurkengoed koopt. Liever een vlakke houten lijst wat
beschilderd, dan deze ellendige dingen, die de aandacht trekken en de kleur
vermoorden.
Bij Schildt, dien ik reeds noemde, is de ernstige bestudeerdheid der dingen te
prijzen, zoo ook bij Addicks, die echter vaak wat arm van kleur is, en Mevr.
Heyberg-Ledeboer, die wat glansloos en ververig blijft.
Oldewelt, in de naaktfiguur, die ook op St. Lucas was, wel wat slap, geeft in het
groote schilderij (ook passend omlijst) ‘Pioen-rozen’ iets voornaams.
Aug. W. van Voorden is in de kleur nog wat onbeschaafd, en zijn ‘Laatste Gang’
(Engelsche mijnpaarden op weg naar het abattoir) ofschoon in de paarden zelf niet
zonder tragiek, mist zijn dramatisch doel door te veel en te gelijkwaardig bijwerk.
Ook is de neveligheid van een te rauwblauw.
Altmann is zich zelf zeer ongelijk. Hier en daar heel zwak, blijkt hij in de kleine
schilderijtjes ‘Opkomende dauw’, ‘Oestgeest’, ‘Slootje’ wel van een eigen kijk op
de natuur, terwijl een groot schilderij, een bosch-en-water gezicht, in het midden
gehangen, veel moois heeft; het is in zijn groen-gelige bronskleur iets zacht-vroolijks.
Het is ook al slecht ingelijst.
De geheele expositie bevat weinig of niets dat bepaald minderwaardig moet heeten,
daarentegen is er ook niets dat er uit valt, dat ons zegt: hier is iets ongemeens gaande,
hier is er één, op wien wij moeten letten. Terwijl men dat toch wel zou verwachten
uit Rotterdam, waar van snelle opkomst, ook van de belangstelling in kunst, overigens
zooveel teekenen zijn waar te nemen.
C.V.
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Twee Haagsche tentoonstellingen.
In de kunstzaal ‘Pictura’ te 's Gravenhage heeft Alb. A. Plasschaert (geboren 1866)
werk tentoongesteld van hoogen ernst, vrucht van innige vroomheid en diep nadenken
over de wereldraadselen, arbeid van iemand, die het zich technisch niet gemakkelijk
maakt - al zal men ternauwernood vormen zien, die aan de natuur herinneren - en
die met het allergrootste geduld en zeer eerlijke toewijding in beeld heeft gebracht,
wat zijn geest zag. Volgens F.E., schrijver van de korte inleiding in den catalogus,
is het, door Plasschaert gegevene,
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kunst. Doch, zegt hij: ‘Niet aldus noemt Plasschaert zijn werk. Hij noemt het:
“getuigenis van zijn òpgaan in den Eénen - Eéne: Liefde”. Hoè het dan mag genoemd
worden: kunst of liefde-getuigenis: Plasschaert geeft ons in zijn werk de ontroeringen
van eigen waarneming en getuigt van wat hij vond’. F.E. maakt er zich wel wat gauw
van af: alsof het slechts een quaestie van naam is, kunst of liefde-getuigenis! En dat
Plasschaert ontroeringen geeft van eigen waarneming, dat hadden we wel geloofd
zonder dat 't ons wordt verteld. Dat hij getuigt van wat hij vond: dit is toch wel de
meest primaire eisch, welken men een kunstenaar kan stellen. Met lieden, die niet
getuigen van wat zij vonden of die getuigen van wat zij niet vonden, behoeven we
ons niet bezig te houden.
Wat heeft Plasschaert zelf ons te zeggen? Van hem ligt deze raad in de expositiezaal
ter visie ‘dat de eenige weg om door te dringen tot het levende hart van mijn werk
d e z e l f d e is, die leidt tot het innerlijk leven van alle kunstwerken, n.l. Het zich in
stille, eerbiedige overgave er tegenoverstellen, wachtende zonder begeerte op de
gewaarwordingen die door het werk heen de geestesontvankelijkheid komen begroeten
(of liever: die in tegenwoordigheid van het werk komen uit God om den
ontvankekelijke te begroeten). Niet vragen naar beteekenis, niet zoeken naar
bedoeling, die niet bestaat, niet trachten naar een begrips-formuleering, die onmogelijk
is - dit is het eerste en het laatste. Een kunstontroering wordt ondergaan door die
bereid zijn tot de overgave, zij kan niet worden bevochten door die streven, trachten,
denken.’
Zooals men ziet, men moet veel doen en veel niet doen om dit werk te naderen.
Doch moeten wij, als onze wereld-beschouwing niet de wijsgeerig-godsdienstige is
van Plasschaert (en dat is m.i. noodig om geheel in dit werk door te dringen) dan
maar weggaan? Mogen wij dàn niet door te ‘streven, trachten, denken’ moeite doen
om te verstaan, wat ons wordt geboden? Zeker, ik ben tot overgave bereid, doch mijn
oogen zien nu eenmaal, bij het meerendeel van het werk, potloodteekeningen,
bestaande uit een wirwar van spinneweb-achtige lijntjes, die vaak ook lijken op
barstjes in steen, meestal zonder voor mij waarneembare rythme; daar tusschendoor
heele en halve menschelijke gelaten, oogen, veel oogen met of zonder hoofd; op de
grootere teekeningen (krijt) vaak een verdeeling door breede, zwarte, onregelmatige
lijnen, die doen denken aan de loodlijntjes, waarin stukken glasschilderwerk zijn
gezet (een herinnering aan de twee perioden, waarin P. glasschilder was; volgens
hemzelf vertegenwoordigen de zwarte lijnen het mannelijk element, terwijl op het
glas het vrouwelijk element invult en het geheel volmaakt). In de vakken een veelheid
van meetkunstige en niet meetkunstige figuren, kriskras dooreen. Een meer geordend
beeld geeft slechts de teekening ‘De strijder’, waarop we een man zien tot halver
hoogte, terwijl ter zij van zijn gezicht zijn hoofd eenige malen verschijnt, gemerkt
door verschillende hartstochten, die de strijder heeft overwonnen.
Alle werken dragen een titel; b.v. Opdrijvend wonder, Spinsel in den kosmos, Het
Woord en Verzoening, De visch der aanvaarding, enz. Het is mij niet gelukt zelf het
verband tusschen titel en werk te leggen. Volgens Plasschaert vertegenwoordigt elke
arbeid van hem ‘een graad van openstelling voor het goddelijke’. Hij ontvangt en
beeldt dit uit. Deze uitbeelding kon overeenkomen, met wat een ander zag of voelde.
Voor dien ander geeft de titel dan nog een aanwijzing....
Het hier tentoongestelde heeft mij niet ontroerd, behalve één teekening, de
‘Johannes-Christus’. Het zeer fijne, droomerige gelaat van Johannes kust een haast
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onzichtbaar vrouwen-hoofd: Zoo vindt het mannelijke zijn volmaking in het
vrouwelijke. En daarboven ontstijgt een vorm, het hooge, dat uit liefde wordt geboren.
Deze teekening vond ik een k u n s t w e r k van zeer hoog gehalte.
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Is al het andere nu ‘kunst’ of ‘liefdegetuigenis?’ Ik ben geneigd het laatste te gelooven.
Misschien zal een gelouterde menschheid over duizenden jaren het ook ‘kunst’
noemen....
Maar hoe dan ook, het is eerlijke, diepdoordachte arbeid van een kundig en vroom
man en daarom is het me honderd maal liever dan de producten der honderden, wier
aspiratie niet hooger stijgt dan het na-schilderen van een koebeest of een gemberpot.
***

*)

ALB. A. PLASSCHAERT. DE DANS VOOR DEN EEUWIGE

.

Minder problemen vinden we in het werk van den heer Bernard Canter,
eigenlijk-gezeid letterkundige van zijn ambacht, laatstelijk schrijver van een paar
romannetjes uit de tooneelwereld, die bij het op schandaal beluste publiek veel
waardeering schijnen te hebben gevonden. De heer Canter heeft bij den
ondernemenden kunsthandelaar d'Audretsch, die zoo vaak bijzondere dingen van de
goede soort laat zien, een tentoonstelling gehad van ‘schilderijen, pastels en
teekeningen’. Deze tentoonstelling is plechtiglijk geopend door een voorlezing van
den heer Canter van zijn Poppenkast-spel. En om de bedeesde zielen, die alleen maar
lostrekken op goed gerenommeerde, degelijk aanbevolen kunst, buiten hun deurtjes
te lokken, gaf hij zichzelf in de advertentie den titel ‘de beste voordrachts-kunstenaar
van Nederland’. Beminnelijke bescheidenheid van den man, die zich aldus nog niet
den besten beeldenden kunstenaar in Nederland noemde! Niemand zal me bestrijden,
dat Bernard Canter toch wel veelzijdig is. Jammer echter, dat niet al deze zijden even
belangrijk zijn, en het spijt mij slechts te kunnen waardeeren, dat de beste, enz. nog
den tijd heeft gevonden in zijn drukke leven om schilderijen, pastels en teekeningen
te vervaardigen. Ja, ik kan ook nog wel waardeeren, dat de heer C. een klein
teekentalentje heeft en misschien een beetje gevoel voor rhytme. Alles heel, heel
*) Uitsluitend reproductierecht Jac. de Vries Gzn., Arnhem.
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normaal, zooals tien duizenden dat hebben, die er niet aan denken er iemand anders
mee te vermaken dan zichzelf. De heer C. echter vindt zijn werk blijkbaar zeer
belangrijk.... En daar hing het langs de wanden: zeeën en landen met gestippelde
kleur-boogjes, een mieserige blom in een
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scheef kruikje, poppetjes uit de poppenkast.
Ach, meneer Canter, het leven is kort en het Uwe misschien nog korter. Maar mag
ik U een raad geven, aan U als een van degenen, die de haastige resultaten van hun
gebrekkigen aanleg tegen de wanden der openbaarheid spijkeren? Stel uw
schilder-beroemdheid nog wat uit. Werk nog járen, járen lang heel ernstig, heel hard,
praat er met niemand over en laat het niemand zien. En als gij dan innig van de
belangrijkheid van uw werk overtuigd zijt, kom er dàn eens mee voor den dag. Stel
u er voorloopig mee tevreden, dat ge romans schrijft en tooneelspelen, en de beste,
enz. zijt!
J.S.

Bloem- en vruchtenstukken. Larensche kunsthandel.
Stillevens - arrangementen van kleur en lijn, proeven van schilderkunstige techniek,
dat is het voor het meerendeel, wat we op deze tentoonstelling zien - met de
bijkomstigheid, dat uit alles een schilderij zooveel mogelijk gemaakt is, geschikt om
in salon of eetkamer te hangen. Van zulke werken kan men niet verwachten dat ze
openbaringen zijn. Schilders van rustige, bijna nooit feilbare zekerheid als Kever,
Mevr. Bisschop Robertson, maken er iets [...]n-genietbaars van; ook Mej. Osieck
wil ik nog noemen, en voor de rest geen namen, waarmee niet gezegd is, dat er niet
meer zijn. Monnickendam en Jan Sluijters geven in de eerste plaats hun eigen, ras
herkenbaren trant. Van der Ven schijnt mij van de schilders nog het meest door de
bloemen zelf bekoord te zijn, en ze niet zoo zeer om de wonderen van kleur en licht,
als om den adel van organisme en materie te schilderen. In de aquarellen van Jessurun
de Mesquita en de wasteekeningen van R.W.P. de Vries Jr. openbaart zich even een
begin van de neiging, om in de eerste plaats bedacht te zijn op de schoonheid, die
van de dingen zelf uitgaat. In resumé: de meeste stukken hebben een
technisch-mercantiel, enkele een sterk persoonlijk, zeer enkele een meer vroom
karakter.
C.V.

Zonder eenige verplichting.
Ja het stond er: ‘Zonder eenige verplichting uwerzijds ontwerpen wij voor uwe firma
doeltreffende reclame-schetsen’.
Dit is dus m.a.w. wij werken voor niets ten uwen pleiziere, wij geven onze
werkkracht, onzen tijd, ons talent en u kunt eens zien of u dit gebruiken kunt en....
even goede vrienden als gij zegt: dank je voor het gezicht.
Leest gij wel eens: ‘zonder eenige verplichting, maak ik u een pak, zonder eenige
verplichting bouw ik u een huis, zonder eenige verplichting maak ik u een tafel, bak
u een taart, geef ik u medisch of rechtskundig advies’ enz. enz. Neen deze luxe kan
men zich alleen op artistiek gebied gunnen; de kunstenaar, bij voorkeur de man der
toegepaste kunst werkt zoo gaarne voor niets en op hoop van zegen.
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Het is zeer begrijpelijk, dat iemand die een teekening voor een of ander doeleinde
noodig heeft, wel iets wil zien voor.... hij zijn bestelling opgeeft, maar dat hij vergen
mag dat gij gratis voor hem aan het werk gaat, en het recht heeft ten slotte te zeggen:
‘neen dank, ik zal eens elders omzien’, dit is nog erger dan het zakje proefballetjes,
dat wekelijks de kruidenier aanbiedt.
En gij ontwerper van toegepaste kunst, gij geeft het publiek dit recht, gij toont niet
uw uitgevoerde werken of laat uw schetsen zien; gij zijt aan huis te ontbieden en
werkt ‘zonder eenige verplichting’. Voelt gij het verschil dat hierin schuilt, dat gij
uw werk en u zelf hierdoor verlaagt, dat gij zelf maakt dat uw werk niet gewaardeerd
wordt, dat men niet begrijpt w a t het feitelijk is.
Laat zien wat gij kunt, en wilt gij uw relaties uitbreiden, toont uw werk aan dengeen
met wien gij in relatie wilt treden, overleg met uw lastgever, wiens practijk u van
nut kan zijn, maar laat het publiek niet nog langer profiteeren van die
onmaatschappelijkheid der kunstenaars, die evenmin van den wind kunnen leven,
en wien men het eigenlijk kwalijk neemt als zij hun kunst in geld willen omzetten.
R.W.P. Jr.
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Het determineeren van oude Hollandsche schilderijen,
door W. Martin.
III.
Onze beschouwingen over dit onderwerp*) zouden onvoldoende zijn, indien wij het
stilzwijgen bewaarden over de copieer- en vervalschingspraktijken, wier producten
reeds zoo menigeen een poets hebben gebakken en waarin ieder waarachtig kenner
van oude schilderijen even goed thuis behoort te zijn als een rechercheur in de streken
van diverse soorten misdadigers.
Voor een deel zijn copiëen en vervalschingen naar oude schilderijen zeer
gemakkelijk te herkennen, maar er zijn gevallen, waarin het ontzaggelijk moeilijk
is.
Gemakkelijk te herkennen is bijv. alles wat geschilderd is op doek of paneel uit
een tijd, later dan die, waarin de schilder leefde, dien de falsaris trachtte na te bootsen.
Ook is vaak het afwijken van het door een bepaald schilder gebruikt materiaal reeds
verdacht: even rationeel als b.v. een Schalcken op koper is, even verdacht is, in
principe, een Jan Steen op dit materiaal. Voorts vormen de plemuur-soorten, de wijze
van barstvorming (craquelé), de kleur-veranderingen door ouderdom der schilderij,
en meer dergelijke eigenschappen voor den bezitter der noodige ‘warenkennis’ vaste
grondslagen voor de dateering en voor het herkennen van b.v. een 18e eeuwsche
copie naar een 17e eeuwsche schilderij.
Copieën, gemaakt naar schilderijen met oude, geel of bruin geworden vernis, zijn
ook meestal gemakkelijk te herkennen. De copiïst immers, die de aldus vergeelde,
warmere tinten copieert en niet de oorspronkelijke tinten, levert een copie, die reeds
in de verf bevat de kleuren die het origineel slechts door de vernislaag verkrijgt. Dit
verschil is duidelijk te zien.
Veel is ook te bereiken door de bestudeering der bij bepaalde tijdperken, centra
en meesters gebruikelijke formaten.*)
Moderne copieën naar 17e eeuwsche Hollandsche schilderijen zijn doorgaans
gemakkelijk te herkennen, zelfs al maakte de copiïst die op oud doek of oud paneel,
en zelfs al gebruikte hij geen tubeverf, maar bootste hij zoovel mogelijk de oude
verfbehandeling na. Kunstmatige veranderingen der kleuren (b.v. het blind maken
van ultramarijn-partijen), het kunstmatig aanbrengen van vernisbarsten, het verdoeken
en zoodoende met verdoekspecie doordringen der schilderij, en dergelijke zaken
meer, zijn eveneens ‘foefjes’, waar de vakman in den regel niet meer inloopt, sinds
de kennis van falsificaten is gaan behooren tot het A B C der expertise-practijk. Ook
zijn copieën uit later tijd vaak te herkennen aan de afwijkende wijze waarop de
kleuren veranderd zijn. De meeste verven toch verkleuren na verloop van tijd.
Gewoonlijk worden zij donkerder. Dit is verschillend in verschillende tijdperken en
aldus kan men ook vaak vervalschingen ontdekken.
Zeer moeilijk daarentegen is het, copieën uit den tijd, waarin de schilder van het
origineel leefde, als zoodanig te ontmaskeren. Vaak toch zijn zij door leerlingen
gemaakt, die zelf eerste-rangskunstenaars in-wording waren. Men denke slechts aan
de copie, door Caspar Netscher in 1655 naar de zooge*) Vgl. jaargang 1915, Nov. No., blz. 321-332: en 1916, Mei No., blz. 329-338.
*) Zie o.m. mijn opstel in Oud Holland, 1901, afl. 2.
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naamde ‘Vaderlijke Vermaning’ van Gerard ter Borch gemaakt, welke copie zich
thans in het Museum te Gotha bevindt*). Een zeer karakteristiek voorbeeld van een
oude copie is ook de bekende ‘Nar’ in het Rijksmuseum, die niet door Frans Hals is
geschilderd, maar die door een knap artist, wiens naam wij niet weten, is gecopieerd
naar het origineel dat zich bevindt in de verzameling van Gustave de Rothschild te
Parijs§).

AFB.

1. COPIE NAAR A. CUYP. GEZICHT OP DORDRECHT. AMSTERDAM, RIJKSMUSEUM.

Nog een tweede, eveneens in het Rijksmuseum tentoongestelde schilderij moge
als laatste, sprekend voorbeeld dienen van een oude copie, waarvan het origineel
nog is aan te wijzen. Ik bedoel het hierbij (afb. 1) gereproduceerde Gezicht op
Dordrecht (Rijksmuseum, verzameling van der Hoop) dat een copie is naar de
linkerhelft van een der grootste werken van Aelbert Cuijp, eigendom van Captain
Holfort te Londen, hetwelk wij mede reproduceeren (afb. 2) naar een ets van P.J.
Arendzen.
De verhouding tusschen origineel en copie is ons duidelijk sinds de uiteenzetting,
die Hofstede de Groot er indertijd van gaf in zijn ‘Hollandsche Kunst in Engelsche
particuliere Verzamelingen’. Het origineel toch was in twee gelijke helften gesneden,
die zich, als tegenhangers, in 1834 bevonden bij Lady Stuart te Londen. In 1841
werden die beide stukken verkocht en door den kooper, den kunsthandelaar Brown,
weer

*) Vgl. Hofstede de Groot, Beschreibendes und Kritisches Verzeichnis, Bnd. V, blz. 69.
§) Reeds door ons afgebeeld in het eerste dezer reeks opstellen, jrg. 1915, blz. 328 en 329.
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aan elkander gezet. Het aldus herstelde origineel verkocht hij aan den grootvader
van den tegenwoordigen eigenaar.
De copie*), die geen handteekening vertoont en die, gelijk Hofstede de Groot het
zoo juist zegt: ‘den gloed, de lichtkracht en de transparantie der kleuren’ mist, ‘die
het origineel in zoo hooge mate kenmerken’, is gemaakt naar de linkerhelft,
vermoedelijk reeds in de achttiende eeuw, doch in ieder geval vóór 1839, toen zij in
de verzameling van der Hoop kwam. Zij is van vrij grof maaksel, vergeleken bij het
origineel, en een van die werken, waarin de copiist zich een beetje al te vlug van zijn
taak heeft willen kwijten.

AFB.

2. A. CUYP. GEZICHT OP DORDRECHT. LONDEN, VERZAMELING VAN KAPITEIN HOLFORD.

Hoe meer van dergelijke gevallen men leert kennen en bestudeert, des te meer
wordt men versterkt in de overtuiging, dat het verschil tusschen origineel en copie
hetzelfde is als thans: was het een copiist te doen om nauwkeurigheid, dan werd zijn
werk minder krachtig. Streefde hij daarnaar niet, dan verkreeg de copie genoeg eigens,
om ons in staat te stellen, ze te herkennen als copie, ja soms zelfs den copiist aan te
wijzen.
Ik herinner mij nog een geval, waarin een Londensche handelaar mij een copie
naar een A. van de Velde toonde, waarin met stelligheid de hand van J. Kobell
(1778-1814) viel te herkennen.
Een bijzonder welkom hulpmiddel om origineelen van oude copieën te
onderscheiden is het letten op die eigenaardigheden, die te maken hebben met de
wording van het origineel en die, tien tegen één, in de copie zullen ontbreken. Wij
bedoelen de tijdens het schilderen door den kunstenaar veranderde partijen (repentirs)
en de door den kunstenaar onderschilderde partijen. Beide zijn overblijfselen van
stadia, waarin het origineel vóór de voltooiing verkeerde en het was de bedoeling
van den artist, dat ze bij de voltooiing onzichtbaar zouden zijn. Door den tijd evenwel
zijn deze repentirs en onderschilderingen vaak wederom zichtbaar geworden, gelijk
blijken moge uit de hierbij gevoegde afbeelding naar het fraaie binnenhuis van Pieter
de Hooch in de National Gallery te Londen, waar men dóór den rok van de
dienstmaagd vóór de schouw de vloertegels ontwaart, hetgeen bewijst, dat de Hooch
daar eerst den geheelen vloer voltooide en eerst later het vrouwtje er overheen
schilderde.
Een oude copie, naar dit schilderij gemaakt, toen het stukje vloer nog niet door
het figuurtje heen ‘gegroeid’ was (gelijk men dit noemt) zal uitteraard die
bijzonderheid niet vertoonen. Want de copiist copiëert hetgeen hij ziet en niet hetgeen
zich daaronder
*) Abusievelijk wordt deze childerij nog steeds in het Rijksmuseum als Cuyp tentoongesteld.
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bevindt: om dit gedeelte der wordingsgeschiedenis van het origineel bekommert hij
zich niet. Een oude copie, naar dit schilderij gemaakt toen de doorgegroeide partij
reeds zichtbaar was, zal die evenmin vertoonen, aangezien toentertijd degene, die
de copie kocht, het werk niet in dien door Pieter de Hooch zelf evenmin gewilden
toestand zou hebben geaccepteerd. Slechts een als vervalsching bedoelde copie zou
die partij vertoonen, maar in zulk geval zouden er andere, reeds boven genoemde
middelen zijn (b.v. de barstvorming) om de valschheid te ontdekken.

AFB.

3. JACOB RUISDAEL. WATERVAL. WALLACE-MUSEUM TE LONDEN.

Onze zeventiend'eeuwsche meesters kenden de gedeelten der natuur, die zij
afbeeldden, uitermate goed. Niet altijd is dit het geval met copiisten, wien het niet
om een artistieke uiting te doen is, maar om een tot verwarrens toe gelijkende
naschildering van hun voorbeeld. Aldus werkende geven zij zich vaak geen rekenschap
van de werkelijkheid en men kan derhalve, door hen te betrappen op fouten tegen
de werkelijkheid, de copie van het origineel onderscheiden.
Een karakteristiek voorbeeld hiervan beelden wij af (afb. 3 en 4). Het betreft een
Jacob van Ruisdael en een prachtige copie, die zóó goed was, dat zij verscheiden
jaren lang voor veel geld van de eene hand in de andere overging. Behalve dat het
doek der Ruisdael-copie niet zeventiend'eeuwsch is en dat de kleuren te donker zijn
geworden, zoodat de eigenaardige voor Ruisdael karakteristieke zilvergrijze toon
ontbreekt, is in dit geval een merkwaardig bewijs voor de valschheid, dat de copiist,
hoewel hij een zeer goed schilder was, niet getracht heeft, het effect der bewolking
ten opzichte van het land en water op de schilderij te begrijpen, en zoodoende niet
alleen in de heuvel-partijen en het verschiet, doch ook in de wolkspiegeling fouten
maakte van een soort, die Ruisdael
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zelf nooit beging. Hetzelfde deed zich eenige jaren geleden voor bij een copie naar
Potter, waarvan eveneens toevalligerwijze het origineel viel aan te wijzen. De schilder
van deze copie toont den bouw van een paard zeer onvoldoende te kennen: hij schildert
weliswaar alle partijen van het lichaam na, maar begrijpt niet ten volle wat Potter
heeft willen uitdrukken. Bovendien mist de copie de diepten, die het orgineel vertoont.

AFB.

4. OUDE COPIE NAAR J. RUISDAEL. WATERVAL. PARTICULIER BEZIT.

Den lezer herinnerend aan ons uitgangspunt, waar wij zeiden, dat de moeilijkste
gevallen die zijn, waar het o u d e copieën geldt, moeten wij hierop nog weer
terugkomen, omdat tot heden deze kwesties nog lang niet voldoende zijn onderzocht.
Elk oud schilderij, waarvan meer dan één oud exemplaar bestaat, maakt die
exemplaren verdacht en eischt herziening der toeschrijving door vergelijking. Van
de gezichten op Haarlem door Ruisdael, waarvan o.m. het Mauritshuis een der meest
gave, gesigneerde exemplaren bezit, aan welks echtheid niet te twijfelen valt en dat
derhalve het uitgangspunt is voor de determinatie van vele andere, bestaan zóóveel
exemplaren, dat men onwillekeurig gaat twijfelen of die alle echt zijn. Hing men ze
eens alle bijeen, dan zou men stellig eenige als copieën of namaak herkennen. Een
leerrijk voorbeeld van zoo iets zijn de beide hierbij afgebeelde (afb. 5 en 6)
schilderijen van Netscher. Het eerste bevindt zich te München, het tweede te
Karlsruhe. De reproducties maken op het eerste gezicht den indruk van gelijkheid,
maar bij nader beschouwing kan men (hoewel uitteraard lang niet zoo goed als op
de origineelen, waar bovendien de kleurverschillen meehelpen), behalve aan het
verschil in craquelure, ook aan de behandeling der vormen zien, dat het exemplaar
te München het origineel is. Op het andere schilderij zijn alle vormen in alle details
iets overdreven, iets te veel afgerond en ge-
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prononceerd. Bovendien is de materie der dingen (het satijn, het tafelkleed) minder
malsch en eenigszins hard, vergeleken bij het Münchensch schilderij, terwijl eindelijk
de blik van verstandhouding tusschen den man met het liedboek en de dame met het
hondje niet goed is uitgedrukt.

AFB.

5. C. NETSCHER. MUZIEKMAKERS. MÜNCHEN, ALTE PINAKOTHEK.

Hoe ontstonden nu zulke copieën? Gedeeltelijk natuurlijk uit winstbejag, ten einde
ze als copie te verknopen; gedeeltelijk om zoodoende te leeren schilderen; gedeeltelijk
ook uit liefhebberij. Maar er zijn ook andere oorzaken: portretten werden vaak
gecopieerd bij boedelscheidingen, en eindelijk laat en liet men schilderijen copieeren,
om de origineelen ongemerkt te kunnen verkoopen.
Toen ik eens jegens een handelaar, die mij een 18e eeuwsche copie ter keuring
bracht (welke hij voor een 17e eeuwsch origineel hield) als mijn vermoeden uitsprak,
dat deze copie bij een heimelijken verkoop kon zijn ontstaan, gaf hij niet alleen
onmiddellijk deze mogelijkheid toe, maar vertelde opgetogen, hoe hij op die wijze
van een ouden heer een prachtigen Terborch had weten los te krijgen. Die mijnheer
durfde dat kostbare stuk niet te verkoopen uit vrees voor zijn neefjes en nichtjes,
doch toen de handelaar hem een uitmuntende copie ervoor in de plaats bezorgde,
stond hij zijn orgineel af voor veel geld + de copie.
Niet alleen werken van beroemde meesters werden gecopieerd. Dat spreekt van
zelf: nog heden worden zeer middelmatige, zelfs minderwaardige stukken con amore
en zelfs soms zeer goed nageschilderd. Daarom is het zoo verkeerd om te zeggen
hetgeen men vaak hoort: ‘dit kan geen copie zijn, omdat de schilder toen niet beroemd
was’. De oude inventarissen (men zie slechts Bredius' uitgaven*) toonen dit ten
overvloede aan. Hendrick Pot bijvoorbeeld werd reeds vroeg gecopiëerd§). Naar een
*) Künstler-Inventare. 's-Gravenhage, M. Nijhoff 1915, 2 dln.
§) Oud Holland V, 167.
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bij een scheepsramp in 1771 vergaan stuk van Isaack Koedyck bezit iemand te
Hilversum een oude copie.
De in hun tijd beroemde meesters werden
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om zoo te zeggen onmiddellijk gecopieerd*). Soms door hun leerlingen op het
atelier-zelf, met hun eigen goedvinden, om bijv. de copieën te verkoopen, of om de
leerlingen op die wijze de techniek te leeren. Maar de meeste copieën werden
systematisch, volgens nog heden bewaarde contracten met kunsthandelaren of
schilders, vervaardigd§). Er kwamen reeds in den tijd van Rembrandt processen
daaromtrent voor, maar het sterkst ontwikkelden de practijken der falsarissen zich
hier te lande in de achttiende eeuw. De kunsthandelaars worden er botweg†) van
beschuldigd dat ze ‘bastert copijen’ een origineel noemen, dat zij ‘de goudbeurs
rooven van een kunstbeminnaar, door hem die copie aan de vuist te smeeren voor
een origineel’, een dergelijke meer. Overbekend is, dat Justus van Effen in zijn
Hollandschen Spectator (1734) de kunstkoopers met roskammers vergelijkt ‘nademaal
zij door hunne sneedigheid om jonge en onkundige liefhebberen nietswaardige prullen
of slordige copijen voor heerlijke en echte stukken aan te plakken, ten minsten zo
berucht moeten zijn als de eersten (n.l. de roskammers), door het bedrog dat ze
dagelijks met de paarden plegen’. En verder: ‘Wil men zich naar de namen richten,
een Graasbeek, een Spreeuw staan voor Brouwer en Douw geboekt. Van Harp....
wordt Teniers gedoopt’. - De schilder-schrijver Jan van Gool (1750) uit zich op
dezelfde wijze.

AFB.

6. OUDE COPIE NAAR NETSCHER. MUZIEKMAKERS. MUSEUM TE KARLSRUHE.

*) In den inventaris van Corn. Aertsz v. Beyeren (1638) komen reeds 4 copieën naar Rembrandt
voor. Oud Holland V, 236.
§) Zie Floerke, Studien zur Holl. Kunstgeschichte; Martin, G. Dou 1901: Martin, in Burlington
Magazine, 1907.
†) Campo Weyerman, Ontleder der Gebreken, 1724.
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Wij weten verder o.m. door de spitsvondigheid van Kramm*), dat in de nalatenschap
van den kunsthandelaar Lormier te 's Gravenhage in 1763 het meesterwerk van Isaac
Koedijck. de bekende voetoperatie, thans bij Mme Schloss te Parijs, eenvoudig-

*) De Levens en Werken der Holl. en Vlaamsche Kunstschilders, in verbo Koedyck.
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weg als David Teniers is verkocht! De schilderijen werden bij voorkeur met de
duurste namen gedoopt. Hoeveel echte handteekeningen moeten er in dien tijd
weggepoetst of overschilderd zijn? Hoeveel namen van zeer verdienstelijke meesters
zijn er vertrapt door zulk bedrijf?
Het is voorwaar geen wonder, dat meesters als Pieter Janssen, Vrel, Koedijck,
Sweerts, Calraet, ja zelfs de Delftsche Vermeer door de kunsthistorici opnieuw
moesten worden ontdekt en als 't ware opgedolven uit de vergetelheid!
Copieën en verdoopingen waren, veel meer dan thans, regel. Iemand als Aert
Schouman b.v. copieerde Metsu, v. Mieris, Teniers, Ostade, Schalcken, Potter, v.d.
Burg, Hondecoeter, Rubens, W. v.d. Velde, v. Dijck, Kneller, Jan Steen, Netscher*).

AFB.

7. PSEUDO-DE KEYSER. VROUW MET KIND. PARTICULIER BEZIT.

Zeer merkwaardig is een voorbeeld uit het einde der 17e eeuw§). De bloemschilder
Thijs, die den bekenden Rotterdamschen verzamelaar van der Pot adviseerde bij zijn
aankoopen en tevens diens ‘oude meesters’ restaureerde, beklaagde zich in een brief
van 18 September 1797 over de kwade praktijken zijner collega's.
Sprekend over zekeren Marneffe, schrijft hij: ‘Hij is altijd voorzien van Cuijpen,
waar van ik geloof, onder ons, den maker is van Strij, dus is er actuelijck een fabriek
van Cuijp gelijck er eertijds een van Potter was.. Er is hier bij Marneffe gelogeert
Regemortel van Antwerpen, die hier fabriceert Ruijsdaelen, Pijnackers, Both, etc.
Hij heeft het daer zeer druck, waarschijnlijk zullen wij in 't kort sien te voorschijn
komen een sortiment van alle die groote meesters, welkers naemen hij wel weet ‘op
zijn overschilderde (d.w.z. nageschilderde) schilderijen te zetten. Ik bejammer dat
eerlijke luij daer mede soo bedrogen worden.’
De Cuijp-imitaties van Van Strij zijn nog in groot aantal aanwezig en duiken
telkens weer op als Cuijp. Een eenigszins geroutineerd kenner kan evenwel zonder

*) Oud Holland VI, 42.
§) Moes & Van Biema. De Nationale Konstgalery, blz. 185.
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veel moeite het onderscheid zien. Over de imitaties van Regenmorter*) vindt men het
volgende in den ‘Messager des Sciences et des Arts’, van 1833, blz. 323: Il parvint

*) Regenmorter was inderdaad een buitengewoon handig copiist, die ook wonderwel in den
trant van anderen vrijelijk componeerde. Ik herinner mij een half als Potter, half als Van der
Heyde geschilderd stuk van hem, voluit gemerkt, op een veiling bij Roos in Amsterdam in
November 1911, dat zeer karakteristiek was en den sleutel bevatte voor de kennis zijner
imitaties, die zorgvuldig en gedetailleerd, doch droog en hard zijn.
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bientôt à si bien imiter le faire de nos plus grands maitres, d'Adrien van de Velde,
de Gabriel Metsu, Jan Steen et David Teniers, que plusieurs de ses tableaux ont été
vendus comme des productions de ces peintre célèbres. Il est toutefois à remarquer
que malgré cette habitude d'imitation, il conserva toujours dans ses propres ouvrages,
une touche originale et qui n'était qu'à lui.

AFB.

8. GOVERT FLINCK. KINDERPORTRET. MAURITSHUIS, DEN HAAG.

Eén punt is er, waaromtrent nog niet genoeg bekend is, n.l. in hoeverre de late 17e
eeuw en de 18e eeuw ook de praktijken hebben gekend, waarin de 19e eeuw zoozeer
heeft uitgeblonken: het samenstellen van een schilderij uit details van verschillende
andere. Wel kennen de 17e eeuwsche schilders het systeem der ‘ontleeningen’, wel
kennen de graveurs uit dien tijd en later den truc om b.v. prenten te maken naar
schilderijen, die nooit hebben bestaan (b.v. naar Teniers) en die zij eenvoudig
componeeren met motieven uit andere prenten naar een bepaalden meester. Wel kent
de 18e eeuw hier te lande de grootscheepsche en geraffineerde verdoop- en
copieer-truquage op het gebied der teekeningen, waaraan b.v. de naam Stolker is
verbonden.
Het ligt voor de hand, aan te nemen, dat toen ook de schilderij-vervalsching dezen
‘tak’ heeft beoefend. Ik heb hieraan wel eens gedacht toen ik de veel bestreden
schilderij Christus met de overspelige Vrouw (vroeger coll. Weber te Hamburg) zag
en het zou mij niet verwonderen indien men nog eens zou kunnen aantoonen, dat dit
een dergelijk product is.
Voor de negentiende eeuw staat het bestaan van deze methode vast. Men vergelijke
slechts afb. 7, een omstreeks 1850 geschilderd stukje, met afb. 8, het origineel van
G. Flinck in het Mauritshuis, waar het kindje op afb. 7 aan ontleend is. Het voorbeeld
voor de moeder is tot heden niet gevonden. De hierbij als afb. 9 gereproduceerde
Dou-vervalsching is samengesteld uit drie verschillende werken van Dou*) nl. de
*) Zie mijn opstel in Bullentin v.d. Oudheidk. Bond, 1911, blz. 18.
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Jonge Moeder in het Mauritshuis, de Waterzuchtige Vrouw in het Louvre en de
Bijbellezing aldaar.
***
Wij zouden nog kunnen voortgaan met het opsommen van voorbeelden, doch dit
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zou ons ditmaal te ver voeren. Het vervolg, tevens slot van onze beschouwingen, dat
wij in een der volgende nummers zullen geven, zal zich nog bezighouden met de
soorten van veranderingen, die in de kunstwerken zelve zijn aangebracht om hun
uiterlijk expresselijk te veranderen en ze daardoor te ‘verfraaien’ of duurder te maken,
en tevens zullen wij dan een conclusie trekken, waaruit moge blijken, in hoeverre er
stijlcritiek in staat is, op bevredigende wijze de tallooze klippen te omzeilen en het
kaf van het koren te scheiden.

AFB.

9. VALSCHE G. DOU. BINNENHUIS. PARTICULIER BEZIT.
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Porcelein, door J.G.A.N. de Vries.

BORDJES MET AFBEELDINGEN VAN DE NIEUWE STADSHERBERG EN VAN DE KRUISIGING. BONBONNIÈRE
MET PORTRET VAN CAROLUS III. DE ONDERKANT VERTOONT HET WAPEN VAN SPANJE.

In een tijd dat men herhaaldelijk hoort spreken over porcelein en de kranten de
record-prijzen vermelden van de sensationeele veilingen, waardoor helaas de niet
ingewijde, maar gelukkig ook geen hooge prijzen betalende verzamelaars meenen,
dat die sommen altijd betaald zijn door hartstochtelijke jagers naar porcelein, zooals
de engelschen het zóó eigenaardig uitdrukken, waag ik het als verzamelaar van een
speciale soort porcelein, - waaraan de een of andere beteekenis moet verbonden zijn,
- daarover eenige opmerkingen te maken en bizonderheden mede te deelen,
bijeengegaard voornamelijk in het Rijks-Archief, verschillende buitenlandsche musea
en verzamelingen.
In de 15de eeuw werd reeds porcelein uit China en Europa ingevoerd, maar dit
waren maar enkele stukken, als cadeau's aan voorname personen. De Portugeezen
brachten de eerste zendingen in de 16de eeuw over de Kaap de Goede Hoop.
Toen de O.I. Compagnie van ons eigen land en van Engeland in de 17de eeuw
porcelein importeerde, werden de zendingen hoe langer zoo grooter en in de 18de
eeuw was het speciaal voor de europeesche markt gemaakt modern porcelein, dat
zijn weg vond naar Holland, Engeland en Frankrijk. In Amsterdam, Londen en andere
steden waren dépôts van het uit China aangevoerde porcelein. In kleinere steden,
waar de winkels te klein waren, om serviezen enz. in voorraad te hebben, had de
koopman monsterborden (van porcelein) waarop afgebeeld in vakken, met nummers,
verschillende patronen, en had het bord ook diverse randen als voorbeeld. Er moeten
ook borden bestaan hebben, waar op den achterkant de naam en het adres voorkwamen
van den agent te Canton.
Van porceleinverzamelaars kon men tot betrekkelijk kort geleden in ons land
eigenlijk niet spreken. Daarentegen vond men bij de meeste families opeenstapelingen
van porcelein, waar de blauwe kleur domineerde. Het waren stapels schotels en
borden, enz., geheel aan het oog onttrokken, doordat ze weggestoken waren in kasten
en door erfenis werd die voorraad dan nog vermeerderd. Veelal was dit porcelein
voor niemand te zien, behalve hetgeen in een mooi modern
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kastje in de salon geëtaleerd was, waar dan dozijnen of half dozijnen kopjes en
schoteltjes in elkaar gezet stonden, dikwijls omgeven van moderne voorwerpen
zonder groote waarde.

STALEN BORDJE.

Men noemde het porcelein in 't algemeen: ‘blauw’, en het Delftsch, hoewel alléén
aardewerk, werd ook steeds porcelein genoemd. Het waren ook ontzettend groote
voorraden Chineesch en Japansch porcelein, die jaren lang in ons land ingevoerd
werden. Bij al de koopwaren door de O.I.C. naar Europa gebracht, speelden de
‘Porcelainen’ een groote rol. De bestellingen gedaan in China werden ‘Eischen’
genoemd. Hebben wij reeds gezegd dat er in ons land eigenlijk geen verzamelingen
bestonden, het aangevoerde porcelein was grootendeels in elk geval volstrekt geen
luxe-artikel, maar voor gewoon huishoudelijk gebruik. Wij hadden ons er reeds
dikwijls over verbaasd, dat men bij boeren die groote hoeveelheden porcelein vond,
totdat ons uit die ‘eischen’ en de daarbij gevoegde correspondentie bleek dat ‘blauw
porcelein’ niet alléén voor dagelijks gebruik diende, maar goedkooper was dan elk
ander fabricaat - en zeker ook dan het gewone witte engelsch aardewerk.
In een der brieven van de Directie van de O.I.C. vonden wij dan ook een aanmaning
voor de Chineezen, dat, als zij hun prijzen gingen verhoogen, men de bestellingen
zou doen in Engeland. Dit sloeg ongetwijfeld op de fabriek van Wedgwood, die later
zooveel aardewerk aan ons land leverde, dat nog in de tweede helft van de 19de eeuw
bij ‘Blauw Jan’ aan de Kloveniersburgwal verkocht werd. Het bestelde porcelein
was van allerlei aard en zeker tegenovergesteld aan 't geen in den tegenwoordigen
tijd het geval is, eischte men europeesch décor, waardoor deze voorwerpen veelal
een smakelooze teekening hadden. Nu bestond er behalve de beroemde fabriek van
Wedgwood, een dergelijke te Lowestoft; volgens een bekend verzamelaar te Ipswich
van het porcelein van laatstgenoemd fabricaat bestond er een levendige handel
tusschen die plaats en Rotterdam, hoewel wij niets van dien aard in ons land terug
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konden vinden, na herhaalde onderzoekingen. Wèl veel ander engelsch aardewerk.
Daarentegen wordt het absoluut chineesch porcelein met het Lowestoft décor door
antiquairs nog steeds als engelsch maaksel verkocht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

333
In den tijd van de Oost-Indische Compagnie zal die verwarring ongetwijfeld niet
bestaan hebben, maar later toen het ‘europeesch’ Lowestoft porcelein zóó zeldzaam
werd, zal men zeker ook wel met opzet dat chineesch fabricaat voor engelsch hebben
willen laten doorgaan. In het British museum, waar ook een kleine vitrine met het
e c h t e Lowestoft is, heeft men nu op de deur van degene, die een zeer uitgebreide
collectie ‘Compagnies goed’ bevatten, een strook papier gehecht, waarop met zeer
groote letters staat: ‘the so called Lowestoft i s Chinese’.

SCHOTEL MET DE VOORSTELLING VAN JAN VAN LEYDEN.

Een bizonder practische engelsche maatregel om de menschen uit den droom te
helpen. In die vitrines kan men hoogst curieuse specimina zien, o.a. zeer veel borden
met wapens, waarbij ook die van bekende hollandsche families. Er is ook een
afbeelding van de groote synagoge te Amsterdam van binnen gedurende den dienst,
op het porcelein gereproduceerd. Eigenaardige nabootsingen van saksisch en ander
europeesch porselein geven ons ook een denkbeeld van den smaak, die toen
heerschende was. In de achttiende eeuw was het een rage om porceleinen te bestellen
in China door middel van de O.I.C. Behalve dan borden en theeserviesjes en ook
andere voorwerpen met het familiewapen, bestond het décor uit ineengestrengelde
initialen met een kroon erboven, hetgeen nog volstrekt niet zeggen wilde, dat het
door een adellijke familie besteld was; ook werd het jaartal wel bijgevoegd en aan
weerszijden van de initialen engelen met bazuinen en trekkenbekkende duiven. De
boven de initialen zwevende, wel doorvoede engelen met curieuse gezichten hielden
de kroon vast. Dergelijke voorwerpen werden dus bij gelegenheid van een huwelijk
besteld. Verder was er een rubriek van religieuse onderwerpen, ook weer borden en
serviesjes met de Geboorte, Kruisiging en Opstanding. Een eigenaardigheid bij dat
van ‘de Opstanding’ is, dat er op den achtergrond drie zeer kleine figuren (hollandsche
zeelui) staan, terwijl bij een geheel gelijksoortig bord die drie personen ontbreken.
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De Franschen beweren nu dat bij de teekening opgegeven is: ‘les trois Marie's’ en
dat door het verkeerde lezen van iemand, die zeker niet voldoende ver-
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trouwd was met de Bijbelsche geschiedenis: ‘les trois marin's’ gelezen is en dat het
zóó aan den chineeschen teekenaar opgegeven zou zijn. Bij de serie van gekleurde
borden heeft de Christus een krans van bloemen in plaats van de doornenkroon op
het hoofd. Een andere episode van de lijdensgeschiedenis in de ‘zwarte kunst’ stelt
voor het oogenblik dat een krijgsman te paard met een speer in het lichaam van
Christus steekt en hier komen (evenals bij de opstanding) de drie personages voor
waarvan echter maar één een zeeman voorstelt. De manier van teekenen op dit bord
doet denken aan Rembrandt. Het portret van Luther met zijn wapen (een zwaan) en
daaronder het Heilig Avondmaal. Grootere borden met de voorstelling van Jan van
Leijden, naar een plaat uit het werk: ‘Het boek der Ketteren en Kerken’, uitgevoerd
door den bekenden graveur Romeijn de Hooghe. Hierbij sluit zich nog aan een stel
kopjes en schoteltjes met Ignatius van Loyola en het volgende bijschrift: ‘Ad majorem
Dei Gloriam’. Deze zouden evenals andere religieuse voorstellingen door zendelingen
van de Jezuïeten besteld zijn.

SCHOTEL MET SCHEPEN IN DE TAFELBAAI.

Het reeds vermelde portret van Luther zal evenmin als de maçonnieke borden op
hun verzoek gemaakt zijn.
Het meerendeel van deze afbeeldingen rangschikt men onder de ‘zwarte kunst’.
Deze voorwerpen eertijds zeker meer in trek, zijn nu niet zeer gezocht en staan verre
ten achter in waarde bij die in kleuren, waar o.a. toe behoort een serie van de
voornoemde Lijdensgeschiedenis. Bij de n i e t gekleurde zijn dikwijls alle lijntjes
van de gravure precies weergegeven, terwijl er daarentegen allerlei mis-teekeningen
in voorkomen, veroorzaakt door een chineesche opvatting. Het zijn dikwijls
mythologische of scabreuse voorstellingen, gelijken tred houdende met de literatuur
of poëzie uit dien tijd. Een zeldzaamheid is ook een bord met afbeelding van de
‘Botanical Gardens’ te Oxford, met de spreuk: Gloriae Dei opt: max honori Caroli
Regis in usum acad: & Rei pub: Henricus comes Danby DD.MDCXXXI.
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Verscheidene borden en schotels bestaan er met ‘de schepen voor de Tafelbaai’
in kleuren. Ook een schotel, waarop weergegeven:
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een huwelijk in een tempel, waarbij de bruigom in romeinsch costuum is en de
familiewapens bovenaan aangebracht zijn.
Deze behooren weder tot de zwarte kunst en de teekening is zeer fijn.
De dertig borden met stadsgezichten van Amsterdam - het eigendom van het
Oudheidkundig Genootschap - zijn prachtexemplaren; het was de teekenaar Pronk,
die voor de O.I.C. schetsen maakte, welke dan in China gereproduceerd werden, en
hij excelleerde in dergelijke afbeeldingen.

SCHOTEL MET AFBEELDING VAN DE WALVISCHVANGST.

In het reeds genoemde ‘British Museum’ bevinden zich twee schotels van bizonder
groote afmeting met voorstellingen in zwarte kunst. Deze zijn geheel vol gedecoreerd
en de ruitjes van de gravure, waarnaar zij gemaakt zijn, zóó precies uitgevoerd, dat
deze behooren tot het kunstigst wat er van dien aard bestaat. Wij nemen aan dat deze
niet alleen geteekend, maar later ook uitgevoerd zijn door een europeeschen teekenaar.
Het zijn mythologische voorstellingen en vermoedelijk bestaan er niet méér
exemplaren van.
Eerst zeer onlangs werd door ons ontdekt dat de zoogenaamde ‘parapluie’ borden,
waarvan de teekening geheel in chineesche trant is, naar een aquarel van den reeds
genoemden Pronk vervaardigd zijn.
Hij gebruikte daarvoor elegante figuren en guirlandes van kleine bloemen in de
fijnste kleuren, terwijl men in China het geheel uitvoerde in het zoogenaamde
steenrood met eenig flets blauw en goud; de teekening is vrij grof. - Alweer een
bewijs dat hetgeen den Chineezen opgedrongen werd, veel minder gereüsseerd was,
dan hun eigen origineele patronen.
Het in de prachtigste kleuren uitgevoerde porcelein met de ‘dokters’ is daarentegen
in elk opzicht geheel gelijk aan de door Pronk in kleuren uitgevoerde teekening. Het
verschil is des te opvallender omdat beide teekeningen zich op één blad bevinden.
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Geheel in zijn trant is ook gedecoreerd een theeservies met één stadsgezicht te
Middelburg.
Onder de teekening in het zwart, evenals bij een gravure, staat: ‘Nieuwe kerk,
Abtdij, Tooren en Munt’. - Wel eigenaardig dat elk stuk van dit servies dit opschrift
draagt, terwijl men er zóó goed als zeker van kan zijn, dat dit een unicum is.
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Een studie in het archief doet ons het karakter van onze voorouders kennen en wij
denken daarbij voortdurend aan het:
In matters of commerce
The fault of the Dutch
Is giving too little
And asking too much.
Het was bij die Chineezen een voortdurend loven en bieden.
De grootst mogelijke zuinigheid werd in acht genomen en men zou er nu zeker
om lachen dat de saladebakken geen pootjes mochten hebben, omdat er anders te
veel vracht op kwam. Dat porcelein werd verpakt in sago en men vraagt zich af in
welke gerechten die groote quantiteit sago gebruikt werd?
De naar Europa terugkeerende schepen hadden deze porceleinen als ballast noodig,
waar het artikel zeker zeer geschikt voor was door de zwaarte. Men vond destijds
dat het niet voordeelig genoeg was voor den handel, zeker in vergelijking met
consumptieartikelen, waar dan veel winst mee gemaakt werd, want het porcelein zal
ongetwijfeld wel geregelde afnemers gehad hebben. Behalve in sago, werd er ook
wel porcelein verpakt in ‘tobbes’ en ‘kassen’; ook werden er met papier omwikkelde
‘bondels’ van gemaakt.
Een bewijs, hoe men vroeger over den smaak van de Chineezen en dat volk zelf
dacht, is wel dat men schreef om ‘geen draken of ander gedierte’ op het porcelein af
te beelden, maar wel ‘blommetjes’ (de zeer weinig artistieke patronen van Lowestoft).
Wie weet hoeveel aanmerkingen de Chineezen nog moesten hooren als ze iets
smaakvol of echt chineesch geteekend maakten, in plaats van naar hollandsch of
Lowestoft patroon. Het waren juist de kostbare chineesche voorwerpen, die met
‘draken’ versierd waren (vooral voor de Chineezen zelf van veel waarde) en waar
de tegenwoordige porcelein verzamelaar oneindig veel liever naar kijkt, dan naar de
producten van den 18den eeuwschen wansmaak; (in de brieven wordt dit genoemd:
te veel ‘naar de fantaisiën van de Chinezen’ beschilderd). De decoraties van de
randen, die het middenstuk omgaven op borden enz. waren steeds verschillend, maar
zeer veel, vooral bij wapenborden, werd de ‘fleur de lys’ als randversiering gebruikt
met bloemen of landschappen etc. in médaillons. De benamingen, die men in ons
land aan de chineesche patronen gaf, waren zeer laag bij de grond, om het zoo uit te
drukken: ‘peterselie’, de ‘botjes’, ‘het krabbetje’, ‘de zotjes’, ‘de lijzen’, ‘melk en
bloed’, ‘hekwerk’, etc.; zij waren in het chineesch veel artistieker. Zoo zal het onze
voorouders wel niet bekend zijn geweest, dat borden, waar in de teekening een paar
eenden voorkomen, het huwelijksgeluk symboliseeren. Echter werden ook wel
voorwerpen besteld met bepaald chineesch décor, hetgeen blijkt uit de volgende
curieuse beschrijving: ‘5000 paaren met twee uijt een rots schietende bloemdragende
stronken, en een daarop sittende vogel en een rand van buijten en binnen in de kop
en een bloem in desselvs bodem, de schotel als de kop van buijten à 4½ bond=Th.
225.’
In een brief uit China komt het volgende voor: ‘de porcellain koopers in 't vaderland
zullen nooit gebrek aan critiques hebben, want misschien zijn er 50 porcellainwinkels,
en hoe kan ik beletten al loop ik den geheelen dag winkel uijt en in dat niet een Sweed
of Deen in een van die een monster, dat nieuw (of liever vernieuwt) is of 't geen ik
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juist noodig heb, weg koopt, in die tijd dat ik in eens andere winkel er onderzoek
naar doe, en dat de porcellkoopers in 't Vaderland juijst op zulk een monster vallende
of het zelve weeder uijtverkocht en gewilt geworden zijnde, zulk een tot een woorwerp
neemen, juist alsof zulks 't geheele assortiment reegelde, en bij de E. Comp. ook
geen nieuwe fraaije of gewilde zaeken waren gekoomen’. Deze opmerkingen waren
waarschijnlijk van een der ‘Tekenaars’ van de O.I.C., want men leest ook in een brief
van:
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‘de remarques omtrent het porcelijn, welke remarques den Eersten Tekenaar op zijn
uitrijs reeds had opgemaakt’. Hij is het ook zeker die spreekt van: ‘wat ontsaggelijke
quantiteijten porcelijnen de Sweeden, toen ik het laatst in China was, hebben
weggepakt’.
Ook lezen wij in zulk een brief:
‘Wij hebben met genoegen vernomen, dat de Boekhouder Tros, door nieuwe
tekeningen die hij opgegeven heeft, aan de verwagting, die wij van hem hebben
gehad, beantwoord. De tafelborden en het koppengoed dat van zijn tekening is,
hebben wij gezien en bevald aan de kopers ongemeen. En om van onze kant zo veel
ons mogelijk is de attentie voor S. Compe belangens aan te moedigen en aan te
kweeken, zullen UEd. hieronder zien dat wij met opzigten tot de Porcelainen in 't
algemeen aan U.Ed. zullen melden’.

VAAS MET AFBEELDING VAN EEN HOLLANDER DIE EEN PIJP ROOKT.

Ook: ‘En opdat UEd. des te beter in staat zij om onse belangens na behooren te
kunnen observeren zenden wij UEd. een kist met monsters en nieuw modeze
fatzoenen, zo van fransche als andere fabrieken. Wij zullen of met dit schip of het
volgende daar ook eenige gedrukte teekeningen van Bloemen etc., bij doen, opdat
Tros in den stillen tijd sig zal konnen bezig houden met nieuwe desseinen te schetzen’.
Welke rol hebben deze ‘Tekenaars’ in China gespeeld? Hebben zij zelf het porselein
beschilderd met europeesche voorstellingen of den Chineezen daarin les gegeven?
Misschien beide? In elk geval zou het curieus geweest zijn zulk een les bij te wonen.
De Chineezen, die zóó bizonder ver waren in het decoreeren en zulke artistieke
patronen wisten te bedenken, al was het dan ook met ‘Draken en ander gedierte’, de
leerlingen van Hollanders, die hun de ‘blommetjes van Lowestoft’, familiewapens,
en meest fransche gravures, als voorbeelden opdrongen!
Zij hebben deze voorbeelden nageteekend, dat is zonder eenigen twijfel, want men
vindt er de curieuste misteekeningen onder.
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Een schoteltje met de ‘Pélérins de Cythère’ heeft een Amor met geheel chineesch
gezichtje en zoo zijn ook de boomen op den achtergrond geheel anders dan zij op de
gravure, die hun verstrekt werd, voorkomen. Een vaas van zeer dun porcelein heeft
in zeer mooie kleuren een voorstelling van een Hollander, die een pijp rookt, terwijl
een inlandsche bediende hem uit een vierkante flesch jenever inschenkt. Aan den
muur hangt de steek en men ziet twee tortelduiven op een muur van een tuin. Alléén
al door den vorm van de boomen merkt men ook hier dat de chinees teekenaar was.
Aan den anderen kant van de vaas is een fransche gravure gereproduceerd: een vrouw,
die een mand vruchten draagt. Onder de gravure, die als voorbeeld gediend heeft,
staat: ‘Cette païsanne a belle taille. N'est point une beauté de paille, de beaux yeux,
beau nez, belle peau. Qu'oy qu'elle en porte le chapeau’.

BORDJE MET HET WAPEN VAN HOLLAND EN HET TEEKEN DER O.I.C.

Bij het blauw porcelein (hoewel veel minder) is de invloed van den hollandschen
smaak ook merkbaar. Zoo bestaan er zoowel bordjes, als kopjes en schoteltjes, met
de voorstelling van een oproer te Rotterdam in het jaar 1690. Naar aanleiding van
deze gebeurtenis is een gedenkpenning geslagen en nu heeft men niet alléén de
personen, die een huis plunderen, chineesche gezichten gegeven, maar de rij huizen
geheel scheef geteekend en alles heeft eigenlijk een geheel ander aanzien dan de
médaille zelf.
Ook komen dikwijls Hollanders in 18de eeuwsche kleederdracht voor op borden,
die verder een chineesch décor hebben, maar dit hoort bij het gekleurd porselein.
Een zuinige hollandsche huismoeder had, als monster, een voorwerp meegegeven,
waar een gedeelte afgebroken was. Zij bestelde een compleet servies en ziet de
Chineezen hadden het model zóó nauwkeurig nagebootst, dat nu aan elk stuk van
dat servies hetzelfde defect aanwezig was als voorkwam aan het vroeger beschadigde.
In Engeland bestaat een variant op deze anecdote. Daar had een dame een teekening
van haar wapen medegegeven en voor securiteit er bijgevoegd dat het wapen ‘in het
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midden van het bord’ aangebracht moest worden. Men kan zich haar ontsteltenis
voorstellen, toen zij onder het wapen deze woorden in het porselein ingebrand thuis
kreeg.
In 1779 schrijft men: ‘wij zijn geïnfor-
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meert dat de Engelsche, de Sweeden en Deene, de wijze van pakking volgen, die wij
gaarne geïntroduceerd zagen’. Toen was het dus zeker uit met het in sago verpakken.
Niet lang daarna zullen de zendingen in 't algemeen ook wel opgehouden hebben,
waardoor dan ook veel porcelein, dat men bij het oude rangschikt, eerder bij het
moderne thuis hoort. Hoe dikwijls hebben wij dames, die de ‘zeldzame’ eierschaal
kopjes, die altijd van een deksel voorzien zijn, uit Indië meebrachten, niet de illusie
moeten ontnemen, dat deze voorwerpen ‘oud’ waren, waarop dan steeds geantwoord
werd, dat deze reeds in het bezit van haar grootmoeder waren.

BORD VAN DE FAMILIE DE NEUFVILLE, WAAROP AFBEELDING VAN EEN FAMILIE-LID DE WOLFF.

In denzelfden brief van 1779 spreekt men van borden ‘geschildert na de Europeese
wijze met de fruitmant, do. met de boomplukker, alle effen randen’. Het laatste komt
zeer veel voor, vooral op kleine, grove spoelkommen. Er moet een ontzettend aantal
van die voorwerpen besteld zijn, te oordeelen naar de vele exemplaren, die men nu
nog tegenkomt. De voorstelling is van iemand in europeesch costuum, die op een
leer tegen een boom bezig is kersen te plukken. De Franschen zijn zóó ver gegaan
om dezen hollandschen boer door te laten gaan voor Jean Jacques Rousseau, die
kersen plukt voor Mme de Warrens. Tenzij er een gravure bestaat (zooals er zoovele
op porcelein gecopieerd werden) is deze veronderstelling dunkt ons nogal gewaagd.
Zijn er enkele teekeningen, die men nog herhaaldelijk gereproduceerd vindt, het is,
dunkt ons, ook niet onmogelijk, dat andere bij speciale bestelling, maar in één
exemplaar vervaardigd zijn; zóó kwamen wij slechts éénmaal tegen een épisode uit
de Don Quichotte in bizonder mooie kleuren op een diep schaaltje uitgevoerd. Zoo
is het ook met kopjes met het portret van Lieve Geelvinck, burgemeester van
Amsterdam, die wij slechts kennen in de hand van één eigenaar, terwijl het portret
van Leeuwenhoek nog wel eens meer voorkomt.
Voor de Zaan zijn speciaal gemaakt naar een schilderij, dat hangt in de
zoogenaamde Bullekerk (de kerk is naar die voorstelling genoemd) borden enz., die
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daar ook in het museum bewaard worden, en te zien geven hoe een vrouw door een
verwoeden stier in
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de lucht geworpen wordt en op dat oogenblik het leven schenkt aan een kind. De
walvischvaarders, die ook uit die streek waren, ziet men op kopjes en schoteltjes,
omringd door ijsschotsen en ijsbeeren.
Op een vierkante flesch zijn afgebeeld: oranjebusten gedekt door een kroon,
waaronder: ‘Haar erfstadhouderlijke hoogheden’. Aan de andere zijde: Een
oranjeboom met inschrift: ‘Het Spanje is nu bang geworden’.
Bij het blauw porcelein komen koppen met deksels voor met vakken, waarin vier
biddende Chineezen, dat Franschen moeten voorstellen, in 't grootste (midden) vak:
Louis XIV en gemalin op hun troon. In een randschrift leest men: ‘l'Empire de la
vertu est étably jusqu'au bout de luners (Univers). Ook op kopjes: Een schip, dat op
de rotsen loopt, waar rondom heen spelende zeemeerminnen met randschrift ‘Gardes
vous de la Syréne’. Bizonder kostbaar zijn de kopjes met twee trompetters in levendige
kleuren op als het ware zwart gelakte grond. Deze hebben zeker altijd een hooge
waarde gehad, maar brengen in den tegenwoordigen tijd een zeer aanzienlijken prijs
op. Ook van extra qualiteit en eigenaardige levendige kleuren is de voorstelling van
de zoogenaamde ‘Dokters’ (zittende Chineezen in prachtgewaad). De randen zijn
versierd met visschen.
Een bord van bizonder mooie qualiteit, prachtige kleuren en médaillons in den
rand, stelt een jachttafreel voor, waar de tijger misteekend is en slachttanden heeft.
De jagers zijn in 18de-eeuwsch costuum gekleed en de jachthonden geven weer: ‘le
chien Jo’ terwijl een voornaam persoon in een paleis (misschien de
gouverneur-generaal zelf?) naar de jagers staat te kijken.
Een bord met wapen voorstellende de pelikaan met jongen, heeft als randschrift:
‘Ter gedagtenis aan Harmannus Laurents Discher Hooft van Commissarissen en
Prauwvoerders op Batavia Ao. 1709’.
Er bestaan ook kopjes en schoteltjes met het wapen van Holland en daaronder:
het bekende teeken van de O.I.C. Daaromheen staat: Concordia Res Parvae crescunt
1728.
Borden met datzelfde wapen en omschrift (zie afbeelding) komen zeer zeldzaam
voor.
Het wapen van Pruisen met dat van de Oranjes komt voor op een eetservies dat
bewaard wordt in Berlijn, hetgeen niet belet, dat stukken daarvan in handen zijn van
particuliere verzamelaars.
Een bizonder mooi bord met zwarte kunst heeft in het midden een vaas met
bloemen, tusschen twee fruitmandjes, terwijl daarboven de gekroonde initialen
voorkomen. Hieromheen is een rand van allerlei bloemen die bizonder kunstig
vervaardigd is, de initialen zijn van de graaflijke familie de Mercy d'Argentean. Zeer
onlangs werd door ons een interessante ontdekking gedaan:
Een bord met wapen was reeds lang in ons bezit en wij waren er niet in geslaagd
te weten te komen den naam van dit geslacht. Toevallig snuffelende in een portefeuille
met oude platen zien wij een mooie gravure van Houbraken gevende het portret van:
van Bijnkershoek, en daar staat zijn wapen onder, dat geheel is als op het bord.
‘Binnen in een kom’ ziet men een stapelplaats van de O.I. C, aan een kade met
scheepjes en opschrift: V.O.C.D. wellicht beteekent dit: de Kamer van Delft, waarvan
ook gesproken wordt in de Archief-brieven. Naar onze meening is deze kom een
unicum en werd deze in 1915 te Amsterdam publiek verkocht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Een andere kom, waarvan de weerga wel niet zal bestaan is aan de buitenkant als
het ware belegd met romeinsche munten en in een verzameling te Londen.
Een curiositeit is ook een porceleinen bonbonnière met portret van Carolus III en
inscriptie, terwijl aan de onderkant het wapen van Spanje voorkomt. Dit is een
reproductie van de Spaansche dollar, die
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zóóveel in het Oosten als betaalmiddel gebruikt wordt.
Toen wij daarvan een exemplaar tegenkwamen in een vitrine van het museum
Guimet te Parijs lazen wij op de beschrijving: ‘Portrait d'une femme’. - Alléén al het
door een lauwerkrans versierde hoofd deed ons direct denken aan een veldheer of
vorst en zóó vonden wij de munt en werd Carolus in het museum in zijn eer hersteld.
In bizonder mooie kleuren is weergegeven een scène uit Romeo en Julia, die achter
zich een bediende met chineesche parasol heeft, terwijl Romeo door den monnik als
het ware teruggehouden wordt. Dezelfde voorstelling komt voor op een waaier, die
in 1742 gedrukt is en zich bevindt in de beroemde Lady Charlotte Schreiber-collectie
in het South Kensington Museum.
Bizondere voorstellingen komen niet voor op de ‘Eyschen van porceleinen’, zoodat
den teekenaar vóór zijn vertrek, dit alles wel opgegeven zal zijn. Daarentegen vonden
wij wèl vermeld: Een schoteltje van dubbeld Coffijgoed, waarop geteekend staat: de
Kruijssiging van Christus, na welkers teekening en aarde men verlangt alle soorten
bij den Eijsch gevraagt onder het nommer 4. Een chocoladekop waarop Neptunus
geschildert is’, hetgeen evenals de ‘Kruisiging’ van tijd tot tijd voorkomt. Daarbij
zijn nog gevoegd: ‘een schoteltje van thégoed na de Europeesche schildering met de
fruytmand, een defecte vlakop ge-em. (ailleerd) met ooren om daarna te voldoen het
fatsoen der ge-eijschte vlakoppen en schoteltjes, mits door elkander niet meer kostende
dan 8 condijnen het paar’. Dit is dus een monsterzending geweest en men had daarbij
dus ook een defect voorwerp gevoegd, hetgeen, zooals wij reeds vermeldden, eens
aanleiding gaf, dat het ook defect gereproduceerd werd.
‘Men soud ook gaarne onder de borden, serviesen, etc. eenige hebben met de
schildering van de stad Canton, met de scheepen op de Reede - van het Thépakken
& van de Porcelain fabrica: welke drie schilderingen dikwijls door Particulieren
werden aangebragt’.
Deze borden zijn ons niet bekend; wij vermoeden dat de teekening in den
chineeschen trant was, maar misschien door de ‘Bediendens’ uitgevoerd.
‘Al het porselain met de swarte kunst moet met beelden en geen bloemen zijn’.
Met ‘beelden’ werd zeker bedoeld: europeesche voorstellingen, waarvan de Chinezen
de teekeningen zeker reeds hadden. In 1780, wat zeer laat was, werden ook vlakke
borden met de swarten konst besteld. (De spelling is dikwijls zelfs in denzelfden
brief verschillend). Verder spoelkommen met schaalen, Halve kommen met do.
dubbelde kommen, 35.100 Punch Kommen, enkeld coffij goed, geheel wit zonder
eenige schildering. Waartoe de schalen onder die verschillende soorten van kommen
dienden, is ons onbekend; ook dat geheel witte porcelein; het is niet onmogelijk dat
dit diende om in Holland gedecoreerd te worden. Juist bij vele kleine gekleurde
spoelkommen van gewone kwaliteit ziet men boven de blauwe decoratie een
gekleurde; bij geheel witte voorwerpen zou de decoratie (men zegt o.a. te Delft)
aangebracht kunnen zijn. Zooals wij vroeger reeds zeiden is echter het europeesch
décor in 't algemeen, zonder eenige twijfel, in China zelf op het porcelein gebracht.
Voortdurend werden er Turkse Koppen besteld ‘vooral met geen beeldwerk of
andere Gediertens’. Er is een bestelling in 1768 van 843.000 koffie en theegoed,
waaronder 295.000 thékopjes. Van de blauwe borden, waarvan men er 96.000 geëischt
had, heeft men maar 7.800 ps ontvangen, ‘terwijl de Sweeden met hun eene schip
bijkans zo vele hebben aangebragd als ons met onze vier’.
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‘30.000 Coffyhuis Coppen sonder schootels van specie en Teekening als booven’
(doelende op een daarvoor gaande bestelling).
‘Nesten Suyker bollen van 3 stuks int Nest, wit en blauw’. Wat kunnen dit voor
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voorwerpen geweest zijn? Zoo ook de Porcelijne Pieringen, blauw en wit. Er waren
ook rijst Pieringen. Een theeservies had drie pattipans. Dit woord is steeds in het
gebruik gebleven en toch bij veel menschen onbekend; daarom willen wij zeggen
dat dit kleine schaaltjes (plateau's) waren, die nu wel voor aschbakjes gebruikt worden,
maar dienden als onderstuk voor de thépot, melkkan, etc. De vorm daarvan is gracieus
met opstaande, ook wel geschulpte rand. ‘Snelletjes, viskommen, Gargoletten; 8.000
Bouillon coppen met haar onderschalen; de cop of commetie moet van inhoud ½
Pint Nat zijn. Blauw en witte Eispotte, reedelijk swaar van steen, ook mooy Blaauw’.
In 1762 lag een schip te ‘Zoet-Zoetham in het Kijzerrijk van China om over Cabo
de Goede Hoop na Nederland te navigeeren. Coffyhuijs Coppen en schootels swaar
en lomp soo van specie als van Teekening. NB. vooral geen geribde. 10.000.
Voortdurend spreekt men over chineez-Japans, de stellen Rijk geschildert met goud.
Ronde terrines dezelve moeten met lippen voor handvadsels, en Conijne aan de zijde
en een Leeuw voor de knop van 't Deksel’. Dit is een bekend model.

WAPENBORD DER FAMILIE VER-HUEL.

Bij een bestelling schreef men ‘om een moderate begin te maken met den inkoop
van het porcelain, zo verre voor haar schip tot onderlaag gerequireert word’, - en
later ‘dat vermits het getal van 200 kisten met porcelijnen tot hiertoe, is geoordeelt,
en bevonden te zijn, een bekwaam onderlaag voor scheepen van 150 voeten men
over zulks als nog bij die bepaalde quantiteijt zal blijven’.
Men moest betalen: ‘de geregtigheijd van den in en uijtvoer naar de Costumes
daar te landen. Bestelling van: 48.000 spoelkomme; do. van 130.000 paaren
Coffijgoed en in 1758 639.000 stuks porselein in 't geheel.
Twee plats de menage tot Suur & daarop vier kannetjes een tot oly, een tot azijn,
een tot peper, een tot mostaard met zijn leepeltje, 2 ronde & 2 ovale bakjes. De groote
Therines moeten niet zo lomp zijn als die in dit jaar aangebragt, niet zo grof van
steen, ook niet zo heel hoog, maar yets lager.
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5.000 Schaalen, marseille met 2 blaauwe randen, op de bodem een klein blaau
roosje
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maar vooral met geen blauwe Perken, dat scheelt hier veel in de Prijsen. Coffy,
chocolade & theeserviesen geassorteerd als volgt, alles gemaakt naar de Saxise Trand.
150 Ps G'amailleerde Ponsleepels naar de Saxise trand. 100 G'a.... Lampetkannen
met Backen daaronder, de Backen moeten sijn gelijk een schulp met drie kleijne
pootjes daaronder, maar niet met sulke Lompe hooge Voeten en Swaare Backen so
als die aangebragt zijn in 't jaar 1756 die veel meer plaats in de kisten beslaan. De
pootjes moette zijn so als aan de Super-Carga van Braam Houkgeest zijn
aangeweezen’. Een enkele keer is er maar een zeer slecht teekeningetje bij van een
‘coffijkan’, waarbij staat: ‘die moeten zijn vooral niet geribd, maar ordinair glad en
niet met het oor op zij, maar gelijk dit nevenstaande fatsoen. De Saladebacken van
het façoen als het bijgaand Delfs monster. Het patroon moet zijn van bloemwerk en
met geen beelden’. Telkens klachten over pootjes (voeten) daar men daardoor te veel
vracht betaalt.
‘Vooral met geen voeten, gelijk die aangebragt zijn, dezelve beslaan ook al te veel
plaats ten minsten daar tien bakken konnen leggen met voeten, daar konnen twintig
leggen zonder voeten, en zijn hier meerder waardig. De saucieres zijn in 't geheel
niet goed, zijn seer smal en ondiep, daar kan bijna geen nat in. Die hooge façoenen
beslaan te veel plaats en sullen zeer weinig gelden.’

WAPENBORD VOOR DE FAMILIE REVERHORST.

‘Quant kommetjes, Ronde visschotels met doorgeslage Platen in 't midden van de
plaat moet een gat sijn daar een vinger in kan om het op te ligten’.
Wij vonden de ‘eischen’ en ook de voorwerpen, die voorzien zijn van een jaartal,
speciaal tusschen 1753 en 1789, toen men o.a. ‘poppethe’ goed bestelde. - In Januari
1790 werd waarschijnlijk de laatste bestelling gedaan.
De klachten zijn onuitputtelijk. ‘Verleegen goed dat onverkoopbaar is, werd aan
ons gesonden’, stellen werden staande gepakt en dan gevult met sago, waardoor alle
de randen van de Beekers afbreeken, ‘Ze moeten met stroo er tusschenin gepakt
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worden, volgens bijgaand monster. Remarques op de pakking der Porcelainen zo als
dezelve bevonden is bij het rethour 1767 en voorthaan zal moeten werden gecorrigeert.
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De coffykannen, die nooit zo gezien zijn, te weten niet van mooijheid. Geloove die
daar wel 50 jaar sullen gestaan hebben, en konnen hier nog wel 100 jaren staan zonder
verkogt te werden. Nadat in Engeland een fabriek is uitgevonden (dit geschreven in
1767) van fijn eng: Porcelain twelk zeer veel herwaarts gesonden en om haar mooye
fatsoenen verkogt werd; doordien men van China gemeenlijk slegte fatsoenen bekomt,
groeit zo een fabriek nog sterker aan om nu zulks te beletten gaan hiernevens eenige
monsters der fatsoenen om te sien of men dergelijke fatçoenen Aanden schilderwerk
magtig te worden’ (deze onbegrijpelijke woorden komen precies zóó voor in de
origineele brieven). ‘Nauwkeuriger agt geven op het gecouleurde goed, daar de roode
bloemen af gaan, zelfs droog en zonder met nat daar aan te komen moet zekerlijk
zijn dat enkel maar geschilderd en niet gebacken word en ten bewijze is de roode
verf, die niet gebakken word dof en in tegendeel de gebacken, glansig waarop in 't
toekome beter moet gelet worden’.
De prijs van Th. 250 voor een blauw porceleinen servies vond men te hoog; die
werden voor een dergelijken prijs nooit geëischt, ‘so als meer andere porceleijnen
die daarom geen rekening konnen geven’.
Er wordt ook een klaaglied aangeheven over borden, die hoewel van minder
qualiteit, ‘evenveel plaats beslaan’. ‘De zwarte konstschildering is hier gantsch niet
gewild. Het komt ons wonderlijk voor dat de Deenen en Zweden altijd mooier zijn
en feinder goed van aarde aanbrengen als onze O.I. Compagnie, vooral munten de
Deenen daarin uit. De saucières moeten zijn: hoe fijnder van steen, hoe beeter, anders
zijn ze gelijk Delfs. Blaauwe en witte tafelserviesen van 29 Ps ieder kosten maar 2
Th. & 8 maas en sullen hier te land hooger prijsen haalen, moetende sulke witte met
goud niet meer gesonden werden’. Er werden ook groote tafelserviesen van 525 ps
besteld. ‘De gevraagde serviesen van binnen geel en buijten met geamalieerde
bouquetten en goude randen, niet gemaakt kunnende werden, zullen wij daar van
afzien’.
Een dergelijk patroon is dan ook absoluut onbekend. ‘Blauw en witte borden met
de zonnebloem en fruit mant en van onderen drie bouquetten. Moorse koppen moeten
schuins zijn en niet geribt, van binnen geschildert met fraaie randen en geen beelden
of vogels, maar met bergwerk, roosen en boomen. In 1780 vlakke borden wit met
de Swarten konst. Het is ten uiterste noodig dat er courante whaar zoo voor de
West-Indiën, de Levant, Italien, Duitschland & de Nederlanden word aangevoerd.
Op den goedkoop & de fatcoenen komt het zeer aan en dus is het onverschillig of
de Inkoop geschied in den stillen dan wel in den Handelstijd. En nadien men thans
in Europa menigvuldige fabrieken van dat aardewerk heeft, waar in men zig bevlijtigd
om goeden of gevraagde formaten te maaken, hebben wij, teneinde U.E. in staat te
stellen om over de smaak, die thans in vogue is, te oordeelen; met het schip Zoutman
aan u afgezonden een kistje met modellen.
‘Beschrijving van de gezonden wordende monster porceleijnen en tot welke soorten,
die moeten dienen: No. 3 zijnde een spoelkom in E u r o p a geschildert en daarom
genaamt Europeesche schildering met de fruitmand, waar na geschildert moeten
werden twee soorten van borden. No. 7 beschildert parken of oranje schilden, na
welke de soorten onder den naam van oranje perken moeten geschildert zijn. No. 25
de deksels der potten moeten met een Leeuwtie beschildert weezen, 't geen op de
goude gronden zwaar verguld diend te zijn. No. 28 de saucières moeten zijn hoe
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fijnder van steen hoe beeter anders zijn ze gelijk Delfs’. Telkens bestelling van
duizende en duizende stuks met den boomplukker of de fruitmand.
‘De Punch kommen zijn van ordinaire aarde, zo wel de blauwe als de gecouleurde,
men krijgt die hier te lande van Engeland en andere Compn van veel fijnder aarde.
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Ook worden borden met de ‘Hooijberg’ (ordinaire) besteld.
Nog enkele uittreksels van die correspondentie van de O.I. Compagnie willen wij
hier bijvoegen.
In 1757 met het schip ‘Velsen’ gingen er 183 religieuse boeken, waaronder 165
Psalmboeken in Slooten en in Schapen, de Cathechismus Ursinus Postil Bullaei, de
Christelijke Zeevaarden (in Hoorn) de meditatio moleri (in Schapen), de
Boetvaardigheid Taffijn etc., mee voor de ‘Cajuyt’.
Het schip was bemand met 350 koppen. ‘Daarentegen maar 12 hantdoeken en 22
pr wolle en 42 pr Linne Kousen, doch 350 Hembden, 1 doos met auwelen’ (onder 't
schrijfgereedschap). Ook schrijft men in één der brieven: ‘Op goede Rhabarber komt
het meede zeer aan, behalven dat het een nuttige en heilzaamen medicein is voor het
menschdom in Europa geeft het nog eenigen winst, ook moet zo veel mogelijk worden
voorgekomen dat ze niet wormstekig is’. ‘Eijsch voor 1772. Voor de kleine winkel
voor den Koning van Trevancoer 200 pees (pièces?) wit kopere platen voor Grenadier
mutsen, volgens nevensgaande monster wat stijf van koper’. Hetzelfde wordt besteld
‘voor het Batavias Guarnissen’.
‘Rapport over 1772 uit Canton aan P.A. van den Parra, Gouverneur Generaal
resideerende a Batavia. ‘Hoog Edelen Groot Achtbaaren zeer Wijdgebiedende Heeren,
WelEd. Achtbaare Heeren, suplieeren de zending na Herwaards van 125 stuk Cajaten
balken etc., ter besoldering van twee ruijme en vertrouwde magazijnen om het zo
ruineus Insect der witte mieren af te weeren, welke in teegendeel alle soort van
Chinees hout aantasten’.
In 1792 en 93 werden besteld: ‘6 Picols vogelnestjes 1te soort en do 2de soort’.
In die jaren geenen eisch meer van porcelein gevonden.
Wij hebben reeds gezien dat men veelal alles behalve tevreden was met het uit
China gezondene. Hier volgen nog eenige aanhalingen uit de brieven verzonden uit
het Oosten: ‘Bij den ontvangst bevonden dat de aanbesteede koppen met gemailleerde
perken en geen oranjeappels gemaakt waren, weshalve niet aan den Eysch voldoende,
afgekeurd’. In 1779: ‘de bedenking dat de meeste stukken waaruijt de tafelserviesen
gecomponeerd worden, hooger in prijs komen te staan als die welke van dat soort
op zigzelve werden ingekogt, heeft men lang bevorens de winkelier meer dan eens
voorgehouden, die daar van tot reeden geeven, dat het geen tot een servies behoord
en bepaald is tot zeker getal, van stukken zoodanig werd aanbesteed, dat den
Fabriqueur verpligt is alles aan zig te houden 't geen de Commissiant van den
winkelier goed vind uijtteschieten, waar op bij den fabriqueur gereekend werd, die
er de prijs naar reguleert, daar integendeel de goederen waar uijt geen servies bestaet
ieder soort in groote quantiteiten op zigzelve afgezonden wordende, geen uijtschieten
onderheevig, en dus notoir ook tot lager prijsen te krijgen zijn; ook werden de diverse
stukken van tafelserviesen afgepakt in tobbens, die meer van transport en Hoppegeld
kosten als de Bondels, inwelke die zelve goederen anders apart werden afgezonden’.
Er schijnt een rage bestaan te hebben voor porselein met familiewapen.
Den gouverneur generaal Valckenier zijn een ontzaggelijk aantal borden en
theeserviezen aangeboden en o.a. een stel van zeer groote vazen, alles met het wapen
van zijn geslacht. Op den rand van sommige borden komt een landhuis voor,
waarschijnlijk het Gouvernementsgebouw, dat hij bewoonde. Behalve bij verscheiden
families van hem afstammende, waarvan geen zijn naam meer draagt, vindt men
exemplaren van dit porcelein in musea of particuliere collecties (ook in blauwe kleur).
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Een vijftig jaar geleden, of reeds langer, was dit wapenporcelein absoluut niet in
aanzien en werd het ook niet gebruikt. Ons werd meegedeeld dat van dat groote
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aantal borden en kopjes (met wapen) exemplaren werden weggeven en zelfs met
opzet stuk gemaakt.
Er zouden zelfs 900 chocolade koppen met zijn wapen bij geweest zijn. Deze
hadden, in tegenstelling van de theekopjes, geen schotels.
Nog kostbaarder dan van Valckenier was het wapenporselein van de Neufville's,
waarbij ook het vrouwelijk wapen: de Wolff voorkomt.
Er bestaat ook een bord met een afbeelding van een lid van die familie, terwijl de
hond, die naast hem staat, het uiterlijk heeft van een wolf. Daaronder staat: Petrus
de Wolff Petrifil.
Van dit portret bestaat een gravure, waarvan zeker een exemplaar naar China
gezonden is. De familie Sichterman heeft een vertrek geheel gevuld met allerlei
porceleine voorwerpen (waaronder een groot koelvat), die het eigenaardige wapen
met een eekhoorn dragen, hetgeen niet belet dat telkens op veilingen te Parijs,
specimina daarvan voorkomen, die verkocht worden als hebbende het wapen van
Fouquet.
Een bord, waarvan het wapen omringd is door krijgsattributen, is dat van Ver-Huel.
Hier heeft in China een misteekening plaats gehad.
De drie tournooi ringen, uiterst zeldzaam in de heraldiek voorkomende, zijn hier
voorgesteld als een bril. (Zie afbeelding, bl. 342).
Een menigte voorwerpen van porselein is gemaakt voor de familie Reverhorst.
In het midden is haar wapen, omringd door acht andere wapens en alle met de
namen er onder (allianties) waarvan één nogmaals het wapen van Reverhorst
weergeeft.
Verder noemen wij de families: v. Reeden, Trip, Tutein Nolthenius, Famars-Testas,
Clifford, de Rigail Certon, Kikkert, van Haersolte, met van Isselmuden, Chasteleyn,
de Heere van Holy, van Herzeele, van Visvliet, van Hogendorp met van Haren en
nog zoo velen meer.
Het servies van Van Reeden is zeer uitgebreid. - Het theeservies is verspreid, maar
't eetservies bevindt zich in het huis te Utrecht van de ‘Fundatie van Renswoude’.
Daar zijn 240 schotels en borden en 4 zeer groote terrines om niet te spreken van
allerlei andere voorwerpen.
Hier is dus een servies in zijn geheel bewaard gebleven.
De familie van Willenswaard te Schoonhoven bezit bordjes met haar wapen, waar
de initialen aan de achterzijde voorkomen. Er bestaan groote borden van lakwerk met het wapen van de Amsterdamsche
familie van Hoorn (de eenige van dit materiaal ons bekend). Deze worden bewaard
op het kassteel ‘Rosendael’ waar zich ook bevindt een kopje van chineesch porselein
met afbeelding van dit kasteel, het eenige wat over is.
In het stadhuis te Kampen bevindt zich een theeservies met wapen
Een theeserviesje met het wapen van Bal, had daaronder den naam staan en was
toevalligerwijze in handen gekomen van een bakker, die tevens het beroep van
antiquaire uitoefende, te Middelburg, en die zóó heette. Na het lang als curiositeit
voor zich zelf bewaard te hebben is het eindelijk toch verkocht door hem aan een
vreemdeling, hetgeen nu betreurd wordt door zijn zoon, die behalve antiquaire zelf
hartstochtelijk verzamelaar is, hetgeen zelden voorkomt, hoewel men in den
tegenwoordigen tijd bij de groote antiquaires, naar mijn meening ten onrechte, niet
van hun winkelvoorraad, maar van hun verzameling spreekt.
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Een schaaltje met het wapen van Frankrijk, omgeven door de collier van de Saint
Esprit, is echt en zeer zeldzaam.
Namaaksels daarvan, en ook van andere, vindt men in die opzichtige winkels in
groote steden of badplaatsen waar ook de miniaturen van vorstelijke personen enz.
van dezelfde qualiteit verkocht worden. De ‘Nieuwe Stadsherberg’ waar nu het Cen-
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craal-Station staat, schijnt ook veel aantrekkelijkheid gehad te hebben voor bestellers
van porcelein. (Zie afbeelding, bl. 331).
Niet allèén op theeserviezen en borden, maar ook op een cassette van chineesch
lakwerk komt dit gebouw, maar dan aan de andere zijde, voor.
Zeer groote schotels en kleinere van het kostbaarste porcelein hebben
provinciewapens, dat van Amsterdam, Engeland en Frankrijk - het onderschrift met
oude spelling - en zijn van zeer groote waarde, die de laatste jaren aanzienlijk gestegen
is.
Ze zijn ongetwijfeld steeds veel duurder geweest dan andere schotels; er bestaan
echter vrij veel exemplaren van.
In Engeland zijn uitgebreide collecties van wapen-porselein. De kleine stellen met
wapen, die men steeds bij niet scrupuleuze antiquaires of in meubelmagazijnen vindt,
zijn niet alléén modern en zonder de minste waarde met fantaisie wapens, maar
schijnen in den tijd van de O.I. Compagnie nooit vervaardigd te zijn, zóódat de
geroutineerde verzamelaar door het model reeds weet, dat deze voorwerpen
waardeloos zijn. De handelswaarde is daarvan dan ook al zeer gering. In die zeer
uitgebreide collecties in Engeland, waar men geheele stellen van vazen en ook vooral
van zoogenaamde ‘pints’ (Bierkroezen) bij elkaar heeft weten te krijgen, komen dan
ook alléén wat grooter vazen met wapen voor.
In een der zalen van de ‘Louvre’ vindt men buitengemeen hooge Japansche vazen
met het wapen van Frankrijk. Dit is echter een heel ander genre, dan het zoogenaamde
Compagnie's goed.
Zeer goedkoop was het theegoed à Th. - .21 5070 moorsekopjes, witte het
allergoedkoopste à Th. f 9 en f 10 voor 100 stuks.
Hebben wij reeds vermeld dat eerst in de 17de eeuw regelmatig door de O.I.C.
porseleinen ingevoerd werden en dat die in de 18de eeuw in veel grooter aantal
aankwamen en dat de prijzen zóó bizonder laag waren, zoo is het des te merkwaardiger
dat door een toevallige ontdekking wij vernamen, dat in 1671 bij een
boedelbeschrijving: 2 kommen à f 60. - en 1 schotel à f 50. - voorkwamen.
‘De meerdere prijs, die men thans voor het Spiaulter moet besteeden ontstaat hier
uijt dat het graaven van dat metaal uijt de mijnen hoe langer hoe moeijlijker werd
en dus dies aanvoer kostbaarer.
‘Deenen en Portugeesen en bovendien een groot schip onder de Roomskeijzerlijke
vlag geweest’.
‘De kooplieden zijn alle in de stad om den Hoppo te verzoeken om de Groote
Sjappen voor de Engelsche scheepen, maar Hij wil dezelve niet afgeven voor en
aleer Hij eenige fraaijigheden, welke Hij absoluut wil hebben eerst magtig is bestaande
in twee paar Horlogies met gesteentens, en Speelende het eene ter waarde van Th.
18.000 en 't andere van Th. 10.000, welke de Engelsche daarvoor vraagen en niet
willen afgeeven voor dat er contanten voor zijn en waar in alle de kooplieden moeten
participeeren’.
In 1784 schreef men: ‘de Engelschen klagen schrikkelijk over deeze nieuwe Hoppo,
het welke hun veel oponthoud in 't lossen van hunne scheepen willende hij niets
lossen voordat het schip gemeeten is om te zien of er rariteiten of horlogien
aangebracht werden, welke hij voor zich wil houden en dus wederom zelfs naar
Boord gaat om er na te zien’.
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Wij zouden nog meer uit dit in 't algemeen niet zeer belangrijke archief kunnen
meedeelen, maar zouden te veel afdwalen, daar deze kleine schets: ‘Porcelein’ als
onderwerp heeft.
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
VI.

ANONYMUS: SMOKING ALLOWED IN THE STREETS.

VAN ROWLANDSON TOT GEORGE CRUIKSHANK: POLITIEKE
PRENTEN, MODEPRENTEN, SCHANDAAL-KRONIEK, PRENTEN
OP UITVINDINGEN, ENZ., WILLIAMS, WILL HEATH (PAUL PRY).
SPORTPRENTEN VAN HENRY ALKEN. - TWEE CRUIKSHANKS:
ISAAC, DE VADER EN ISAAC ROBERT, ZICH NOEMENDE
ROBERT, DE OUDSTE ZOON. - DE ZEEMAN IN DE CARICATUUR.
- H.B. (JOHN DOYLE) MET ZIJN GECIVILISEERDE CARICATUUR,
EN ZIJN NAVOLGERS.
Verwacht niet van mij, o lezer, dat ik, nu ik u alvorens van den eenen genialen
teekenaar op den anderen over te gaan, aan een reeks tweede rangs-grootheden (en
erger) moet voorstellen, dat ik hun betrekkelijke verdiensten en wanverdiensten tegen
elkaar zal gaan meten! Liever wil ik met u nagaan, welk een wilde overgangstijd het
was, die, in het begin der negentiende eeuw, voor het rustig bloeitijdperk van
Victoria's regeering, door die rij middelmatigheden in beeld werd gebracht.
De Prins Regent en latere George IV werd in het artikel over Gillray, door mij
naar het voorbeeld van Thackeray geschetst, wij hebben te zamen en volop genoten
van de
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pikante incidenten die het proces met zijn ongelukkige maar verre van onschuldige
gemalin opleverde, wij hebben terloops gehoord van het Mary Ann Clark-schandaal,
waarin één van zijn broers, de Hertog van York was betrokken; al deze personen en
gebeurtenissen leverden ruimschoots stof, ook aan andere caricaturisten dan de reeds
beschrevenen, maar waarom in herhalingen te treden? Men kan ermee volstaan te
zeggen dat een publiciteit, als toen werd gegeven aan allerlei privé-aangelegenheden,
en dat niet alleen als zij het vorstenhuis betroffen - thans slechts in Amerika mogelijk
is. Processen wegens trouwbeloften, echtscheidingen, duels, groote zwendelarijen,
godsdienstige bewegingen van nogal fantastischen en misschien kwakzalverachtigen
aard, alles passeert de revue, en loopt de spitsroede. De caricatuur geeft in dat opzicht
aan die van de achttiende eeuw niets toe, maar zij is evenals toen een getrouwe tolk
van de volksmeening, die bij gebrek aan het afwisselend en veelzijdig nieuws der
kranten van later, lang bij een geval bleef verwijlen en een sterke bemoeizucht toonde.
De particuliere aangelegenheden van tooneelisten - lieden die zich over het
algemeen, maar vooral toen, in een zekere belangstelling voor hun persoon....
verheugen - gaven niet zelden in den schouwburg aanleiding tot manifestaties van
het publiek. Daar was het geval van een Miss Foote, een mooie actrice, die met een
rijk en voornaam heer zou gaan trouwen, maar de bruigom trok zich tot driemaal
toe, en de derde maal definitief terug; een eisch tot schadevergoeding was het gevolg;
het publiek gaf luide zijn sympathie voor de verongelijkte dame en zijn verachting
voor den besluiteloozen sinjeur te kennen, als zij optrad. Daarentegen werd Edmund
Kean, die een wethouders-vrouw tot echtbreuk had verleid, hoogst onvriendelijk
bejegend door de verontwaardigde bezoekers. Een derde geval was zeer potsierlijk.
Een dilettant, Coates, rijk aan geld en invloed, verbeeldde zich heldenrollen te kunnen
vervullen en werd een tijdlang avond aan avond door stampvolle zalen in de rol van
Romeo of Hamlet ironisch toegejuicht, hij was dwaas genoeg zijn applaus voor zoete
koek op te eten. Nog was er een onverkwikkelijke tweestrijd tusschen de acteurs
Kean en Booth. Met dit alles maakten publiek en spotprent zich geweldig druk. En
toch was er de slepende oorlog met Amerika, de groote krachtsinspanning vergende
strijd met Napoleon. Over de prenten, den laatsten krijg aangaande, hebben we het
reeds gehad. De met afwisselend geluk gevoerde oorlog tegen de vroegere kolonie
lokte vele anderen uit, waarbij de Amerikanen meestal als kwakers werden
voorgesteld.
Het feit lijkt ons nu bijna legendarisch, maar het is niettemin waarachtig, dat pas
in 1820 ongeveer zulk een wereldschokkende hervorming als het verlof tot rooken
op straat haar beslag kreeg. Dat er wel deugdelijk oppositie was, blijkt uit het hier
gereproduceerde anonyme plaatje duidelijk. De dames, wier hoeden overigens uit
een oogpunt van verkeer zeker even ‘grober Unfug’ zouden kunnen heeten, achten
zich zelf niet weinig gehinderd door den rook, die haar in het aangezicht waait uit
de pijpen en cigaren van dandies, kleermakers, een kolensjouwer met zijn
uniformhoed, een slagersjongen, een breede rookkolom verhult de gansche gestalten
die bij op den achtergrond zichtbare hoeden behooren, een hond wordt beslist naar.
Het is een grappig plaatje, er is beweging en expressie in ondanks de gruwelijke
overdrijving van de verhoudingen en vormen, die de excentrieke modes te weeg
brengen.
Nog een ander plaatje, ditmaal een pure mode-caricatuur, sluit zich bij dit tijdbeeld
aan, en het zou mij niet verwonderen, als de maker, William Heath, die zich keurig
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Paul Pry (de gluurder, de steekneus) Esqre pseudoniemde, ook het plein-air-rooktafreel
op zijn geweten had. De wijde mouwen van de dames, poefmouwen gelijk wij ze als
kinderen (bij een herleving van de smaakvolle
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mode) noemden, hebben nog een ander geinspireerd tot een prent, waarop men de
kamenier bezig ziet, de mouwen van mevrouw op te blazen, alsof het windkussens
waren.
Maar belangrijker evenementen dan schandaaltjes en mode-excessen vinden
gelukkigerwijs toch ook in den spotprentteekenaar hun chroniqueur. Het gas was in
1798 voor het eerst te Birmingham als verlichtingsmiddel gebruikt, in 1803 werd
het Lyceum Theatre aldus verlicht, doch het duurde tot 1820 eer het gebruik algemeen
werd. In 1807 verscheen een spotprent, waarop men een harlekijn ziet zitten op een
touw, dat hangt aan twee lantarenpalen, die gas branden. Het systeem heeft in deze
prent alles behalve een advertentie: alle menschen in de buurt, voor de ramen der
huizen, op straat, zijn half verstikt door de gaslucht.

PAUL PRY (W. HEATH). THE SLEEVES CURIOUSLY CUT.

Op de stoommachine werden eveneens veel grappen gemaakt. Een curieuze, niet
mooie prent van het jaar 1829, door Henry Alken, destijds beroemd als maker van
jachttafreelen en groote gekleurde platen voor liefhebbers van paardensport, vertoont
ons een soort stoom voertuig dat vermoedelijk door den teekenaar zelf is
geconstrueerd. Behalve het rijtuig dat drie personen draagt, waarvan een soort
palfreniertje zich aan de stoompijp moet vasthouden, (warm werk), zien we ook een
velocipede aankomen, die sterk de allure van een paard heeft, de ruiter steekt zijn
voeten dan ook in stijgbeugels! Trouwens, de velocipède trad in 1819 op, en werd
‘the hobby’ geheeten, een prent uit dat jaar laat kwakers en kwaaksters (of
kwakerinnen?) elkaar op die zotte hooge driewielen nazetten. De caleidoscoop,
uitgevonden door Sir David Brewster in 1818 indertijd een groote technische vondst,
deed een ouderwetsch grof teekenaar, Williams, een prent maken, waarop men
voorbijgangers, vooral vrouwen, ijverig bezig ziet door de gaatjes te kijken, de
opmerkingen door verkoopers en vertooners tot de dames gericht, zijn minder oirbaar.
De Prins Regent en zijn zoo spoedig afgedankte wettige vrouw hadden één kind,
prinses Charlotte; zij werd al vroeg van de moeder gescheiden, huwde later, na een
verloving met den prins van Oranje te hebben verbroken, met Leopold van
Saksen-Coburg - later koning der Belgen - doch stierf reeds in 1817. Zij werd door
de natie zoozeer bewonderd als, om haar eigenzinnigheid toegejuicht, vooral als ze
haar onmogelijke papa meer dan eens door haar eigen willetje dwarsboomde. Op de
knappe prent: ‘Leap Year or John Bull's Peace Establishment’ ziet men echter den
vader, zijn jichtig corpus op twee krukken voortbewegend, de wijze waarop de jong
gehuwde John Bull behandelt (haar gemaal zit achter haar op den Britschen rug, en
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zij legt er de zweep over, zie bl. 352) hartelijk goedkeuren. De prent, van mij
onbekende hand, doelt op finantieele lasten, die Engeland door het koninklijk huis
waren opgelegd. Een andere caricatuur, die van een der Cruikshanks zou kunnen
zijn, wijst aan, dat men de prinses ook nog in haar huwelijk graag wilde zien als
bazig en cordaat, haar echtgenoot, die blijkbaar pas
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wakker werd, ziet haar met schrik de broek aanpassen (bl. 357). De economische
toestand van Engeland na de Napoleontische oorlogen was zeer precair, er werd veel
gebrek geleden, en opstanden in verschillende deelen des lands waren het gevolg.
Spotprenten, zoowel van conservatieve als van radicale zijde, herinneren aan deze
‘riots’; maar het wordt tijd dat wij al de anonyme en meestal weinig oorspronkelijke
series veel op elkaar gelijkende producten afscheid nemen, om kennis te maken met
den vader en den broer van den man, die de Engelsche caricatuur, maar vooral de
Engelsche illustratiekunst een nieuw tijdperk deed ingaan, George Cruikshank.
Niet dat Isaac Cruikshank, de vader, zich in veel onderscheidde van de andere
tijdgenooten van Gillray en Rowlandson. Misschien zijn onder de al genoemde
prenten, wel eenige van zijn hand; de manier van etsen of graveeren, de eendere
kleuren die op werden gebracht, doen al dit werk veel op elkaar gelijken.

H. ALKEN. THE PROGRESS OF STEAM.

Het jaar van Isaac's geboorte heb ik niet kunnen vinden, maar hij stierf nog jong,
ongeveer 1810, en de eerste politieke prenten, die een ijverig zoeker als Thomas
Wright van hem heeft kunnen ontdekken, zijn van 1794. Niet ver af van dezen datum
is een in 1797 verschenen prent ‘Billy's Raree-Show’, or John Bull En-lightened’.
Billy is William Pitt; hij zegt tot Bull, dien hij onder de hand zijn geld afneemt: ‘dit
is het verrukkelijk schouwspel van den vrede, zie welk een bewegelijk tooneel, de
havens zijn vol schepen, de kaden beladen met koopwaar, rijkdommen stroomen uit
elke windstreek toe, dit vooruitzicht is stellig alle geld dat je bij je hebt waard’ - maar
John Bull ziet in het kijkkastje niets dan een wijde vlakte, met bergen en molshoopen.
Maar Isaac bestookte met roerende onpartijdigheid zoowel Fox als Pitt, Whig zoo
goed als Tory. Hij onderteekende bij voorkeur zijn ministrieel gezinde uitingen. Nog
een ander politiek prentje van zijn hand. ‘The Farthing Rushlight’ (bl. 354) geeft de
oude koningin Charlotte, den prins van Wales (Prins Regent, George IV), Fox en
anderen te zien, die het zwakke licht van den armen zielskranken koning George III
uitblazen. Pitt was, tusschen twee haakjes, tegen het regentschap van den kroonprins.
Deze beide plaatjes zijn houtsneden naar de prenten, en komen voor in Wright's boek.
Isaac Cruikshank was een Schot (Lowlander) van geboorte, hij huwde een
Schotsche (Highlander) zoodat zijn zoons, hoewel te Londen geboren, eigenlijk
volbloed Schotten waren. Hij was van origine een watercolour-painter, maar werd,
omdat daar meer mee te verdienen was, een etser van populaire onderwerpen. Men
kan zich moeilijk een voorstelling maken van het vele en gemeenzame werk, dat een
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man als hij te doen kreeg: hij illustreerde de pamphletten; liedjes die in kroegen en
bij revues werden uitgegeven en gezongen en op straat verkocht; kinderboekjes;
maakte portretten van acteurs en actrices, van liedjeszangers en clowns, van
moordenaars die ter dood veroordeeld waren.
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Bij al dit werk hielpen de beide zoons; zoo van hun vijfde jaar af werden ze ingewijd
in de praktijk van het etsen, en moeder en dochter kleurden de prenten. Vader
Cruikshank schijnt neiging te hebben gehad om veel tijd in de herberg door te brengen,
maar zijn vrouw was een energieke huismoeder (met een driftig temperament, naar
verluidt) zij hield het boeltje bij elkaar; wat te meer noodig was daar de jongens
weldra robbedoezen van je welste bleken en als jonge mannen een vroolijk leven
gingen leiden. Hoe kon het anders: hun werk zelf bracht hen onder wilde kornuiten,
in het nachtleven, in kleine theaters, bij de woeste sportmilieus van den tijd. Maar
om tot Isaac terug te keeren, zijn politieke prenten doen het meest denken aan die
van Gillray, ofschoon hij stellig een zwakker teekenaar was. De prenten bij liedjes,
zooals die toen bij massa's gepubliceerd werden, toepasselijke, patriottische,
sentimenteele, liedjes van Charles Dibdin, George Colman en anderen, populair
gemaakt door Grimaldi, den beroemden clown, door acteurs als Munden en Elliston,
zijn meestal vrij oppervlakkig van karakteristiek (geest had deze ijverige illustrator
niet zoo heel veel), maar ik denk dat ze door de juistheid der costuums en locale
détails het publiek voldeden.

ANONYMUS. CHARLOTTE ON JOHN BULL.

Een groot gedeelte van Isaäc's aandacht is aan de zeelui gewijd. Jack Tar was toen,
als altijd, de lieveling van het publiek - altijd abstract gesproken - en men moet bij
de prenten van den ouden Cruikshank zijn om te weten, niet alleen hoe de Jantjes
van Nelson er uitzagen, maar ook, hoe men hen gaarne vleide en prees. Een prent
van 1791 ‘The Greenwich Pensioner’ brengt ons tusschen de invalieden en ouden,
die op kosten des konings verder leefden, na voor den dienst ongeschikt te zijn
gemaakt. Captain Marryat beschrijft zoo'n kolonie in zijn Poor Jack, een aardig boek
voor jongens, zooals er niet meer geschreven worden, misschien kunnen worden.
Zooals I. Cruikshank het geeft, moeten wij onwillekeurig denken aan de wijze waarop
thans weer door den oorlog de menschen worden verminkt en toegetakeld. Niettemin
is zijn plaat jolig! Een man met een houten been staat te dansen, de kroes in de hand;
hij zingt het gezelschap blijkbaar een liedje voor. Een ander, nog jong man, mist
beide armen, maar drinkt genoegelijk de kroes leeg, die een meisje aan zijn lippen
houdt. Verderop zit een oudgediende met krukken en aan een tafel twee heel oude
mannetjes, waarvan één een doek om het hoofd heeft. De thuiskomst van de zeelui
na een lange reis, en na de ontvangst van hun gage, op een koets met twee paarden,
waarvan dak, bok en achterbank volgeladen zijn met de vroolijke gasten en de dames
die hen bij aankomst plachten te verwelkomen (en van overbodige winsten te
ontlasten) wordt herdacht in een prent als ‘True Blue! The jolly Tars of old England;
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or all alive at Portsmouth’. Een ander maal eert de teekenaar, in een prent, boordevol
joviaal patriottisme, de offervaardigheid van ‘The honest Tars and Marines of the
Argonaut’, die een fonds bijeenbrachten ‘to drive into the sea all the enemies of old
England, and other blackguards that would take their parts’ (bl, 355).
De oudste zoon, Robert Cruikshank (eigen-
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lijk Isaac Robert), belangrijker door zijn later werk dan zijn vader, ging als adelborst
naar zee, leed schipbreuk, werd als dood betreurd, bleef drie jaar weg, en kwam op
een goeden dag terug om zijn taak als etser te hervatten.

ISAAC CRUIKSHANK. THE RAREE-SHOW.

Een politieke bijdrage is de eerste prent, die ik van hem wil laten zien. Ze betreft
den bijstand door bodewijk XVIII van Frankrijk verleend aan den Spaanschen tyran
Ferdinand tegen de revolutionaire partijen in zijn land. Lodewijk zag met schrik het
gevaar waarin zijn collega verkeerde; het scheen een aanmoediging tot een revolutïe
in zijn eigen land. De Spaansche vrijheidspartij wendde zich tevergeefs tot Engeland,
dat in dat jaar (1823) nog zwaar te lijden had onder een nationale schuld en
economische zorgen, als gevolgen van zijn vele oorlogen. Robert stelt, in dit niet
onaardige plaatje, waarop alleen de figuur van den Spaanschen vrijheidsheld er erg
operaachtig uitziet, den dikken Bourbon voor op zijn triomftocht door het Spaansche
land; de vorsten der Heilige Alliantie trekken hem, de Paus begeleidt hem, de duivel
geeft van achter nog een duwtje en een legertje kikvorschen (frogs was de naam die
men den Franschen graag gaf) trekt op naast het kanon dat hem draagt. Het was
omstreeks dien zelfden tijd dat het publiek werd gesteld voor een litterair probleem:
wie de auteur was van de Waverley-novels. Een caricatuur van Robert: ‘The great
unknown lately discovered in Ireland’ onthult, bij een bezoek dat deze bracht aan
zijn zoon, die in Ierland woonde, de identiteit van Sir Walter Scott, die eerst een jaar
later officieel voor zijn schrijverschap uit kwam. Kort daarop teekent onze caricaturist
drie portretten, uit verschillende oogpunten, van ‘Het levend Geraamte’, een andere
celebriteit van den dag.
Robert Cruikshank had een tijdlang zekere roep als portretteekenaar; hij was de
‘fashionable artist’, maar was desondanks niet zeer keurig wat zijn modellen betreft,
want even als Hogarth, en trouwens ook zijn vader en broer, teekende hij misdadigers
van groote reputatie, wier beeltenissen zeer gezocht waren. Hij was ook bevriend
met verscheidene tooneelspelers, o.a. Kean; zijn portretten van theatermenschen
brachten na zijn dood op een auctie een groote som op.
Hij had ook minder respectabele connecties. Een daarvan was Westmacott, een
schrijver van de soort die men litteraire chanteurs of afpersers zou kunnen noemen.
Robert illustreerde voor dezen een boek ‘The English Spy’, waarin zoowat de geheele
toenmaals bekende wereld van Londen optreedt.
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Als gelukkige proeven van zijn illustreerkunst mogen de beide pittige plaatjes uit
‘The Universal Songster’ gelden. Het zijn houtgravures, zooals wij er van nu aan
meerdere zullen laten zien, gemaakt door een houtsnijder uit de school van Bewick;
ik meen te mogen veronderstellen dat ze de teekening, die wel op het blok zal zijn
gemaakt, zeer goed weergeven. De duivel, die den ruiter op het eerste plaatje nazet,
is meer traditioneel dan de duivels, die George creëerde, maar hij mag er wezen.
Opmerkelijk is de krullerige rook die hem omgeeft en die aan het plaatje wel kleur
geeft. Het andere plaatje, waar men aan een dikke suikerbakkerin door een
schoenmaker en een kleermaker (blijkbaar zoetekauwen) het hof gemaakt ziet, is
aardig geteekend; ik hoop dat men toe zal geven, dat de kernige
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teekening van de koppen en lichamen Robert eenigszins verheft boven de makers
der in dit artikel reeds gereproduceerde prentjes; meer dan zij heeft hij een eigen
manier om de dingen aan te kijken en hij heeft niet noodig, om grappig te zijn, de
excentriciteiten der modes zoo schromelijk te overdrijven. De prentjes zijn uit ‘The
Universal Songster’ een liedjes-bloemlezing, waaraan ook George illustraties gaf.
Maar het moet erkend dat Robert soms stijf teekende, niet veel zorg besteedde aan
het groepeeren, en dat vooral zijn etsen slordig zijn.

ISAAC CRUIKSHANK. THE FARTHING RUSHLIGHT.

Een enorm succes was, in 1820, Pierce Egan's Life in London, or The Day and
Night Scenes of Jerry Hawthorn, Esq.; and his Elegant friend Corinthian Tom,
accompanied by Bob Logic, the Oxonian, in their Rambles and Sprees through the
Metropolis. Dedicated tot His Most Gracious Majesty George the Fourth. Embellished
with thirty six (coloured) scenes from real life, designed and etched by I.R. and G.
Cruikshank, and numerous engravings on wood by the same artists.
Dit boek is heel moeilijk meer te vinden, het is echter tegenwoordig in het Britsch
Museum (dat langen tijd zelfs geen exemplaar had) waar ik het zag. Tot de mooie
uitingen van Engelsche illustreerkunst behooren de platen niet, maar ze zijn wel de
moeite van het bekijken waard. Het zijn tafreelen uit alle deelen van Londen, op alle
tijden van dag en nacht.
De inhoud van het boek komt in het kort daarop neer, dat een provinciaal, Jerry
Hawthorn naar Londen komt, en er door een vriend Tom, ingewijd wordt in alle
mogelijke vermaken. Het is voor den schrijver en voor de teekenaars een welkome
gelegenheid om hun stellig formidabele kennis van het leven in de hoofdstad te
toonen. Het werk kan beschouwd worden als een soort voorlooper van de ‘Sketches
by Boz’, maar hoewel de schrijftrant afgrijselijk is, de encyclopaedische kennis van
het Londensche leven is nog grooter dan die van Dickens in zijn eerste boek bleek.
Tom en Jerry gaan natuurlijk het eerst naar een fashionable kleermaker, waar den
buitenman de maat genomen wordt. Zij maken hun verschijning in Rotten Row, in
een boxing Academy, zij gaan maskerades zien en rattengevechten, ze bezichtigen
Newgate (het gevang), zij zien highest Life in het Westen, en lowest Life in het
oosten, zij gaan wijn proeven aan de dokken, zij gaan natuurlijk naar Vauxhall
gardens, de groote concert-tuinen, maar ook dalen ze af in zeemanskroegen, waar
ze een dans bijwonen van een ongeschoren vilein met een negerin, zij maken kennis
met lichte vrouwen, bezoeken waarzegsters, weten binnen te dringen in
koetsiersherbergen, en ‘donkerst Londen’ blijft hun niet verborgen.
Gelijk gezegd: de tekst is abominabel.
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Thackeray ging het boek nog eens bekijken, en schreef in Roundabout Papers
(1860) - ‘als men het mij op den man af vraagt, Tom and Jerry is niet precies zoo
schitterend nu ik het overlees als ik gedacht had dat het was. De platen zijn even
mooi als ooit; en ik schudde den breedgeschouderden Jerry Hawthorn en Corinthian
Tom met vreugd de hand. Maar de schrijftrant - ik moet het bekennen, beviel me
niet; ik hield hem zelfs voor wat vulgair - wel kom! andere schrijvers zijn vulgair
genoemd - en als beschrijving van de sporten en amusementen van Londen in den
ouden tijd, meer curieus dan vermakelijk’.
Laat ik een passage van dit eens beroemde
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boek overschrijven, het is wel de moeite waard te zien, welken tekst onze teekenaars
te illustreeren kregen voor de opkomst der burgerlijke romantiek van Dickens, Lever
en anderen. Ik kan het moois niet vertalen.
‘If’ says Logic, ‘e n j o y m e n t is our m o t t o , you make the most of an evening
at Vauxhall, more than at any other place in the metropolis. It is all free and easy.
Stay as long as you like, and depart when you think proper.... “Your description is
so flattering”, replied Jerry, “that I do not care how soon the time arrives for us to
start”. Logic proposed a “b i t o f a s t r o l l ”, in order to get rid of an hour or two,
which was immediately accepted by Tom and Jerry. A t u r n or to in Bondstreet, a
s t r o l l through Piccadilly, a look in at Tattersall's, a r a m b l e through Pall-Mall,
and a s t r u t on the Corinthian path; fully occupied the time of our heroes until the
hour for dinner arrived, when a few glasses of Tom's rich wines soon put them on
the q u i v i v e ’.

ISAAC CRUIKSHANK. HONEST TARS.

Thackeray wijst er op, hoe nobel deze komma's, aanhalingsteekens en spatieeringen
(eigenlijk cursiveeringen) den geest van den auteur doen spreken en den lezer helpen.
Zij zijn even goed als grappen, zegt hij, al snapt men misschien de pointe niet. Ook
de verschillende uitdrukkingen voor een kuiertje zijn prachtig.
Een illustratieve curiositeit is een copie, door Thackeray gemaakt naar de prent
bij het volgende incident. De jongelui zijn bij een van hen thuis, Corinthian Tom en
Kate, een vriendin, voeren een wals uit, waarbij de heer Logic speelt. Hij kon echter
niet nalaten de bewegingen van het elegante paar te volgen, en toen hij zich bij de
piano omdraaide, en Kate zijn komisch bakkes zag, kon zij nauwelijks haar lachen
houden. (Corinthian =man of fashion).
Twee derde van de platen in dezen gids van vermakelijkheden zijn door Robert
gemaakt, en in dezen tijd was het ‘Bob’ Cruikshank, in plaats van zijn geniale broer,
dien menigeen voor den man met de grootste toekomst aanzag. Hij schijnt ook de
eigenlijke geestelijke vader van het geheele product te zijn geweest. Hij had het idee
gekregen en de teekeningen ontworpen, toen hij een zwager, juist uit China
teruggekeerd, Londen liet zien. De figuren van Tom, Jerry en Logic zijn portretten
van hem zelf, zijn zwager en den schrijver.
Het succes van ‘Life in London’ was, als gezegd, enorm. Tien Londensche theaters
voerden tooneelbewerkingen op, die avond aan avond volle zalen trokken, vijf en
zestig publicaties werden van het zelfde werk gestolen. Een daarvan was een collectie
grove centsprenten, uitgegeven door den drukker Joseph Catnach, die rijk werd door
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het drukken en op straat verknopen van ‘Confessions and dying Speeches’ van
moordenaars, ‘likenesses of the Murderer’, balladen en kinderprentenboeken, alles
in groven druk en nog grover houtsneden. Auteursrecht was nog een abstractie in
die dagen.
George de Vierde verscheen op een avond in hoogst eigen persoon doch incognito,
in
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de particuliere loge van zijn broer, den hertog van York, achter wiens breede persoon
hij zich verdekt opstelde. Dit was in het Adelphi theater, waar de scenery door Robert
zelf werd aangegeven.
Het geheele geval is merkwaardig door de populariteit die het gaf aan het
onmaatschappelijke, anti-maatschappelijke zelfs; de perioden waarin roovers en
publieke vrouwen werden bezongen, bewonderd en beklaagd, trokken het meest
aandacht, en men kan er een soort van tegenhanger inzien van de rage van
belangstelling, door Rodolphe Salis en zijn aanhang, verwekt voor Parijsche apachen
en zwerfsters van de boulevards-extérieurs.
Maar in enkele andere boekjes, zooals er in dien tijd vele uitkwamen, klein-octavo
boekjes met veel houtsneden en een enkel etsje, toont Robert Cruikshank zich van
een heel bijzonderen kant. De ‘fashionable artist’ die modes ontwierp en groote lui
portretteerde, was een vuurrood radicaal, en het is vooral in één van die werkjes,
zonderling genoeg ‘Facetiae’ getiteld, dat een collectie prenten door ‘Cruikshank’
zooals weinig scrupuleuze uitgevers hem bleven noemen (aldus speculeerend op de
grootere populariteit van zijn broer) op zeer heftige wijze misstanden aanvalt.
De volledige titel van dit in 1834 verschenen werkje is: ‘Facetiae, being a general
collection of the jeux d'esprit, which have been illustrated by Robert Cruikshank’.
Het derde deeltje, dat in mijn bezit is, bevat behalve ‘A memoir by the antiquated
trio’ (de ongenoemde auteurs) vooreerst Walks about town, een satiriek vers vol
gruwelijk gezochte woordspelingen (waarvan de ‘komische’ litteratuur van den tijd
doorspekt is). Men vindt daarin o.a. de volgende regels bij een plaat, die rechters
met ezelsooren vertoont.
We went where, in the Civil Courts,
Uncourtly and uncivil,
Just-asses sat in whigs to judge
The followers of the Devil.

De advocaat van den schurkachtigen beschuldigde leest met een ernstig gezicht een
papier waarop staat: Oko poko, banka ba - zoo iets als hocus-pocus-pas. Bij elke
‘canto’ zijn een reeks nijdige noten gevoegd, waarin alle autoriteiten en standen er
op hun beurt van langs krijgen. Een ander hoofdstuk van het boekje heet ‘Cruikshank
versus the New Police’ - er worden wandaden beschreven van een maar al te vaak
als provocateur optredend corps, de teekenaar gaf den agenten erge boevengezichten.
Men kan er zijn gemakkelijkheid in het teekenen van volksmenigten in zien, waarbij
echter vele figuren elkaar te zeer gelijk zijn. De betrekkelijke talrijke etsjes in het
boekje zijn kriebelig, en de houtsneden zijn over het algemeen daarboven te verkiezen.
Wat nog vreemd aandoet, in deze collectie meer of minder aardige plaatjes, zijn
de grof-groteske caricaturen, slordig gedaan maar in hun wildheid en rauwheid soms
aan Hogarth's norsche satire herinnerend, die gezamenlijk zonder tekst ingevoegd
zijn en heeten Cr's ‘illustrations of The unknown Tongues, or A peep at the Religious
Impostors of 1832 and 1833’. De prentjes slaan blijkbaar op een sectarische beweging,
waarvan ik nergens een relaas zag, misschien één uit vele; de teekenaar heeft zeer
veel werk gemaakt van het woord ‘tongue’ (dat zoowel taal als tong kan beteekenen)
en op elke plaat hebben de figuren van den leider, een als dominé gekleed man met
bakkebaarden, en zijn volgelingen groote tongen ver uit den mond steken, of ze
worden met reuzentongen geslagen. De personages die naar de preek van den
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‘impostor’ luisteren, zijn soms in hun adolatie goed gekarakteriseerd, maar de trant
is ruw. De man met de bakkebaarden, die vooral vrouwen onder zijn aanhang scheen
te tellen, eindigt in een hellevaart. Een vignette see-saw (wipplank) is niet onfraai
van zwart en wit verdeeling: de meneer met de tong wordt tegen een duivel gewogen,
een klein duiveltje doet de plank naar zijn kant vallen.
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Weer een ander hoofdstuk ‘Cr. versus Agnew’ voert oppositie tegen ‘Sir Andrew
Agnew's Bill for the better observance of the Lord's Day’ en voert onaantrekkelijke
tafereelen op van de Zondagsrust, die toen en later door schrijvers als Dickens is
bestreden.

ANONYMUS. CHARLOTTE HAS THE BREECHES ON.

Maar het merkwaardigst deel vindt men in het midden ‘The Condition of the West
India Slave, contrasted with that of the Infant Slave in our English Factories’. Het is
zeker niet van algemeene bekendheid, dat de afschaffing van de slavernij der negers
in de Engelsche West, waarmee de betaling door het rijk, van een groote afkoopsom
gepaard zou gaan, juist bij radicale en democratische groepen van de Engelsche
bevolking veel tegenstand ontmoette. Men wees er van die zijde op, dat de negers
het als slaven zoo kwaad niet hadden: dat zij, indien zij in vrijheid werden gesteld,
verschillende voorrechten zouden verliezen, die zij boven de armen in Engeland
genoten; dat de plotselinge opheffing van den toestand waarin zij zich bevonden, de
negers tot opstand zou brengen, vooral als zij daardoor opeens zouden gaan inzien
wat men hen tot dat tijdstip had aangedaan. De schrijver van een in 1833 verschenen
boekje ‘Four Years in the West-Indies’, deelde gesprekken mee met negerslaven,
waaruit bleek, dat deze zich nooit hadden ingedacht, hoe zij, met hun slavernij, ook
het vruchtgebruik (als het ware) in de praktijk even goed als het bezit, van een woning
en een lapje grond zouden verliezen, hoe zij niet meer vanzelf gekleed en gevoed
zouden worden, en geen doktershulp meer voor niets zouden ontvangen. Men hield
bovendien vol, dat de massa-petitie tegen de slavernij voor een groot gedeelte
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door oude dames geteekend was, die niets van de toestanden in kwestie af wisten.
Men voorspelde dat de negers na hun invrijheidstelling allereerst het werken zouden
laten, dat de plantages verwaarloosd zouden worden, en een pauperisme in het leven
geroepen.

ROBERT CRUIKSHANK. IN SPAIN.

De prentjes van Robert, kleine, voor het meerendeel vlug neergekrabbelde etsjes,
die er uitzien als aardige, maar wat slordige penteekeningen, geven negers en
negerinnen te zien, die in een soort luilekkerland leven, en alleen een beetje
opwekkend, gezond, vroolijk werk moeten verrichten. Het meerendeel der prentjes
stelt hen dansend, zingend, drinkend of onbedaarlijk lachend voor. Men ziet ook een
markt, waarop zij, naar de tekst vertelt, de op hun eigen lapje grond geteelde waar
ten eigen behoeve mogen verkoopen; er bij wordt dan verteld dat de vrouwen de
opbrengst meestal besteden aan opschik, de mannen aan drank. Men kan ook zien
met hoeveel zorg de zieke Mungo door twee dokters wordt beter gemaakt, en eindelijk,
hoe de zwarten conspireeren om wraak te nemen op Massa, nu blijkt, dat zij zijn
slaven zijn geweest, wat vroeger zoo niet tot hen was doorgedrongen.
De typeering van de negers en de negerinnen door den teekenaar is niet zonder
geest en schilderachtigheid, al zien de prentjes als geheel er wat krabbelig en onaf
uit.

ROBERT CRUIKSHANK. ILLUSTRATIE UIT ‘UNIVERSAL SONGSTER’.

Het tweede gedeelte van dit betoog tracht te toonen, dat de blanke kinderen op de
Engelsche fabrieken een heel wat harder en wreeder lot hadden te dragen, dan de
zoo in beklag zijnde negers. Geciteerd worden de redevoeringen van Michael Thomas
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Sadler in het parlement, die uiteraard spreken van toestanden die ons nu ongehoord
barbaarsch voorkomen. Kinderen van acht jaar werden dagen van 12 à 15 uur aan
het werk gezet in een verderfelijke atmosfeer, tegen allerellendigste loonen. Zij
stonden bloot aan alle mogelijke bedrijfsongevallen. Jongens en meisjes werkten
zonder toezicht heele dagen of nachten in een locaal. Aan deze stakkers werden dan
nog bij verzuimen, die door voortdurende oververmoeienis maar al te veelvuldig
waren, boeten opgelegd, en - ongeloofelijkst van al - de zweep werd door de opzichters
overvloedig gebruikt, die eigenlijk een stok met vele riemen was!
De plaatjes van Robert Cruikshank, die aan dit verschrikkelijk requisitoir kracht
moeten bijzetten, missen, hoe slordig zij ook alweer geteekend, en vooral
gecomponeerd zijn, geenszins pathos. De kinderen, oud menschjes-achtig en
lamentabel, zijn niet zelden op die kleine schaal treffend geteekend, en de ruimschoots
aangebrachte tekst is schier overbodig.
Ik heb dit alles eenigszins uitvoerig ver-
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teld, niet om aan deze besprekingen der Engelsche teekenaars de pretentie te geven
van tevens te zijn een sociale beschouwing van hun tijd, maar om te laten zien, hoe
reeds Robert Cruikshank, evenals zijn broer dat meermalen zou doen, en de teekenaars
en schrijvers in ‘Punch’, zijn geestig talent wist te gebruiken ook in dienst van de
maatschappelijke hervorming, als tolk van het menschelijk rechtsgevoel en het
menschelijk mededoogen.

ROBERT CRUIKSHANK. ILLUSTRATIE UIT ‘UNIVERSAL SONGSTER.’

De teekenaar stierf in 1855, in vrij armoedige omstandigheden. Hij was altijd een
Bohémien gebleven, en had ook bij zijn werk niet de vasthoudendheid en toegewijde
zorg, die noodig is om zich op een hoogte te handhaven. Hij overleefde zijn roem,
en vooral zijn werk als politiek teekenaar werd in de schaduw gesteld door dat van
een nieuweling, die een genre inwijdde, dat groote populariteit verkreeg.
Dit was H.B. Het bleef geruimen tijd een probleem, aan wien deze initialen
behoorden, die onveranderlijk prijkten op spotprentjes van meer geciviliseerden aard,
en een zachtzinniger humor dan men gewoon was. De verandering der tijden deed
zich opmerken, men naderde het zooveel rustiger, gematigder en voldaner tijdperk
van Victoria. H.B. was John Doyle, de vader van den geestigen en origineelen
teekenaar Richard Doyle. De bijzondere eigenschap van zijn in 1829 voor het eerst
verschenen prenten, was de opmerkelijke gelijkenis der koppen van de daarop
voorkomende personnages, geen eigenlijke caricaturen, doch portretten. Zijn
werkzaamheid in dit genre duurde meer dan twee en twintig jaar. De prenten,
lithografiën, werden ‘Sketches’ genoemd. werden afgeleverd, gedrukt en verspreid
op een mysterieuze manier. hetgeen alles meewerkte om het publiek nieuwsgierig
te maken en reclame te maken voor het werk. Er is een totale afwezigheid van
overdrijving of scherpte in de teekeningen. Thackeray noemde ze, niet zonder een
wat smalende bijbedoeling ‘genteel’ zij ‘cause one to smile in a quiet, gentlemanlike
kind of way’.
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ROBERT CRUIKSHANK. THE ENGLISH FACTORY-SLAVE.

De kunstenaar portretteerde niet slechts zijn modellen wat het gelaat betreft, hij
wist ook hun houding, hun gebaren, hun manier te treffen, en ofschoon hij niet
overdreef, wist hij ze niet zelden in heel grappige situaties te doen optreden.
De hierbij gereproduceerde prent heeft betrekking op de zuinigheid, een trek die
William IV van zijn vader George III had geërfd, en zeer goed kon gebruiken bij
zijn
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regeering volgend op het verkwistend regime van zijn broer George IV.
John Doyle had goede ideeën, maar behalve in wat de opvallende gelijkenis zijner
figuren betreft, was hij geen sterk teekenaar, zijn menschen zijn niet altijd forsch
neergezet, hij bleef tot het eind een zeker gemis aan routine toonen. Zijn werk werd
overigens, toen het ophield te verschijnen spoedig vergeten. Hij is de voorlooper van
de geciviliseerde politieke teekenaars van ‘Punch’. Tot de personnages, die optreden
in zijn ‘Sketches’, behooren Talleyrand, Wellington, George IV, William IV, Louis
Philippe, Brougham, Daniel O'Connell, Russell, Peel, Hume, Palmerston. Hij stierf
in 1868.

CROMBIE. CARICATUUR VAN JOHN SHERIFF.

Het is misschien niet kwaad, juist op een specimen van het werk van dezen
niet-caricaturalen caricaturist te laten volgen een echt groteske charge van Crombie
(een kunstenaar van wien ik overigens geen teekeningen ken). Ze stelt een vriend
van Walter Scott voor, John Sheriff, bijgenaamd Dr. Syntax, en schijnt mij een
uitmuntende aperçu van een ietwat dominé-achtigen, verstrooid voortschrijdenden
man. Het teekeningetje is bovendien mooi van kleur en verschilt ten eenenmale, wat
opvatting en manier betreft, van het werk der Engelschen uit dien tijd.
In mijn volgend artikel zal ik den jongsten zoon van Isaac Cruikshank hebben te
behandelen, hem dien zijn tijdgenooten den ‘great’ of ook wel ‘glorious George’
hebben genoemd, en wiens prenten nu nog zoo veel gevraagd zijn als geen andere
uit zijn dagen.
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H.B. (JOHN DOYLE). A FRUGAL KING.
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Eikenhout,
door Hélène Swarth.
Toen welkend vielen ál de roode en gouden
En bronzen blaadren, in Octoberwoud,
Heeft trouw alleen het rosbruin eikenhout
Zijn loof, als harp voor winterwind, behouden.
Nu vonkt de vijver en de hemel blauwt
En zon en wind de blaadren openvouwden,
Staan, dor en donker, of ze om winter rouwden,
De bruine struiken in het Meiegoud.
In 't hoopvol woud, als vale smartgedachten,
Beschaamd en schamel, staan ze in raaflend ros.
- ‘Wind, hoor hoe boom en vogel ons verachten,
Om de arme droefheid van den winterdos.
O wind, die ons doorzong, gij weet ons wachten,
Blaas weg ons loof en maak de knoppen los!’
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Bekentenissen van een bruidegom
door D.Th. Jaarsma.
II
Doch zoo 'k dit laatste thans betuig, Agaat, 't in deemoed wel bekenne, - hoe, gelijk
ik toen bestond, in die verwarde troeble dagen, zou 'k kunnen geweest zijn
ontvankelijk voor ook maar éénig corrigendum? Hoe gevolgd hebben de manende
stem van dit toch stellig wáárschuwend gebeuren? En hoe - o, dit vooral! - hoe hebben
kunnen bedenken, dat wie wáárlijk liefheeft, niet meer vráágt; zich geeft, en méér
niet wenscht; en géén eischen stelt dan aan zichzelf? In blinden waan leefde 'k
immers? Wat, buiten waan of schijn, kon mij, onwaarachtige, dan beschoren zijn?....
Reeds den volgenden ochtend, ik weet nog, in den frisschen nieuwen morgen, zag
ik opeens weer alles anders; ànders geaard, ànders van wezen; overglansde 'k wat
verdoft geweest mocht zijn, met het glad vernis van schijn! Ik herinner mij, hoe 'k,
na in den nanacht in een diepen slaap te zijn gevallen, des morgens met een schrik
ontwaakte, en dan suf, soezig te zinnen lag: wat was gebeurd, waar ik was, 'k had
herinneren, vaag, aan pijn, aan kwelling en beklemming.. Tot opeens ik opschrok
plotseling, en omhoog vloog: Harriët.... waar was ze?.... En hoe 'k dan, 'r beneden
hoorend, met een glimlach weer in bed terugviel, beseffend, in een blij en
feestlijk-stemmende verheugenis: Harriët was bij mij nu.... was àltijd bij mij! 't
Nieuwe leven was begonnen, waar 'k zoo hijgend naar verlangd had - géén nood,
géén zorg meer was er, we hadden 'n eigen thuis!
Ik weet ze nog zoo klaar, Agaat, de aandoeningen van dien ochtend. De deur stond
open, en ik hoorde 'r. Druk bezig was ze al, neuriënd, naarstig, bedrijvig, als een die
in opgewektheid en met luchtigheid zijn werk volbrengend, toch 't gewicht wel van
zijn taak weet, en stipt aan tijd gebonden is. En hoe wèl, terwijl ik daarnaar te luistren
lag, hoe wèl werd 't mij dan diepbinnen. Behaaglijk, nog prettig aanvoelend de
koestrende warmte van mijn kostlijk bed, zette 'k, makkelijk, mij wat omhoog, lui
nagenietend van de rust, voelde zoo thuis en warm op eenmaal, bij 'r zonnig licht
geneurie! Ach dat ze toch al zoo zorgde nu! Dat ze in lief bedoelen, om mij te ontzien,
me maar stil had laten liggen, zèlf heel de ongezellige bereddering van 's
morgens-in-de-kilte op zich nemend.... 't stemde mij zachter, week en dankbaar, en
waar bleef, naast dit simpel feit, nu mijn nachtelijk getob? Hoe ver scheen dat opeens,
in den lichten nieuwen morgen, hoe afstandig, onwezenlijk, vervaagd in ijlen mist!
Een doorgestane angst scheen 't, die 'k nu nauwelijks meer beroeren dorst, stilliggend
maar, stil te staren maar, als een wiens wonden nog zijn versch en open. Was 't een
droom geweest, tòch - 'n angstige, benauwde droom? Want alles voelde 'k nu zoo
anders weer, zooveel inniger, meer vertrouwd en zeker - alles veel meer wezenlijk,
te tasten, nabij. En in een wonderlijk ontroerd verteedren moest ik plotseling zachtjes
met haar medeneuriën, 'n wijde rust vloeide in mij uit, gelatenheid, kalm-verwachten,
lijdlijk-bereidzijn, Agaat. En betròuwen; op het Leven; en ál wat het dan nog brengen
mocht! Want zóó was 't goed, immers, goed; - goed, vervuld en veilig, en stil-verstolen
moest ik òm mij kijken, in deze kamer, die nu d' onze was, in dit huis, dat nu òm me
stond, rustig, warm en hecht, 'n wijkplaats van geluk en vrede! En als Harriët dan
even later boven kwam, in 'r gezellige werkschort, frisch en monter in den morgen,
blozend, en met 'n geurig kopje thee.... ach, de tranen sprongen plotseling in mijn
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oogen! Want got-o-got, dat 't toch zoo wàs, dat 'k dien nacht zóó over haar gedacht
had, dat 'k haar zoo schandelijk, schàndelijk had miskend! Ze had toch zooveel liefs
- waarom zag 'k dat toch voorbij!
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Waarom nam 'k 'r niet zooals ze was dan, met 'r fouten en 'r deugden, niemand immers
was volmaakt, en 'k bedierf er zoo ons geluk mee! Moest dat nu niet uit zijn, voorgoed
uit? Moest 'k niet vaster zijn voortaan, flinker? Ik wist toch - ik wist toch? Wat tobde
'k dan, en twijfelde? Lag 't geluk niet voor 't grijpen?.... Maar als ik dan sluik de
tranen van mijne ontroering trachtte weg te wisschen, zag ze, ik herinner mij, toch
wat ik verbergen wou. En vreemd Agaat, schoon 'k het verduiken wou, óók weet ik
nog, dat 'k, in mijn verteedring, het toch maar 't best vond, dàt ze wist en zag; en 't
vleide me even dat ze, lief-bezorgd vroeg:
‘Wat scheelt er aan, m'n jongen?
Maar dan ineens, van harte gul en oningehouden, wist 'k te zeggen:
‘Niks kindje; niks hoor! 'k Ben alleen, geloof 'k, wat moe geweest! Maar nu is 't
al weer over!’
‘En wáárom....?’ vroeg ze zacht dan, en wees naar mijn betraande oogen.
‘Da's omdat jij zoo'n lieve wijf bent!’
En onstuimig gaf ik haar mijn morgenkus.
‘Malle jongen!’ zei ze, maar dan toch monterder, me stoutig tikkend op mijn wang.
‘En kijk nou's even op de klok?’
‘Die-deksel!’ sprong 'k omhoog, verbaasd doende, en kwiek uit bed meteen. ‘Om
tien uur.... dan mag 'k me haasten.... om tien uur moet ik op 't bureau zijn!’....
Een uur daarna, Agaat, liep ik dan de straat uit, luchtig zoemend in den frisschen
morgen - wat was alles puur en gaaf, vond 'k, en tintelklaar onder 't staalgrijs
luchtgewelf! Een blijstralende winterzon goot zijn goud over dake' en gevels, de dag
deed zich glanzend open, als de aanvang van een schitterend feest! Was dit, zong 't
in me, geen geluk, zoo? Want ik voelde zoo licht en ruim, in een zéker, licht
gedragen-gaan, veilig, behouden, van 't veilig thuis naar 't veilig werk - en dit, òf het
bestond niet, dit was toch, rëeel, geluk? En zoo stil de leege straat, zoo stil en
morgendlijk! Hoe heerlijkrustig te gaan zoo, als de scholen aan, de straten leeg en
stil zijn, elken ochtend naar 't bureau, zònder haasten, kalm, bedaard, in stil en kalm
gedenk! En dan 't stil werk, op 't stil bureau, heele kalme dagen, en 's avonds thuis
stil lamplicht, in de stilte van ons rustig huisje, en dan de nacht, en dan weer 't zelfde,
een rééks van dagen, kalm verglijdend.... o 't was àlles goed nu, zóó goed, en dit was,
ja dit was geluk! Vol maakte 't mij, om-te-juublen vòl, Agaat - en van den hoek der
Buys Ballotstraat bracht 'k Harriët, op 't kleine vóórbalcon, met breeden armzwaai
nog 'n enthousiasten groet, die ze liefjes-wuivend met 'r kleine zakdoek, op ingetogen
wijs beantwoordde; en neuriënd dan, in mijn sterken waan, liep ik, kind geleid aan
moeders hand, de Valckenboschlaan op, den blijden, glanzenden dag tegemoet. En in het teeken van dit ‘geluk’ stond de eerste tijd, die toen aankwam. Hoe goed
weet 'k nog, hoe dat was. Het ging zoo gladjes, effen alles, zonder stoornis haast en
zonder moeiten. Veeler dan zèlf te leven, Agaat, scheen het, dat wij wèrden geleefd;
veelèer dan zèlf te richten onze gangen, werden wij meegevoerd maar willoos,
daadloos, op den kalmen stroom eens facielen rustigvlietenden levens -: maanden
waren 't waarin niets opmerkelijks den egalen gang van zaken stoorde. 's Morgens
halftien ging 'k ter deure uit, keerde stipt om vijf uur weer, en onze avonden werden
volbracht in zachte, intieme huislijkheid: Me in de zaken deeglijk willend inwerken,
en onze toekomst stevig bevestigen, bracht 'k meestal, de eerste maanden, werk mee
van 't bureau, en uren, 's avonds, kon 'k daar dan mee bezig zijn, onderwijl Harriët,
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stil tegenover me, 'r knusse kopjes thee schonk, of las wel, of ook werkte, van verloren
lapjes vaak, door 'r handwerkvaardigheid, nuttige dingen voor ons huisje prutsend,
'n kussen, 'n kalender-standaard, allerlei ander bruikbaar huisspul. 'k Weet nog, als
dan weer iets klaar was, dat ze anders had moeten koopen, en
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nu dus op 'r budgetje uitwon, hoe dan altijd een bijzondre vreugde en voldoening
ons vervulde, iets van hernieuwde stellige zekerheid, van
dat-we-er-zòò-toch-moesten-komen, en hoe wij dikwijls dan, na bewondering, of na
't eene plaats te hebben gegeven, in 'n gevoel van blij-verruimd-zijn, wel zingen
moesten plotseling, ouwe vergeten wijsjes meest, die 'k dan tweede stem zacht
meezoemde -: was ‘buiten’, moest ik dan vaak denken, geen leege ijdele droom,
vervluchtigend; en ons naar binnen gekeerd, stil leven niet de eenig-ware realiteit?....
(Want zóó ver, Agaat, kan schijn den mensch vervoeren). - Ook weet ik nog, hoe
wij wel 's avonds wandelden, 'n paar maal bezoek van Kras en Banning kregen; 'n
paar maal zelfs, maar dit zeldzaam, naar Gebouw of Schouwburg gingen. Doch
meestal waren we thuis; 't was winter. En alle uitgaan beteekende: kòsten. En liever
wilden w' eerst alles afdoen, mijn voorschot, de meubels, wat 'k van vrienden geleend
had -: de tijd was 't bovendien, Agaat, dat we sparen moesten voor de groote
gebeurtenis, die we zonder stoornis of noemenswaarde tegenspoed rustig
naderkwamen. Alleen de Zondagen brachten wel somtijds wat afwisseling, en
menigmaal, (daar wat lichamelijke beweging aan Harriët wel was aanbevolen), en
kinderlijk-opgetogen meest om 't weer-samen-buiten-wezen, gingen we dan naar 't
Bosch of Scheveningen. Hoe voelden we dan, Agaat, dat we toch blijven zouden
kinderen-van-den-buiten, die, neen nimmer, in de grootstad zich duurzaam zouden
thuis gevoelen, en droomden weer onze droomen van
voorgoed-later-ergens-buiten-wonen, in een knus en aardig huisje, naar eigen plan
voor ons gebouwd, en waar we leven zouden, teruggetrokken, van wat 'k in lange
jaren zou hebben oververdiend, en van den bijslag van mijn literaire werk, waar 'k
me dan gehéél verder aan wou wijden! Ach, en welk een stàp, ik herinner mij, als 't
dan weer de eerste was van een nieuwe maand, en we stipt en prompt onze termijnen
hadden afbetaald, - welk een stàp achtten w' ons dan nader tot dat heerlijk ideaal, in
dwaze uitgelatenheid hierom wel plotseling roekeloos wordend, een deel verspillend
namelijk soms van Harriëts toch waarlijk niet te ruime huishoudgeld, en er in de stad
iets voor koopend, bestemd voor dat toekomstig huisje, waar alleen maar allemaal
mooie en kunstzinnige dingen zouden in zijn, met elk zijn eigen geschiedenis (en
dáárom waardevol!) van hoelang-er-voor-gespaard en waar -en-hoe-gekocht!....
Ik glimlach, nu 'k hieraan terugdenk. Want zij het dan vergeeflijk, mènschelijk, dat
'k, naïevelijk, gelooven kon, in dit ‘geluk’ te mogen zien een toeverlaat, een
levensuitkomst onbedrieglijk - - was het niet óók, niet weer vooral:
levensdilettantisme? Want thàns, Agaat? - - gelijk ik 't nù inzie? Ach, het is immers
alles verijld, vervluchtigd, verstoven, en zelfs niet de herinnering is er mij van mogen
bijblijven, dat ook maar déze schijn ononderbroken, dat ook maar deze vluchtige
gelukswaan ongeschonden geweest is en onondergraven. Want ik herinner mij nu,
Agaat, mijn buien van onverklaarde drift - toèn onverklaard, mij-zelf, die er immers
noch diep noch langdurig over nadacht, - maar is het niet klaar, voor mijn huidig
weten, dat z' ontstonden, ontstaan moesten, omdat diep-binnen iets was onopgelost,
't welk omhoog vocht om verlossing? En dat dus ons ‘geluk’ was gelijk de bloei van
dorpen op een rommelgrommenden vulcaan? In maar een nietigheid, futiel, gewis,
vonden ze immer hun oorsprong.... maar dàt het gebeuren kon, Agaat? Dàt ze op 't
onverwachtst, verraderlijk, onze rust belaagden en verstoorden, en 't huis zetten in
't onwijs lawijd van mijn heftiggrievende verwijtingen jegens Harriët? O, ik weet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

wel, stééds duurde 't kort maar, nooit langer dan enkele uren waren we ontstemd of
in depressie; aanstonds volgde op mijn buien, 'n periode van verslagenheid, waarin
ik, door 'n traan, 'n verschrikten blik weer tot
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mezelf gekomen, m' ontwapend vond voor de geduldige lijdzaamheid van Harriëts
passieve natuur, haar overstelpend dan weer met de gulle overdaad van mijn
hartelijkheid, pijnlijk-uitbundig, schoon oprecht-gemeend.... maar dat 'k ze niet te
voorkomen wist, klaagt mij dit niet aan? Dat 'k me in een soort wellustig-wreedaardige
hartstochtbotviering op de golven van mijn drift kon laten gaan.... moet ik niet
gelooven dat het schuld is, schuld-in-mij, Agaat, en dat 'k in den grond nimmer
waarachtig van Harriët gehouden heb?....
Want ook andere momenten weet ik nu, die doen twijfelen, voor mijn tegenwoordig
inzicht, aan de waarachtigheid van een ‘geluk’, door drift en onrust slechts
gekenmerkt, momenten van kloof-en-tweespalt; van vaag en duister pijngevoel; van
gedachten, plots, aan geluksvervlogenheid; van zinnen, onbestemd, om
iets-voor-immer-verlorens!
Ik weet nog van eenen avond, toen ik, als gewoonlijk, op de postbel van omstreeks
achten was gaan kijken in de bus, en hoe 'k toen, met alleen de krant weer
binnenkomend, zeide:
‘'t Allerlaatste nieuws’.
Want ofschoon ze gewend was, bij dit stereotiep gezegde, van 'r werk nauwelijks
op te zien, vroeg ze nu gespannen:
‘Anders niks? Was 'r dan geen brief?’
‘Néé’, zei 'k, wat verwonderd. ‘Verwachtte jij dan wat?’
't Bleef stil; en 'k zag: ze bloosde. En boog dan dieper over 'r werk. En niet
begrijpend nog, door welke oorzaak, kwam 'k bij 'r staan:
‘Wat is er Jet? Wat heb je?’
En hief 'r koppie naar me op.
‘Nou je kan toch,’ snikte ze 't uit plots, terwijl tranen perelden, vol, in 'r oogen,
‘je kan toch wel begrijpen.... hoe lang is 't nou al met Pa?....’
‘O maar kindje....’
Méér wist 'k niet, 'k stond verslagen, nam 'r in mijn armen, tegen me aangedrukt,
troostte 'r, in onnadenkend goedig-doen, met wat 't éérst mij voor den mond wou
komen - 'k had er, oprecht, in geen dágen aan gedacht. En 't was me op eenmaal of
ik voelde: één wereld was geweest de hare, een àndre de mijne: en in de mijne, van
de hare ver, had ik onbekommerd voortgeleefd, in mezelf weg, tevreden, en van dit
ééne slechts vervuld. En met geen woord, schoon ze 't toch moest hebben gemerkt,
door woord noch blik had ze zich beklaagd.... Mij kwam een onverklaarde pijn,
Agaat, die 'k vergeefs zocht te overwinnen.Ook herinner ik mij nog wat, iets later, naar aanleiding van een brief van Vader
voorviel.
Er was iets bijzonders aan dien brief geweest; iets alsof, aan het slot.... ik wist
niet.... die toon.... zou Vader tòch, in zijn gevoelen....? En toen Harriët 'm uit had,
vroeg 'k, gretig:
‘Hoe vin jij 'm nou, Jet?’
‘Och!....’ zei ze stilletjes.
‘Míj valt ie mee, hoor!’ zei 'k ijverig.
En dan nog:
‘Maar zóó is hij! In den grond is-tie toch gòedig!’
Maar dan opeens kort en vinnig, viel ze scherp tegen me uit:
‘Natuurlijk, dàt dacht 'k wel, van hèm is alles goed! Maar van Pa, die arme stakker..’
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En liep dan hoogrood, snel de kamer uit.
En in een rouwig-brandend pijngevoel moest 'k mezelf bekennen, dat 't volkomen
waar was: 'k hàd haar vader, Agaat, om zijn niet-antwoorden op haar brieven, vóór
enkle dagen, scherp gehekeld en veroordeeld. En terwijl 'k verbluft nog, daarover te
zinnen stond, en me toch ook, rechtmatig, wel betràpt wist, voelde 'k op eenmaal
weer of we door iets onherstelbaars, iets onoverkomelijks, gescheiden warenDan zijn mij nog de aandoeningen bijgebleven van den avond, Agaat, waarop ik
jou, voor 't eerst, op straat, weer ontmoette - hoe goed weet ik nog mijn lichten schrik
van je in rouw te zien gekleed! Ik wist, dat je vader dood was, had er in de dagen,
dat 'k druk aan onze woninginrichting bezig was, een in jachtende haast vluchtig
beantwoorde
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kennisgeving van ontvangen, maar onbekend was 't me gebleven, of je Den Haag
verlaten had, daarna, of er gebleven was. En toen 'k je dan zoo onverwacht terugzag,
in 't zwart, en bleek en lijdzaam, op zachtgelaten toon van je nieuwe taak vertellend:
onderwijzeres was je geworden weer, zocht in plichtsbetrachting, in veel-te-werken
rust en evenwicht te vinden.... toen voelde 'k toch wel even brandend zelfverwijt in
mij gaan schrijnen, om mijn lompe onhartelijkheid en nalatigheid jegens jou, en die
'k dan aanstonds, gul, zocht goed te maken door overdadig vertoon - je weet, Agaat
- van bijna schrilklinkende betuigingen van oprechte vriendschap en welgezindheid.
En nog heel goed herinner ik mij, hoe je, toen 'k je vroeg ons te bezoeken, er bij
voegend, dat ook Harriët 't natuurlijk ‘heerlijk’ zou vinden, - hoe je toen bedenkelijk
keek, maar dan toch verzoenend, zeide:
‘Non, best, ik zal es komen. Maar vooréérst zal 't nog niet kunnen. Enfin, dan hoor
je 't wel - hoe 's je nieuwe adres?’
En hoe je dan, zonder omzien, om een straathoek verdween, me achterlatend in
een vreemde onzekerheid, een diep-weg en vaag gewaarworden, en met in mijn hoofd
een woelige warreling van allerhand halfbewuste vragen, die me stil en zwijgzaam
maakten, zoodat, toen 'k thuiskwam, Harriët vroeg:
‘Wat ben jíj stil, mijn jongen! Er is toch niets gewéést?’
En 'k strak en nuchter me te verduiken zocht:
‘Nee, niks! Hoe kom je daar zoo bij?’
‘Och,’ zei ze dan, ‘zóó maar. Je zégt zoo weinig, vind ik’.
Ik weet nog, ze had thee ingeschonken, en nam dan kalm en stil 'r werk weer op.
Maar terwijl ze zoo, voorovergebogen, in naarstigheid weer bezig was, wellicht
wachtend, als gewoonlijk, op de kleine nieuwtjes van den dag, die 'k gemeenlijk op
dit uur met haar verredekavelde, zat ik stug, uit troebel denken naar eenige zekerheid
tepuren, wrevelig wordend wijl juist mijn warnis grooter werd, wreevlig tegen haar,
die, zoo moest ik 't voelen, in zoo effen onbewogenheid en makkelijk
vreedzaam-wezen vóór me zat. En toen ze even schuchter naar me opkeek, meed ik
haar aan te zien....
Doch terstond daarna had 'k daarvan spijt. Want -: lief toch, moest ik plotseling
denken, dat ze, zonder me ook maar met één woord in een in mij ondersteld gedenk
te storen, liefstil aan 'r arbeid voortging, geduldig, bijna onderworpen, wachtend tot
ik wel weer spreken, en mijn zwijgzaamheid voorbij zijn zou. En op eenmaal voelde
'k dan, snel-scherp, een pijnlijk meelij mij doorvlijmen: - was dit nu ook wel goed
van mij, niet onreedlijk jegens haar, en heel onhartlijk? Waarom dééd 'k nu toch zoo,
en vertelde 'r niets van mijn ontmoeting? Waarom was ik nu zoo stug?.... Maar dan
opeens - en onverklaarbaar, Agaat, waarom dat juist tòen moest komen - schoot 't
heuchlijk door mijn brein, dat 'k dien dag vijfentwintig gulden, 'n extra-winst, had
gehad, en dat 'k me had voorgenomen haar daarvan dien avond - hoe kòn ik 't toch
vergeten? En:
‘Kindje’, hoorde 'k dan opeens me zeggen, ‘raad es waar 'k zoo aan te denken zit?’
‘Nou?’ hief ze verrast het kopje op, blij dat 'k maar weer sprak.
‘'k Had gedacht.... as we's vanavond.. zou jij idee hebben in den Schouwburg?’
‘Heusch? méén je 't?’ vloog ze op. ‘O Her, wat zalig!’
En druk opeens dan samen 't plan besprekend, de agenda van ons dagblad
raadplegend wàt we zouden nemen, sloot 'k schuldbewust 'r in mijn armen, al maar
streelend, zacht, 'r blonde koppie, 'k had toch óók wat goed te maken, en zij was zoo
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enthousiast op eenmaal.... En terwijl 'k te denken zat, dat 't hiermee niet goed was,
dat 'k toch iets verborgen hield hetwelk zij weten moest, en óók, dat 'k in haar
blijdschap niet van heeler harte deelnam, kwam mij weer, Agaat, op eenmaal, schoon
ik den grond daarvoor niet vinden kon: er wàs iets, tus-
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schen haar en mij, iets van afstand en gescheidenheid. En ik zag haar in een mist van
eenzaamheid.Zoo heb 'k dus zelfs dien waan, Agaat, niet onverstoord beleefd. Je knikt; en noemt
dit duister, zinloos-donker, voos en ziek? Ach, eenmaal, in die dorre dagen, heb ik
't ook zèlf aldus genoemd! Geklaagd, in mijn bedrongen kleinheid, dat zoo'k maar
nimmer Harriët gekend, en 't leven, van jeugd-aan, mij maar anders geleid had, - dat
al deze bittre dingen, die des kwaden waans en uit verblinding geboren zijn,
ganschelijk aan mijn verbijsterd hart zouden zijn voorbijgegaan! (Want hij dwaalt
licht, Agaat, wiens jeugd was zonder licht!) En toch: moeten wij niet danken - dànken,
veeleer, en zwijgen? Want zijn het niet deze duisternissen, de thans vergane, alle,
die ons nader brachten tot het licht? Tot de glanzen van het tegenwoordig
ons-omstralend witte Licht? En is het niet door deze twee: door ons maar lijdlijk de
Stem-des-Levens volgen, en door ons herrijzen uit de diepte, dat wij tot
waarachtigheid omhoog worstelen? O, het is goed, het Groote Leven! Dit laat ons
inzien: wijs en goed! Het duwt ons, stuwt ons voort, zachtkens, naar onze bestemming
- en niet wij leiden, niet wij doen: wij wòrden geleid, wij mòeten doen. En dáárom
lijden moeten wij, en dragen, en maar volgen, Agaat, maar vòlgen, opdat de wet aan
ons vervuld wordt, de diepe Levenswet; niet wij willen iets, wij m o e t e n willen,
wij worden geschòven, elk naar zijn eigen land! Sedert onze geboorte draagt ons
eene kracht, sedert ons ‘zijn’ leidt ons eene stem, die ons voeren daarheen, waar wij
verlost zullen zijn en vrij, en waar wij, tot waarachtigheid gewassen, zullen daden
doen noch klanken spreken, buiten dewelke den mensch ook maar éénige waarheid
verbleven is.-

III
Doch hoe, als ik dit ervaren kon; hoe dat ik, die, na zóóveel twijfeling, mij geborgen
weet, veilig, bij dit godbegenadigd inzicht - hoe is't, dat ik op eenmaal mij voel aldus
onzeker zijn? Hoe, Agaat, dat dees gedekte stem wil al haar rustigheid verliezen?
En hoe, dat 'k niet genegen, niet in kalm-berusten meer te spreken weet, nu ik
gevorderd ben tot het oogenblik, dat de groote omkeer in mijn lot beteekent; gekomen, juist toen 'k voorgoed mij in mijn waan geloofde ingeleefd? Is 't omdat
wij toch nimmer gànsch, Agaat, 't doorleefd verleden vermogen te nièt te doen? Dat
van elke fase onzes levens; van alle, ook de minste ervaring, wij diepbinnen, als oude
wonden, reminiscenzen in ons mededragen? En dat wij vlietend zijn dus, als een
water, snellijk eerst, maar allengs kalmer, heenstroomend, ons verbreedend, naar het
wijde meer der eeuwigheid, in ons meevoerend, tot ons einde, dat wel
nimmer-zinkend-troeble, 't welk losgewerkt eenmaal in de enge beken onzes verren
duistren oorsprongs, nog boven komt bij storm of kruiïng, en elken dam te breken
dreigt?.... Want welk eene warreling, chaotisch, van gevoelens overstolpt mij, nu 'k
denken moet aan wat gebeurde, toen de vrouw binne' onzen kring kwam, die de
eerste verwijdring tusschen Harriët en mij gebracht heeft, en die toch immers, gelijk
ik 't nu bezie, nièt geweest is dan maar werktuig, element tot gisting en van zuivering,
't proces verhaastend dat ik toch doorleven - krachtens mijn aard en mijn aspiraties
noodzakelijkerwijs doorleven moest? Schijnt het niet, als 'k mijn misnoegde
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ontstemmingen tegen dit bot, onvrouwelijk wezen, in al hun onbeheerschte felheid,
op eenmaal weer herleven voel, of ik toch, Agaat, nog niet alles, nog niet volkomen,
overwon? Zal ik nimmer in volmaakt beheerschen mij tegenover het verleden vinden?
En brengt iets troebels, ongeweten in mij nog, een moment, tot 't dra verdwijnt weer,
gelijk bezinksel somtijds in een water, door sterken onderstroom gestuwd naar boven,
zijn onzuiverheid en onwelriekendheid aan het effenstille opper-
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vlak? Want ik voel eene bitterheid, Agaat, 'k hervoel den druk der machteloosheid,
de noodlotspijn van wie berusten moet en toch niet berusten kan, bij 't als lijflijk
heraanschouwen van de gestalte dezer vrouw, 'r stekende oogen, 'r stuursche trekken,
en bij 't hooren van het barstig klinken van 'r onbeschaafd en kijvig stemgeluid! ....
't Was op een middag, omstreeks vijven, dat ik haar voor het eerst ontmoet heb.
Een dag was 't, gelijk men heeft soms, van velerlei verdrietige beroering, en van veel
onverwachten, ontmoedigenden en enerveerenden tegenslag. In den kriekenden
ochtend al was 't daarmee begonnen. Heel vroeg namelijk, nauw was 't licht, was ik
wakker geschrokken door Harriët, die, over hoofdpijn klagend en congesties, den
ganschen nacht geen oog had toegedaan, en die nu, doodvermoeid en klambezweet,
luid te kreunen lag in 'r lauwe bed, ongedurig, rustloos woelend. Aanstonds was 'k
eruit gestoven, had met eau-de-carmes gewerkt en met compressen, en had de
voldoening dan gesmaakt, dat na 'n tijdje haar benauwdheid week, en ze in een zachte
sluimering viel. Ik had me dan weer ter rust gelegd; maar kon den slaap toch niet
meer vatten. Onuitgeslapen, in 'n geeuwige landerigheid, stond ik ten slotte dus maar
op, en zwierf dan onbestemd door 't vreemdleeg huis, tot de komst van bakker en
melkboer, waarna 'k de zorg had voor ontbijt en thee, 'n matineus, onthuisch
gescharrel, en waarbij van allerlei me ook nog tegenliep. Alleen, in 'n kamer, die niet
gelucht en niet aan kant was, - alleen had 'k dan ontbeten. En schoon 'k gewild had
dat Harrièt nog rusten bleef: juist toen 'k klaar was, kwam ze naar beneden, slap en
kwijnend, wou in bed niet blijven. En met een glimlach zich een schijn gevend van
al-heusch-veel-beter-voelen, beweerde ze, dat 'k wat háár betrof, gerust kon naar 't
bureau gaan. En wel had 'k dan niet toe gegeven, was blijven hangen, omdat 'k 'r zoo
niet achterlaten kon, maar na 'n uur, toen ze zichtbaar bijkwam, liet 'k me overhalen
toch te gaan, trok bezorgd en tobberig stadwaarts, bang dat 't tóch nog niet vertrouwd
was: - hoe moest 't gaan, straks, als ze eens ernstig ziek werd, en we zonder hulp niet
konden blijven?.... - En op 't bureau dan, Agaat, was 't een ware onheilsdag geworden.
Er waren klachten van ongeduldige schilders, waarbij zelfs één, voor mij beleedigend,
en waarover 'k me tòch niet - was er een brief zoek geraakt? - bij de Directie te
beklagen dorst, zoodat 'k verongelijkt en boos, in een koppig wrokken aan mijn werk
toog. En 't werd aldra een roezige hurrie -: de opening van 't seizoen in Scheveningen
scheen plotseling nog vervroegd, en in enkele dagen, heel alleen, moest 'k nu de
zomer-expositie regelen. - Dan was 't gaan regenen, den ganschen middag; ofschoon
Mei, was 't geworden buiïg, met kouwe vlagen, uit het Noorden, scherp en fel, gelijk
in Maart. Misnoegd dus, en afgemat, toog 'k om halfvijf weer naar huis - maar zelfs
de thuisweg was niet, als anders, tot solaas en tot ontspanning. De lucht hing laag,
en nog dreigend; traag, af en toe, viel nog een droppel naar beneê, de atmosfeer
scheen vol van twijfel en van een pijnigende onzekerheid. Er was ook meer dan
anders geschreeuw en hinderlijk gespeel van kinderen, de trottoirs glimden vies en
morsig, de menschen schenen lomp en onwellevend, en in een moe en boos gedenk,
tusschendoor het woelig dringerig straatpubliek, zwoegde 'k stug en nijdig huiswaarts
- alles hinderde, alles prikkelde. Verlicht dus, en berustigd, sloeg 'k eindelijk de Buijs
Ballotstraat in, maar met toch opeens 'n scheut van spanning weer, heftig kloppend
in mijn keel -: hoe zou het nu wezen met Harriët?.... hoe zou 't vandaag gegaan
zijn?.... zou 't beter zijn geworden?.... zou 'k misschien nog om den dokter moeten?....
En in een popeling van plotse ongedurigheid, den heelen dag had 'k erover gepiekerd,
liep 'k sneller nu de straat in, in 'n hijgende jacht om zekerheid....
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Maar hoe bevreemd dan, Agaat, terwijl 'k de voordeur nauwelijks binnen was, keek
ik op, toen Harriët, enthousiast en met een hooge kleur, plotseling blij de gang kwam
ingestoven! Eén moment stond 'k gebluft, in 'n onzeker aanvoelen van iets als
teleurstelling - was 'k dáárvoor den heelen dag.... had 'k dáár waarachtig zoo voor
zitten tobben? En in een plotseling omslaan dan van mijn gevoelens voelde ik me
eensklaps driftig worden - verdorie, onvergééflijk, die onberaden gekke opwinding....
ze wist toch.... 'k had 't nog zóó gezegd.... kàlm wezen.... zich ontzièn!.... Doch nog
vóór dat 'k tijd had, uit te vallen, sloeg ze 'r armen om mijn hals, nerveus, onrustig-blij,
en almaar geheim-doend-lacherig, zoodat 'k - tòch ingehouden - vroeg:
‘Wat is er?’
‘Raad es’, juichte ze, ‘ráád es!’
‘Tja.... hoe kan 'k nou wéten’... dee 'k dan, toch wat gemelijk.
‘Er is iemand.... visite!’....
‘Vader’ dacht ik - en in een plotseling alles - verlicht - en - in - mij - wentlend voelen, stoof 'k 'r, ruw bijna, voorbij en met een vaart de kamer binnen. En wonderlijk,
Agaat, alsof 't zooeven gebeurd ware, zóó helder weet ik nog, wat in dát moment in
mij geschiedde. Tien, twaalf passen dee'k misschien, maar welk eene wereld, in dat
ééne oogenblik, fel, gelijk een bliksem, flitste aan mijn geest voorbij, Vàder was
er.... héél mijn wezen hijgde 't, hij was gekomen, nu was 't goed! O, nu was alles
geleden, àlle ellende voorbij! En, clairvoyant, ik zàg hem, breed en goedig bij de
tafel, zijn klare blik mij vriendelijk wachtend, zijn rechterhand (o hoe kènde 'k dat!)
zijn rechterhand de tafel betrommelend.... goeie, ouwe man.... dat ie gekòmen was....
waaràchtig....
Doch toen ik binnenkwam, Agaat, zàt er niemand in de kamer - wezenloos breidde
't tafelvlak middenin het leeg vertrek. En vreemd, - kan men dat voelen? - terwijl de
kamer plotseling vol werd als met een killen, witten mist, overkwam mij, wat men
heeft soms, als men droomend in een ijlen zomernacht, verblijft in oorden van de
schoonste pracht, en plotseling wakker schrikt, in den nog-grijzen uchtend, en alles
wijkt op eenmaal weg, en de wereld, voor ons droef verwondren, schijnt zoo kaal en
dor en leeg, een haan kraait ergens schor, en er roert noch blad noch struik.... Want
zoo, Agaat, in die bevreemding stond ik, toen ik plotseling, in een hoek der serre,
een wezen uit een stoel zag rijzen, een wittigheid, ah, een verpleegster, en die dan
plotseling op me toekwam, haast vrijpostig vond ik, tè vrijmoedig, zoodat ik opeens
vanbinne' 'n steek kreeg, van iets afkeer-en-vijandig-voelen, en 'k correct en
staak-recht staande, me vragend wendde naar Harriët..
We zijn, wij Noordlingen, Agaat, allen stug bij 't eerste kennismaken. En toen
Harriët dan ook voorstelde:
‘Zuster Slot... kom, je weet nog wel...’ boog 'k stijf, gaf slap een hand.
Maar of Harriët, toen 'k 'r vluchtig aankeek met den stuggen blik, die 'k dan wel
hebben kon, mijne misnoegdheid achter mijn stugheid wel aanvoelde, zei ze erna
nog:
‘Je wéét wel.... zuster Slot... immers vóór 'k op Bella Vista....’
En meteen herinnerde ik 't me dan.... 't was waar.... daar had ze 's van verteld ja....
dat was vóór ze op Bella Vista kwam.... die zuster, die op eenmaal, en tot Harriëts
toen-zoo-pijnlijke teleurstelling, 'n eerst zoo drukke en toch schijnbaar hàrtelijke
correspondentie gestaakt had....
‘Ooooh!’ dee 'k dus, na eenig zwijgens... ‘ja ja zéker.... ik herinner 't mij!....’
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En ofschoon die herinnering mij voor 't mensch niet innam dee 'k dan maar
vrindelijk van ‘heel aangenaam’, en dat ze 'r goed an deed, natuurlijk, met ons de
eer te doen van haar bezoek.En dan, Agaat, ging al weldra 't gesprek meer geregeld, kreeg 'k allereerst 't verhaal
van de wonderbare historie, hoe ze elkaar, op straat, getroffen hadden -; Harriët, trots
't weer, en om wat op te frisschen,
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was er even uitgeloopen, en in een flinke regenbui dan, op de Valkenboschlaan,
hadden ze onverwacht elkaar ontmoet. En 't scheen een punt daarbij van groot belang
opeens, wie wel 't eerst de ander zou herkend hebben. Harriët haar of zij Harriët, en
in 'n koppig-volgehouën en hardnekkig woord-schermutselen, afgebroken door
voortdurend proestgelach, of 't iets heel lachwekkendgeks of ongelooflijk-mals betrof,
ging 'n druk debat daarover; - waarin op 't eind de bazige bezoekster, radtongig
schetterend, zegevierde. Ik echter nam daaraan geen deel. Almaar moest ik mij
verwonderen, naar den zin van eigen vermoedens tasten - honderd vragen voelde 'k
in mij rijzen. Hoe was 't mogelijk, dacht ik, dat dit mensch, met 'r kijverig-schelle
stemgeluid, ook maar óóit eenige indruk op Harriët had kunnen maken? Wat
voorongekend-voortreffelijks, of verborgen-innemends kon ze hebben, hetwelk mij
zoo absoluut ontgaan moest, en Harriët geopenbaard was? Wat zàg ze toch in deze
verpleegster? Ze zat daar - ‘'t kind’, moest ik telkens denken - zoo stilverheerlijkt en
bevredigd, of iets dat lang in haar gewoeld kon hebben, nu tot oplossing kwam, en
of alles wat die vreemde vrouw daar zeide, van bijzondere importantie was,
orakelspreukig, zwaar van wijsheid, waarvan j e naarstig bezorgd moest wezen zelfs
geen syllabe te verliezen. En toen ik 't verhaal nog eens hoorde, hoe indertijd Harriët,
versmadend al de anderen, alleen om déze zuster wat gegeven had, vroeg 'k me af:
hoe was dat mooglijk?.... dit grof, onappetijtelijk wezen?.... Had ze ook maar iets
aan zich, dat aan zachte genegenheid, aan in-liefde-dienen kon doen denken? Eer
iets mannelijk-hards en schonkigs had ze, met 'r breeë, hoekige schouders, 'r platte
borst, en lompe, groote voeten. En hoe oud kon ze wezen? Ik schatte 'r op ruim dertig,
'n taaie ouwe vrijster al, zuur, ontwricht, onevenwichtig, verdoold buiten de sfeer
welke wel allereerst die der ware vrouw is - de sfeer van liefde, van overgegevenheid,
en van het zacht en innig moederschap. Er was eene schreeuwende onwaarachtigheid
aan dit wezen. Merkbaar - mij docht: voor ieder - aan 'r rumoerige onbeheerschtheid,
en aan het plompe gemak waarmee ze ‘meeningen’ uitsprak over alles wat'r voor
den mond kwam.
't Was één van die jammerlijk verworden slachtoffers, Agaat, van verkeerd begrepen
moderne ideeën, die bij honderden de wereld onveilig maken thans door haar
zoogenaamd bevrijde-vrouw-zijn. Want ‘feministe’ was ze, vertelde ze trotsch, en
glimlachte toegeeflijk toen 'k ‘o, ja?’ zei. En ze vond dat zeker heel onnoozel, en
was terstond bemoeid mij nader in te lichten. Want vooràl niet denken moest ik:
burgerlijk - met de burgerlijke feministen juist had ze niets, hoegenaamd, gemeen.
Nee - socialiste was ze, sociaal-democrate, aangesloten bij de Partij en bij de Haagsche
Vrouwenclub; en met aplomb sprak ze van haar ‘werk’, in partij en op vergadering,
hing tafereelen op van 'r propagandataak, ratelde over huisbezoek, schrijf- en
verspreidwerk, en begon met hartstocht ten slotte over de verkiezing van een nieuw
lid voor den Haagschen Raad. - Ik luisterde maar, ik begreep dat alles niet, voelde
(óók wel wat gênant) er niet voldoende over te kunnen meepraten. Ik wist alleen, dat
dit mensch me tegenstond, had 'n soort van instinctmatigen afkeer. Onwillekeurig
moest ik aan Kras denken, en dan weer aan deze.... Hoe was 't mogelijk, vond ik op
eenmaal, dat dit mensch met hem in één partij kon wezen - met dien bezonken,
binnen-instevigen, nuchterklaren Kras!. Hij was een ernstig man, naar wie je, ondanks
je zelf, mòest luisteren - maar déze!.... O, ik kon 't niet bewijzen, zou niet weten hoe
't te zeggen, maar ik vòelde 't, dit was maar geratel, buitenkantsch en oppervlakkig!
En schoon ik ook eerst later heb beseft, Agaat, later, na nog heel veel strijdens, dat
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'k in haar voor 't eerst ontmoette 't welbekendlugubere, geëmancipeerd-socialerig
vrouw-
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type - toch voelde 'k, in haar gezwam, onmiddellijk de leege frase, tastte terstond de
onwaarachtigheid van haar onbezonken wezen! Ze had zooveel air en pose. Of ze
alle stelsels en systemen had doorvorscht en helaas-te-licht-bevonden, verwierp ze
al wat anderen dachte' en deden, die van haar Partij of club niet waren, met een gemak
dat me zoowel verblufte als wrevelig maakte en ontstemde. Hàd haar Partij, zat ik
te denken, hàdden die clubs daar wat aan? Was 't voldoende daar, om maar toe te
treden, voldeed de uiterlijkheid, de leege schijn, 't armelijk-naakte van een
klaarblijkelijk gemakkelijk en ruw-weg omgehangen frase? Kon je dan werkelijk
morgen maar hervormer zijn, simpel door je socialist te n o e m e n ? 'n Leer verbreiden
en propageeren (en al wat van die leer nièt was verketteren) zonder ook zelf, innerlijk,
door die leer te zijn gedragen of geschraagd? Kon 't zonder innerlijke nóódzaak? Ik
wist in al die dingen nog den weg niet, maar als ik enkel maar aan Kras dacht, en
zijn partijgenooten van De Bron - dan moest 'k me geweld aandoen mijn
geringschatting voor dit gekwebbel niet openlijk te toonen....
Doch terwijl ik zoo te denken zat, hoorde 'k haar opeens weer anders ratelen,
vertelde ze, hoe ze nu zoo in Den Haag verzeild kwam, en hoe lang ze er nog te
blijven dacht. Kraamvrouwenverpleegster was ze geworden nu, had 'n paar
verbintenissen in de stad, en nu bijna al 'n maand hier, begon 't haar zóódanig aan te
staan, dat ze erover dacht soms, en als ze er kans toe zag, zich in Den Haag voorgoed
te vestigen.
Harriët keek me verheerlijkt aan.
‘Prettig voor ons, hè, Her?’
Ik knikte: zeker, zeker.
Maar diepbinnen, meteen, kreeg 'k scheut van hevigen schrik: als dat mensch soms
vaak zou komen.... Harriët was zoo kinderlijkargeloos.... en ikzelf bijna steeds
afwezig.. En stellig moet dat toen wel even aan mij te merken zijn geweest. Want
ineens vroeg Harriët:
‘Wat zie je betrokken, Her.... er is toch niets?....’
Het mensch was opgestaan inmiddels:
‘Mijnheer’ (en nòg hoor 'k den valschen nadruk, die ze op dat woordje legde)
‘mijnheer zal zeker moe zijn. Dan is men meestal stil’.
En terwijl 'k, overrompeld, naar een redelijk antwoord stond te zoeken, reikte ze
me de hand ten afscheid, en ging dan heen, als in victorie. En terwijl Harriët 'r uitliet,
bezon ik plots, als 'n verklaarde openbaring, fel dit eene: ons was een onheil
overkomen; zoodat ik ook, toen Harriët weer binnenstoof en opgewonden vroeg ‘hoe
vin je 'r?’ plots grof en bitter uitviel:
‘Hoe 'k 'r vin?.... Dat ze nooit meer hoeft terug te komen, zóó vin ik 'r.... die
dráák!....’
En kort voegde 'k er nog aan toe:
‘En voor de rest.... denk aan vanmorgen. Je zou me 'n plezier doen, met wat kalm
te wezen!....’
'k Weet nog goed, hoe Harriët inéénkromp, als onder 'n zweepslag, fel en striemend,
en welk 'n schrik 'r wezen uitdrukte na die grove, booze woorden. Ze verschoot, ik
zàg 'r hijgen; en 'n oogenblik, hóóg, richtte ze zich op, dacht ik dat ze uit zou vallen
in blinde strakke verbittering, met woorden ziedend van hoon en haat.... maar
onmiddellijk dan boog ze 't hoofd weer, 'r mond neep dicht tesamen, 'n moment
staarde ze voor zich uit nog, draaide zich dan om met een ruk - even later hoorde 'k
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hoe, in de keuken, ze opstandig rammelde met het eetgerei. Dan, allengerhand, werd
't stiller....
'k Stond midden in de kamer; knikte. 'k Ging 't klaarder, stilaan, beseffen. Er was
iets over ons gekomen, dat onherroepelijk, onherstelbaar was. En wist ik 't ook, in 't
eerst vaag-áánvoelen, niet in zijn waren aard te onderkennen - donker was 't, en
zwaar-van-dreiging. Almaar zag ik nog de stekende oogen van dat bazig-scherpe
wijf, en mijn zinnende gedachten weifelden onzeker rond Harriët......

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

372
Doch toen was opgediend - zóó weinig, in mijn straf gedenk, toen Harriët de tafel
dekte, had 'k op haar gelet -: toen was opgediend, zag ik dat ze schreide. Dat
verteederde mij dan op eenmaal weer, gaf me 'n gevoel, plotseling, van rouwig meelij.
Op 'r toekomend, streelde ik 'r koppie:
‘God kindje,’ zei 'k, ‘maak 'r nou waarachtig.... toe, maak 'r nou geen drama van!’
Maar 't eenig effect was, dat ze luider snikte.
‘'k Bedoel 't zoo kwaad niet’, veronderschuldigde 'k, ‘maar wezenlijk kind, gelóóf
me.... 'k heb zoo'n zéker gevoel.... 'k geloof vast, dat 't niet goed zou wezen, als die
zuster dikwijls bij ons kwam!’
‘En nooit heb ik iets’, snikte ze, ‘altijd zit ik hier alleen.....’
‘Wat wou je dàn?’ kwam ik, hierom nijdig. ‘Mot 'k soms thuis blijven voor je
gezelschap?’
‘Maar waarom gun je mij dan niks?’
‘Gun ik jou niks?....’
Want 'n zwart vermoeden, plots, kwam in mij op.
‘Néé!’ (en furieus vloog ze opeens van 'r stoel omhoog), ‘niks gun je me, niks....
Zij zegt 't ook!.... Heele godsche dagen zit ik hier alleen in huis.... en waar bekòmmer
jij je om?.... As jij 't maar goed hebt en gezellig.... en of ik er mee kapot ga....’
‘Aaah!....’
Meer dan die gerekte klank, Agaat, vermocht ik toen niet uit te brengen. Ik knikte
maar, met korte knikjes - nu wist ik, nu zag 'k verband, nu begreep 'k wat mijn gevoel
beduidde. 'n Vreemde klaarheid trok over m'n denken, en ik besefte, snel, dit eene:
niet kijven meer, niet twisten!.... Zacht nam ik Harriët bij me, wou 'r troosten, tot
bedaren brengen, beriep me op onze liefde, op 't verleden, op haar delicaten toestand....
maar zij bleef schreien, zenuwachtig schokkend, 't middagmaal bleef onaangeroerd
op tafel, en na een half uur bracht ik haar naar bed. En ofschoon ze me, toen ik haar
had toegedekt, in 'n plotseling omslaan van 'r stemming smeekte - verteederd als ze
was, misschien, door mijn attente zorgen - toch vooral niet boos te zijn op haar, ze
had er heusch niet bij gedàcht zoo, 'k moest maar denken, die lange dagen, ze vielen
'r soms zoo zwaar, en om mij niet te bezwaren, had ze nooit zich erover beklaagd..
- - tòch, toen 'k benee, alleen, door 't huis liep, in het weten, dat dit alles nu gebeurd
was, onherroepelijk gebeurd, dat 't niet meer worden kon als vroeger nu, dat iets
voorgoed voorbij was.... in dàt weten, Agaat, weken alle dingen vàn mij, en 't was
of niet ik daar liep, maar of, van ergens ver, 'k mezelf zág loopen.... het was geweest,
gewéést! .... Was 't dan toch waar, wat ik vroeger vaaglijk eens gedacht, maar dan
terstond, als haar volstrekt onwaardig, meteen ook weer verworpen had: was Harriët,
voor ieder, argeloosopen?.... Te winnen, aanstonds, en te verwarren, door wie maar
handiglijk te speculeeren wist, op 'r.... op 'r.... ja, waarachtig: op 'r klein egoïsme?....
op 'r mooglijk, in 'r kinderjaren, door verwenning en in-den-grond-bederven
aangekweekt klein-egoïsme?.... Maar zàg ze dan niet, de argelooze? Dacht ze nièt
na, de al-te-goedhartige? .... Nam ze maar ieder, in goedige toeschietelijkheid, zonder
begrip, zonder critische doorschouwingskunst, aanstonds goedgeloovig, gelijk hij
zich beliefde voor te doen - en liet zich door de zoodanigen beïnvloeden? Was ze,
en zou ze dan niet altijd zijn, 'n prooi voor ieder, die 'r te ‘bespelen’ wist - 'n prooi
allereerst, en bovenal, voor ruwe, bazige naturen, die de aanhankelijke argeloozen
zòeken, voor hun grof en stuitend levensspel?.... Ach, en dit alles zou 'k nog hebben
gedragen, Agaat, en als volmaakt nietswaardig mooglijk hebben weggedaan, zoo
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maar niet, diep-in, en zonder ophouden, de vraag mij was gekomen -: waarom, terwijl
ze wist, dat 'k, voor háár, zoo tobde en sjouwde, voor háár meer deed dan noodig
was, om 'r ons economisch bovenop te brengen, wáárom had ze mij
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verweten, dat ze overdag alléén moest wezen?.... Want dàt was het ergste, Agaat, dàt, immers, kwam uit haar-zèlf?....
Den volgenden morgen, terwijl ik naar 't bureau ging, in gedachten verdiept haastig
voortzwoegend wijl 'k me dien ochtend veel verlaat had, zag 'k op straat plots zuster
Slot, in gezelschap van 'n andere verpleegster. En ofschoon ik even, vluchtig, meende,
'n minachtenden blik te mijwaart op te vangen, zoo wilde 'k toch, om correct te
blijven, bij 't passeeren vriendlijk groeten, toen ze me reeds, en schijnbaar zonder
me te herkennen, druk pratend met 'r begeleidster, tot mijne verbluffing zonder groet
voorbijging. Of had ze, zoo vlamde 't dan plotseling in mij op, òf had ze me.... ja,
waarachtig.... wat dàcht dat gekke schepsel wel?.... Natuurlijk had ze me herkend,
wel degelijk had ze me gezien.... ze had alleen maar.... wel-verduiveld.... waar hièld
dat mensch me eigenlijk voor?.... Dacht ze soms, dat 't mij niet opviel?.... En dat 'k
'm niet had opgevangen, 'r koelvijandigen blik?.... Liet ze zich volstrekt geen illusies
maken, hoor.... zoo dom, als waarvoor zij me hield, was ik dan toch nog absoluut
niet!.... Liet ze dat vooral nièt denken....! En wacht maar, wàcht maar! De eerste de
beste keer, dat ze nog bij ons terug mocht komen.... asjeblief, ik zou 't haar inpeperen,
liet ze zich dat maar voor gezegd houden! Blij was ik achteraf, - blij, dat 't gebeurd
was! Dubbel-en-dwars blij - we wisten nu wat we aan elkander hadden! Gauw genoeg
zou ze ondervinden, hoe 'k over ‘vriendschap’ dacht en ‘prettige omgang’, van het
soort als waarop zij, sedert gister, ons onthaald had - gauw genoeg, liet ze daaraan
denken! En als ik dan gister zelf nog geloofd had - god-mocht-ook-weten waar 't
mensch vandaan kwam! - dat haar opduiken in onzen kring nièts dan onheil
beteekende.... welnu: nu was 'k daarvan genezen, 'k wist nu met wie 'k te doen had!
Ik was, nee om den drommel niet, ik was 't nog niet verleerd: vèchten zou 'k voor
ons geluk....!

IV.
Maar tot dat ‘vechten’ is het nimmer gekomen, Agaat, Want toen ik enkele dagen
nadien, op eenen avond van 't bureau thuiskomend, hoorde dat zuster Slot weer op
bezoek was geweest; en dat Harriët, aan wie 'k 't geval verteld had, haar om aanstonds
zekerheid te hebben, openlijk over de netelige kwestie had ondervraagd, - toen ervoer
ik, ongedacht, dat ik toch, diepbinnen, minder stellig dan ik eerst geloofd had, de
mogelijkheid van misverstand verwerpelijk achtte. Met groote beslistheid, namelijk,
had ze aan Harriët verzekerd, mij volstrekt niet te hebben gezien, energiek zich
verdedigd tegen wat ze iets-toch-wel-héél-mals en 'n onzinnige verdenking noemde:
niet begrijpen kon ze zich, hoe we zóó iets ook maar één moment van haar
onderstellen konden! Want gesteld nu eens, ze hàd het feit gepleegd, had opzèttelijk
me willen voorbijzien, bewust me willen pijnlijk-krenken en openlijk-vijandige
bejegeningen aandoen, zou dat, zoo had ze geredeneerd, dan niet de volmaaktste
dwáásheid geweest zijn, - dwaasheid vooral-en-allereerst met 't oog op 'r enger
eigen-belang? Het was toch duidelijk dat ze door aldus te handelen alle verderen
omgang met ons voorgoed onmogelijk zou hebben gemaakt? En dat was toch zeker,
waar ze juist zoo vriendelijk ontvangen was, zoo heelemaal eigenlijk had het haar
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geschenen als al een goede oude bekende, - dat was toch zeker wel het laatste wat
ze zich zou hebben kunnen wenschen? Te meer niet, waar ze in Den Haag, afgezien
van partijgenooten en ettelijke collega's, met wie ze, zoo wàs ze nu, liever niet zoo
heel vertrouwelijk omging, tòch al zoo weinig vrienden of goed-vertrouwe kennissen
tellen kon?.... De reinste, dolste idioterie ware 't geweest! Nee, buiten kijf was 't, hier
moest een dwaze misvatting in 't spel zijn, een onaangenaam verwarrend, betreurens-
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waardig misverstand! En kon 't niet óók zijn, had ze opgeworpen, dat ik zèlf me
vergist had? Háár wou dat zelfs zeer waarschijnlijk, ja haast de eenig-mooglijke
oplossing voorkomen. Want dat zij, terwijl haar diepere aard en natuur - Harriët zou
zich dat van vroeger ongetwijfeld nog herinneren -: terwijl haar aard en natuur zoo
absoluut anders waren.... dat zij.... nee, 't was tè mal, ze kón 't, eenvoudig, zich niet
indenken!.... Zeker, wèl herinnerde ze zich, ze wou 't volstrekt niet tegenspreken,
dat ze, met 'n andere verpleegster toen ze even een paar uur vrij was, den bewusten
ochtend nog gewandeld had, 'n paar boodschappen hadden ze in de stad gedaan en
dan nog 'n endje omgeloopen. Maar of ze daarbij de Piet Heinstraat, waar ik dan
beweerde dat 't zou hebben plaats gehad, of ze daarbij werkelijk die Piet Heinstraat
nog doorgekomen waren.... dáár, zweren zou ze er nièt op, zoo had ze er heusch niet
op gelet, maar waarschijnlijk was het niet. 't Was bepaald, bepaald 'n vergissing!....
En daar ik van het tegendeel geenerlei bewijs zou vermogen bij te brengen, begon
ik, na Harriëts uiteenzetting, toch ook wel wat te twijfelen; vooral, toen ze er
bijvoegde, dat ze, zuster Slot hoorende, allengs de gevoelsovertuiging gekregen had,
dat 'k me nog heel goed kon vergist hebben. 't Was mogelijk, dat 'k verkeerd gezien
had, met zekerheid kon 'k feitelijk niets beweren - en moest ik dan, bedacht 'k
toegeeflijk, óók vooral om Harriët, maar niet liever ten uiterste voorzichtig in plaats
van mooglijk onrechtvaardig, niet eerder mild en kleinigheên-voorbijziend wezen,
dan onbillijk, zuur of pietepeuterig?.... Ik moest 't geval maar laten rusten, vond ik,
er in 't geheel niet meer aan denken, wat zou 'k het nu nog verder uitziften, 't mensch
wrokkig bekritikasteren of op de goudschaal wegen.. allez! vooruit! liet ik nou
waaràchtig es een beetje ruimer worden!.... - En tot mijn eigen bevrediging: het
gelukte mij, er niet meer aan te denken; simpel en alleen omdat 'k vergeten wòu....
Ja zelfs, toen ik na twee weken, haar voor 't eerst weer bij Harriët aanwezig trof,
kwam ik er plotseling toe, in een mezelf-bevreemdend, mild-toeschietelijk en on
verwacht-zeer-hartelijk wezen, 't heele geval onder een verzoenend grapje maar
meteen te begraven: 't moest nu alles voortaan vriendelijk-prettig, meende ik, en
welwillend-open onder mekaar zijn....
Toch slaagde ik er geenzins in, Agaat, nu maar aanstonds, evenwichtig, in deze
nieuwe, bruusk-aanvaarde houding, gelijkmatig-rustig te volharden -: mijne
verhouding tot zuster Slot, ook na dezen dag van oprechtgewilde toenaadring, bleef
van begin tot einde wankel. En wijl wankel, o ik weet, ook onwaarachtig, en vaak
onrechtvaardig. Immer, na haar eerste bezoek, weifelde ik van 't een naar 't ander
uiterste: haar accepteeren, óók om Harriët, en dan verder alles goed en prettig; of
haar verwerpen, voorgoed, en dan ook op geen enkele wijze meer gemeenschap; en nimmer, tusschen deze beiden, vond ik eene houding die definitief bevredigde,
wist ik te kiezen, 'n eind te maken, eens-voor-altijd te beslissen. Vond 'k me heden
soms wel genegen, in een plotseling-opgekomen, mezelf vaak tot tranen roerende
zacht welwillende vergevingsgezindheid, haar te aanvaarden gelijk ze was, met 'r
fouten en 'r deugden tòch 'n goede, begeerenswaarde vriendin voor Harriët, en van
wie het dwaas zou zijn te onderstellen, dat zij ons geluk bedreigen kon.... - morgen,
op 't onverwachtst, weer opeens vol harden hoon, in onrust en onzekerheid om maar
een simpelst nietsje, kon ik onbeheerscht haar weer wegtrappen onder 't grofst en
indecentst beschimpen, àl gelijk: verdiend of niet. Gebeuren kon het, dat ik,
thuisgekomen, en vernemend dat ze weer geweest was, in een plots en week
verteederen Harriët soms om den hals kon vallen, of, haar tegenover zittend, stil en
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inniglijk 'r toelachen, knikkend in intiem verstandhouden, zeggend gul van hart tot
hart, ‘heerlijk voor je, kindje, zoo'n afwisseling
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in je daaglijksche eenzaamheid’ - - daags daarna, als ze er nog wel op terugkwam,
navertellend van 't gesprokene, kon ik eensklaps heftig uitvallen in een kwaden,
harden wrevel, ‘nou ja, schei nou maar 's uit met dat idioot geklets; je moet nou
heusch nog niet denken, dat ik, even gek, as jij, alles wat dat mensch beweren mag,
zoo belangrijk of 't eind-der-wijsheid vind....’
Thans weet ik, Agaat, - kon het tòen echter niet beseffen - dat dit alles voortkwam
uit twijfel; twijfel, in mij opgewekt na den schrik van 't éérst bezoek, en daarna steeds
in mij gebleven zinderend, dof, vaag, ònder-bewust, maar met telkens nieuwe vragen
en steeds stekender verontrustenissen. En als ik beken, dit toen niet te hebben kunnen
beseffen -: wàt geschiedde ook, dat mij van de waarheid meer bewust had kunnen
maken? Uiterst weinig ontmoette ik zelf het mensch. Meestal, als ik in huis kwam,
was ze lang reeds weer verdwenen, en behalve dat ik dit, - soms was 't over zessen
eer ik thuis kon wezen - om 't late middaguur ook vrij natuurlijk vond, het was me
bovendien wel zóó het liefste, - bij voorkeur sprak ik zelfs niet over haar; en wanneer
Harriët van haar vertellen wou, leidde 'k meest haar aandacht af. Want 't gaf mij toch
immer onrust; en naar niets anders meer des avonds, verlangde 'k dan naar kalmte:
de stille, weldoende inkeer van in veel saam-zwijgen genoten rustigheid, 'n korte
wandeling met Harriët, den kant uit naar Dekkersduin, en instinctmatig ontweek ik
‘kwesties’, prikkelende oneenigheidjes, of tot opwinding vervoerende
onaangenaamheden om ‘dat mensch’. Wel ontmoette 'k haar een paar maal nog, toen
ze op Harriëts aandringen, expresselijk tot na zessen op mij was blijven wachten,
maar ofschoon 'k mijn best deed, bij die gelegenheden, hoffelijk te zijn en onbevangen,
mijn antipathie, ik voelde 't, blééf; en telkens, als ze dan vertrokken was, ging 'k vol
onverklaarbre onrust, in een onderbewust aanvoelen van velerlei onheil dat zij
naderbracht, haar grovelijk beschimpen, 'r steil gezeur betuttelen, of de poenige
bravour overdreven imiteeren waarmee ze 'r ‘vrije’ frases voordroeg; en dit alles
minder, gelijk ik 't nu bezie, uit directen haat tegen haar plompe wezen, dan wel in
een plotselinge behoefte mij te verweren, zonder recht te weten tegen wie of wat, in
een drang om van mij af te trappen, zonder te beseffen hoe of waarom, - alleen maar
in een dolle, zinnelooze woede tot verzet. Het was als de gejaagde onrust-en-angst,
Agaat, van een dier, dat reeds gevangen zit, maar dat wildsnuivend en in radeloosheid,
en van de waarheid nog onwetend, trillend en schuimbekkend de tralies van zijne
kooi berukt.... Harriët kon 't soms te erg zijn; en onbewust dan ging ze 't mensch
verdedigen, tegen mijn grove verwijten, verzachtend in bescherming nemen; maar
dàt juist was de olie, die 't vuur nog heviger deed omhoog slaan, - en in durend
ongenoegen en onschoon gekijf verliep dan gansch de verdere avond. Want juist
daar ik gewoonlijk eindigen moest, met voor mezelf verstolen te erkennen, dat 'k
tegen Harriëts bezadigde woorden geenzins iets positiefs wist aan te voeren, terwijl
ik toch diepbinnen vòelde, hoe door deze bezoeken slechts mijne onrust toenam, elke
nauw herwonnen zekerheid met één slag opnieuw verloren was - juist dáárom, Agaat,
werd ik dan immer boos en driftig, hield koppig volhardend vol: - 't gaf geen pas,
bleef ik kleintjes mopperen, zoo'n mensch nog tegen mij te verdedigen ook.....
Dat ik voornamelijk in díe oogenblikken het onrechtvaardigst tegen zuster Slot
geweest ben; dat ik jammerlijk, en wel ganschelijk, dwaalde, zoowel omtrent de
beteekenis van haar bezoeken voor ons zoogenaam ‘stil geluk’ als omtrent een kwaden
invloed-op-Harriët, dien ik grifweg haar reeds toeschreef; dat ik de verklaring voor
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mijn ondebewuste onrust in mijn donkre dwang zocht in verkeerde richting.... dáárvan
heb ik toen, schoon steeds meer gepijnigd, absoluut
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besefloos voortgeleefd. Want nimmer bedacht ik - zouden ook weldra mij de oogen
over alle deze dingen allengs opengaan - dat in steê van de toch-maar-uiterlijke,
immers toevallig-begeleidende verhoudingen-en-omstandigheden, veeleer in Harriët
zelf kon van mijne onrust de oorzaak liggen, en dat in háár groote veranderingen
bezig waren zich te voltrekken. Ik begreep nog niet, Agaat, dat zuster Slot geen doel
beteekende, doch enkel middel; en dat zij maar 't object beduidde, waaraan Harriëts
waarachtig wezen, haar wèrkelijk-eigen, diepere natuur, onmiskenbaar,
onontkoombaar, zich allengerhand zou demonstreeren....
Intusschen - spoediger dan ik zelf gedacht had, en, gelijk het ons veelmaals gaat in
't leven, ten slotte ook nog bijna tegen mijn wensch of verwachting, zou ik van de
aanwezigheid van zuster Slot bevrijd zijn. Het was toen de dag begon te naderen,
waarop ons kindje zou geboren worden.
Hoe weet ik nog, tot op 't geringste, hoe dat alles toen geweest is! Het was me of
ik in twee werelden, twee gedachtensferen leefde: de eene vervuld van zorg en
kommer, van verdriet, onzekerheid en rusteloosheid, de andere daarentegen lieflijk,
van een staag geluks-doorvoelen, een wonderlijk-ontroerd verwachten van veel zeer
teedre innigheden. Váder zou ik worden, en deze verwachting deed mij plotseling
rijpen: ernstiger werd ik en stiller, voelde me uitgroeien, sterk, tot man. Temidden
van de zakenrompslomp, die me vooral in de drukste oogenblikken soms zoo
benauwde, (- zomer was 't, en vol op Scheveningen, zoodat ik veel had na te loopen;
-) onderdoor ook al de verdrietelijkheid die steeds mijn hart beroeren bleef -: immer
sterker wies in mij dit veilig-dragende besef, zoo vreemd-teer-ontroerend en toch
zoo ongekend-kalm-rustig, dat 'k een kind zou hebben, vàder zijn, ernstig waker,
verantwoordelijk, over een jong beginnend leven - een leven, dat ons eigen was,
geboren uit ons eigen bloed, vleesch geworden uit Harriët en mij, symbool van ons
vereend-zijn, ons evenbeeld, en daarom sterkte en troost. Stil en peinzend werd ik,
geneigd tot inkeer, afkeerig van al wat klein was, tobberig en debiel - tastend naar
het onverbroken evenwicht van den man, die zich nu goed geleid weet. Want wat
wàs alles, wáár bleef het, bij den hoogen ernst van dit gebeuren? Waar bleef zorg,
waar bekommernis, al wat het hart vervullen kon van onrust of depressie - waar bleef
het bij den glans van dit heerlijk, volzalig verwachten? Met hoeveel zorgen,
teeder-oplettend, omringde ik Harriët, mijn dapper kleine wijf, gelijk ik haar toen
noemde, die zich zoo kranig en zoo flink hield tot zelfs den laatsten dag? Ach, ik
aanvaardde zelfs, in een week verteedren, willend geen oneenigheid noch steekligheên
nu het Groote ging gebeuren - ik aanvaardde zelfs, wat ik eerst verworpen had en
nimmer geloofd had te zullen kunnen gedoogen: de zorgen-over-Harriët en de
practische raadgevingen van zuster Slot, verzette me zelfs niet tegen de mooglijkheid
dat ze straks mijn moedertje zou komen verplegen - ontkwam er alleen maar aan,
doordien ze, nood-gedwongen veertien dagen voor ons kind geboren werd, een zeer
voordeelige verbintenis buiten de stad kon aangaan, die ik er toen bijna toe ben
gekomen te betreuren, wijl 't Harriët was 'n groote teleurstelling. En eerst later, weer,
leerde 'k inzien, dat 't toch zóó voor ons het beste was. Ruim eene week na zuster
Slot's vertrek deed ik Harriët in eene kraamvrouweninrichting opnemen, en op eenen
Zondagavond werd ons daar een meisje, naar de moeder Harriët genoemd, geboren.
In groote opwinding schreef ik nog dienzelfden avond, een langen innigen brief naar
huis - en wachtte dan vol ongeduld Vaders nu stelligverzoenend schrijven af. Want
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onder alles door, Agaat, - en het schijnt bijna naïef nu bij de gedachte, dat ik, tevoren,
er ook zelf geen stàp toe had gedaan -: onder alles door had ik de verwachting, dat
ons kind, ons eigen kind, de breuk met thuis
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zou kunnen heelen, en al wat ons nog gescheiden hield, misverstand, harde gezindheid,
wanbegrip, beleedigd liefde-gevoel, zou rechtleggen, oplossen, verklaren, in een
algemeen en wederzijdsch verzoening zoeken.......
Veertien dagen heb ik gewacht, hunkerend van post op post, En reeds was Harriët
hersteld uit de inrichting ontslagen, en klonk voor 't eerst de stem van ons kind
vreemd-werkelijk door ons huisje, toen nog Vaders antwoord in het pijnlijkst ongeduld
op zich deed wachten. Ik weet niet recht meer, Agaat, hoe ik die paar weken toen
ben doorgekomen - maar de waarheid is, dat ik zwevende was, gelijk men pleegt te
zeggen, gestadiglijk, van uur tot uur, tusschen blijde hoop en bange vrees. Het is
geweest een hel van pijniging. En begon ik ook al elken dag meer te vreezen, dat de
verlossing uit mijn pijn gansch anders wezen zou, dan ik gehoopt had en gedroomd
- ik smeekte, dat zij toch maar eindelijk komen mocht, ik schreide, ik bad om
zekerheid!
En die zekerheid, ze kwam, Agaat. Onverwacht en plotseling, als alle beslissende
en groote gebeurtenissen in mijn leven.
't Was op een avond, dat de laatste post, weer zonder Vaders brief te brengen, ons
huis, lijk zooveel dagen, of 't niet bestond meer, was voorbijgegaan, dat ik met Harriët
voor de eerste maal - 'k wil zeggen: - wóórden kreeg. Reeds een paar dagen was ze
stil, had maar weinig, af en toe, gesproken. Maar toen ik nu, daar 'k
als-den-laatsten-tijd-gewoonlijk in de voorkamer, de straat af, naar de post had
uitgekeken, weer in de huiskamer bij 'r kwam, trachtend luchtig nog te zeggen
‘vanavond weer es niks’, - toen viel ze plotseling, of ze op dit sein gewacht had, in
heftige verwijtingen tegen mij uit, bitter, scherp, hartstochtelijk, in hevig beleedigden
en miskenden moedertrots. En juist omdat ik niets positiefs te zeggen wist, noch wàt
ook te weerleggen, en toch vòelde dat zij ongelijk moest hebben, dáárom, overrompeld
en onvoorbereid, en bovendien nerveus-geschrokken, schold ik grof en hard terug,
in een plotse, onbeheerschte woede.
't Duurde even maar, dan waren we stil. Maar 't was als 't eerste rommelen van
een onweer, een kort en heftig bliksemvuur, dat de komst aankondigt van de bui, die
zijn zwoelte, broeiïg, reeds vooruitzendt. Want toen ze even later 't kind de borst gaf,
dat in 'r wiegje wakker geschrokken, door ons tumult de slaap gansch bijster was
geworden, en ik zachtjes naar haar toekwam: ‘Als je je nu toch eens vergiste, Jet?’
Toen keek ze fel en nijdig op, en accentueerde scherp 'r woorden:
‘Dan hebben ze ons dít dan toch maar aangedaan!’
‘De egoïsten!’ siste ze even later nog, met opeengeklemde tanden.
En ik begréép, Agaat. Begreep, dat, zoo ook al blijken mocht mogelijk dat ze zich
gansch in Vader, jammerlijk, vergist had - dit ééne blijven zou: een onuitwischbre
haat. En moeder en kind aanstarend, terwijl die zekerheid, diepbinnen, klaarde, voelde
'k tranen eensklaps op mijn wangen.... Maar snel en trotsch wendde ik me af, stoof
naar boven naar mijn kamer, snikte 't uit, in wrang vertwijflen - Vader, vader, vader....
Den volgenden morgen; 'k zou naar 't bureau gaan, kwam een besteller met een
telegram. En vreemd, Agaat, ik voèlde: dít was het teeken, dat geschieden zou, dít
het onverwachte, en toch reeds lang verwachte, dat komen zou en met één slag alle
onzekerheid verklaren - van huis natuurlijk was het! een telegram van huis!....
Ik brak het open; ‘Vader ziek. Kom daadlijk over’. Even rilde 'k, ijzig-kil; er zonk
iets in mij weg. Dan, met een bruusk gebaar, reikte ik 't papier Harriët. Ze verbleekte,
'r handen beefden.
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‘'k Moet weg!’ zei 'k, slikkend, droog.
Ze knikte.
‘En 't bureau?’
‘Zal 'k telefoneeren’, zei 'k.
En dan, en alles draaide, en week terug, ver vàn me:
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‘Ik ga. Dírect. 'k Moet weg’.
‘'t Is misschien toch niet nog érnstig....’
'k Hief de hand op, keek haar aan. Bleek en klein stond ze vóór me, geoordeeld;
bange vrees was in 'r oogen. En plotseling grimmig en onbarmhartig dreigde 'k:
‘Ben je nu dan soms tevreden?’....
Zij schreide.
‘De egoïst!’ schold ik schamper. ‘Zou je dan je zin hebben, als de egoïst....’
Ik voleindigde nièt, m'n stem sloeg over; en in 't zelfde oogenblik voelde 'k 'r
armen om mijn hals.
‘Hoe kan je nu....’, snikte ze, ‘moet je nu zóó onbarmhartig.... ík kan 't toch niet
helpen.... waarom moet je dan nu zoo....’
'r Lichaam schokte. Ik maakte 'r los, en weerde 'r af - binnenin was een koude,
strakke zekerheid gevallen.
‘Huil niet!’ beet ik, kort. ‘'t Blijft allemaal hetzelfde. Je gezindheid ken ik - wat
valt daar nog te doen?’
't Kindje, in 't wiegje, sliep. Ik boog erover, kuste 't zachtjes:
‘Van jou zal ik de groeten doen.... als 't tenminste niet te laat is’.
‘En van jou?’.... wendde ik mij weer tot Harriët.
Zij snikte, onbedaarlijk.
En toen, Agaat, raakte even iets zachter in mij los:
‘Kind.... waarachtig.... als ik hard ben.... ik kàn niet anders nu, gelóóf me....
Misschien zal alles.... misschièn.... is er nog kans, dat alles zich opheldert, maar nu....
denk 's aan gisteravond.....’
Dan lag ze voor me op de vloer, omklemde stijf mijn knieën, jammerend,
erbarmelijk. En vreemd, Agaat, ofschoon ik wilde, ik kòn niet zachter zijn. Ik hielp
haar op, en gaf haar water, en beval haar, kortaf, kalmte. Na een half uur ging ik weg.
Wat mij 't felste van haar bijbleef, was 'r jammerlijk-ontredderd gelaat, en daarin de
twee wanhopige, duisterbeschreide oogen, en mij was of ik in dit oogenblik, voor
altijd afscheid van haar genomen had - afscheid van ons vroeger leven, en alles wat
mij daarin lief geweest was....
Toen ik thuiskwam, je weet Agaat, was Vader reeds gestorven; een hartverlamming
had, den vorigen avond, hem plotseling weggenomen.....
En ik hoorde van moeder: elken dag had hij willen schrijven, maar al eene poos
was hij niet wel geweest, en wist ook niet hoè 't te doen. Er was in 't verleden iets
dat hij betreurde, en ongedaan wou maken, maar hoe dit kiesch en zonder nieuwe
pijn, zonder in 't minst te krenken of te kort te doen, tactvol te volbrengen, dàt was
zijn gróóte zorg geweest. Naar ons toe willen komen had hij - wist echter een
kinderlijke schroom (hij, de sterke!) niet volkomen te overwinnen, had ten slotte ook
beter gevonden tòch maar eerst een verzoenenden brief te doen voorafgaan. Dan was
hij ziek geworden had eene week het bed gehouden. En nu, gister, voor het eerst
weer op, had hij meteen ons willen schrijven, had niet gewild dat moeder 't deed, en zoo vond ik dit van hem nog over, een simpel brief-begin:
‘Beste jongens,
Het moet er eindelijk toch van komen. Ik heb al vele brieven verscheurd, en ook
al plan gehad te komen, - en zelfs heb ik moeder ervan teruggehouden in mijn plaats
dan maar eerst te schrijven....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

Ik ben niet recht wel geweest, doch ben nu weer de oude. En nu vandaag voor 't
eerst weer op, moet 't meteen dan maar gebeuren.
Laat mij 't verleden nu maar laten rusten - ons is een kind geboren, en beteekent
dat niet de aanvang van een nieuw - gelukkig! - leven? Laat ons wegdoen wat ons
gescheiden heeft. Moeder en ik worden ouder. En wanneer ik somstijds in 't verleden
wel eens hard, of wel onbillijk....’
Toen hij zoover gekomen was, had de dood hem verrast.
Ik las, en herlas.
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O - en nu was Vader dood.... en àlles, alles weg!
In een vreemde hardheid voelde 'k mij verstijven; en toen 'k gelezen had, en
opstond, hoorde ik mij mompelen: egoïst!.... Dan lachte 'k schamper.
Dat woord, Agaat, had mij zoo gewond, zoo gewond.....
Daags na de begrafenis, bij Harriët teruggekomen, duwde 'k haar het briefje in de
hand.
‘Dáár.. dáár.. lees dát!.. léés dát!..’
Want ik leefde en deed als in droom, machinaal.
En Vaders gedachtenis wou 'k rechtvaardigen.....
Als ze 't gelezen had, lei ze 't neer op tafel; wou dan naar 't kindje gaan dat huilde.
Maar dreigend trad 'k 'r in den weg, bijna schreeuwend heesch en heftig:
‘Heb je me dan nu.... nà dat.... heb je me nu dan nòg niets te zeggen soms?....’
En m'n handen omklemden krampachtig 'r armen.
Ze schrok. Verbleekte. Even hijgde ze, en snakte, als om kracht en om
beheersching.
Dan, ineens, in furieuze uitbarsting, stond ze recht, en ziedend, vóór me;
‘Of ik wat te zeggen heb?.... of-ik-wat-te-zeggen-heb?....’
En haar oogen - en ik weet nog, hoe mij dit verwonderde, wijl zij nimmer anders
dan passief was - haar oogen bliksemden één oogenblik:
‘Dààr.... ik zal me.... hòeveel aanleiding er dan ook bestond, om te denken zooals
ik.... ik zal me niet verharden.... 'k wil wel toegeven, dat ik me vergist heb.. En als
't mogelijk is.... als nog iets kan goed-gemaakt.... waarachtig.... àlles wil ik.... óók
om 't kind.... óók om mezelf..... Maar dat jij.... jij -die-almaar-eischt.... gíster heb je
nog gestaan aan het graf van je vader.... dat jij zóó hier terugkomt.... zóó je vrouw
en kind kan trappen.... 't arme schaap, je hebt naar 't stumpertje verdikme nog niet
òmgekeken.... dat je je om níks bekommert as om je zelf, je eigen leed....’
'r Mond neep dicht tezamen, 'r kleine vuisten balden:
‘Bah! 'k wil 't niet zeggen.... oordeel maar je zelf!’
En terwijl de tranen in 'r oogen sprongen van verkropte smart en onweerhouden
boosheid, ging zij naar het wiegje, suste 't kind in slaap. En onderwijl ze liefdevol
en zacht, maar met toch ontroerde stem dodeinde, zag 'k opeens, fel-belicht, heel
mijn jammerlijke houding, voelde in één moment àlles aan, waarin ik was te kort
geschoten, àl wat ik haar, als in verbijstering, onbeheerscht, had aangedaan. In eene
overstelping van gevoelens, verward, chaotisch, strekte ik mijn armen naar haar heen,
viel bij haar neer op den grond, mijn hoofd, gelijk vaak vroeger, verbergend in haar
schoot, en weende, en snikte, onbedaarlijk, als een kind..
Toen ik opstond, was ik wel uitgeschreid, maar ook diep-vreemdleeg van binnen
- want niet als anders, schoon ze me laten begaan had, had ze gestreeld mijn stugge
haren. Ik was alléén, in mijne smart. En voelde: wéér was iets gebroken, mij was te
moede of het leven ieder uur meer vàn mij nam. Naar boven stoof ik dan, naar mijn
kamer, wou alleen zijn, alléén....! En dáár, Agaat, op eenmaal, terwijl ik nogmaals
Vaders brief wou lezen, voelde 'k hoe, fel en scherp, iets zéér-smartelijks mij
doorvlijmde, en hoe plotseling mijn gezicht vertrok als in een pijnlijk-smadelijken
glimlach. Het was voorbij, Vader was dood, het was gewéést, en onherstelbaar. En
ik besefte, dat iets héél zacht en teeders zich voorgoed in mij verhard had....
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V.
Dagen lang, dan, was 't heel stil in huis, hing over alles een beklemmende sfeer van
veel ongewoon en van veel opzettelijk zwijgen -: over Vader, gelijk over wat rond
zijn dood betreurenswaardigs was voorgevallen, over Vader, (noch over Moeder
trouwens)
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werd met geen woord meer gesproken. Alleen toen, na enkele dagen, Harriët me
vroeg op eenen avond, wat nu mijn wensch was: of zij Moeder nog zou schrijven,
heb ik ruw-weg geantwoord, dat zij 't daarin maar met zichzelf moest ééns zijn, en
dat mij zulks absoluut niet aanging; verstond ze? - heelemaal-en-absoluut niet
aanging..
Dan hernamen zachtaan de dingen hun gewonen dagelijkschen loop. Als vroeger,
stipt, werkte 'k op 't bureau, een kalm en ordelijk ambtenaar; als vroeger was 'k
gewoon op slag van zessen thuis te komen; als vroeger verbracht ik de avonden in
kalme rustigheid, en binnenskamers. Doch niet als vroeger meer was de dag blank
en glanzend van hetzij vermeend of werkelijk geluk, niet als vroeger meer verinnigd
de avond door den sterkenden, vertroostenden liefdedroom. Mijne diepe smart,
gansch, overheerschte mij; 't onstilbaar verdriet, lijk een felle kanker, vrat aan mijn
hart. Dagen waren er, dat ik, als uit verdoffing opgeschrokken, kon klagen-en-kreunen
almaar: vader, vàder.... gestadiglijk, van uur tot uur, in een plots ontwaakt en fel
bevreemden, hoe ik nog leven kon en dit bestaan, zonder verzet om vaders doodzijn,
zijn eeuwig afzijn kon gehengen, nièts doende, impotent, om 't verlorene te herwinnen
't voor-altijd-onherroepelijke tòch nog te herroepen.... - - maar terstond op deze
hartstochtbrandende en verterende opstandigheden, volgden kalmer, stiller weken,
dat ik, ingezonken, wel berusten wou, in een week ontroeren jammerklagend, dat
het zóó toch ook het beste was, zóó voor allen maar het beste, en dat Vader, van ons
gescheiden nu, ook onze triestige ellende en dolende mislukking niet meer weten
kon. Want geslingerd werd ik, onophoudend, tusschen woest, recalcitrant verzet, en
wijze, bezonken, gelaten-deemoedige berusting. En gaf wel 't eerste mij de zoete
weemoedspijn die geen resurrectie nog ons hunkrend hart onthouden heeft, - de
laatste heeft mij bewerkt en toebereid, lijk een veld na barren winter; groef de voren
door den akker van 't naar zomervolheid smachtend hart, strooide zaden, rijklijk,
kostbaar, van vrede, stilzijn, levensdeemoed. Ja, ik rijpte; en stiller werd ik,
strak-gesloten, geneigd tot, en meest verdiept in strenge zelf-inkeer. Machinaal, het
zij dan stipt, deed ik mijn daaglijksch werk, gewoonte-zeker, vast-insleur,
gemakkelijk-door-conventie: mijn geest, sinds lang daarbij niet meer, mijn geest was
slechts bij Vader. O, en ook bij 't kind, óók bij ons heerlijk kind! 't Groeide, Agaat,
zichtbaar groeide 't, en, was Harriët er niet mee bezig, dan boog ik, en vaak tot tranen
geroerd, in 'n wonderteere stemming, over 't kleine, intieme wiegje, won 't zijn eerste
lachjes af, ving zijn koddige kraaigeluidjes, of bekuste, teeder, zacht, de
perzikblossige, volle koontjes, begon aan plotsverzonnen, dwaze, maar intens-beleefde
aandachtsspelletjes - het kind was àl mijn troost. En voor Harriët, het is de waarheid,
ook wanneer ik soms wel anders wilde, voor Harriet, door iets, diep-in, dat vàst was
en niet-meer-te-veranderen, werd ik immer onverschilliger. Ook aan moeder zelfs
dacht ik soms weinig; en mijn aandacht was bij haar niet, dan wanneer 'k aan haar
te schrijven, of iets voor haar had te bezorgen: requesten voor 'r pensioen, verhuizing,
financieele zaken, kortom al die zaken te verrichten had waarin eenige regeling, na
Vaders dood, noodzakelijkerwijze moest worden getroffen. En schreef ik haar, in
mijn brieven, dan wel uitvoerig over 't kind, - over Harriët, tot meerder kwàm ik niet,
had ik vaak niet meer dan enkle woorden. Want mij stak nog, en mij bezwáárde ook,
haar houding tegenover Moeder: had ik haar al grof bejegend, toen ze mij gevraagd
had, of zij Moeder nu niet schrijven zou -: dat ze 't naliet, er niet van sprák meer,
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enkel om mijn botte uitval, dít voornamelijk deed mij volharden in onwillige, koppige
onbuigzaamheid.....
Dan, 't was een avond, reeds diep in den
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herfst, gebeurde op eenmaal het onverwachte; kwam jij, Agaat, als bij overval, ons
voor het eerst bezoeken.
'k Weet nog zeer goed, hoe ik schrok, toen ik je opendeed en binnen liet, en dat
ik, ofschoon ik over de donkerte excuses maakte, toch in stilte 't toeval zegende, dat
we nog geen ganglamp hadden aangeschaft. Doch al schonk dit laatste mij de welkome
gelegenheid me onbemerkt te herstellen van den in de eerste verrassing mij
overvallenden schrik, toen ik je binnenleidde en bij Harriët bracht, was mijne houding
toch wel zeer onzeker. Vooral toen ik meende te bemerken, dat Harriët na mijne
uiteenzettingen en - ik wil bekennen: - weinig afdoende verklaringen, (plompweg
beweerde 'k te hebben vergeten haar van onze ontmoetingen te vertellen), in 'n zeer
begrijpelijk en, - niet waar? - verschoonbaar eerste-verwonderen tamelijk koel bleef.
Doch kort daarna, toen jullie samen, na de uitwisseling der eerste ophelderingen,
oogenschijnlijk weer als vroeger, gewoon-rustig praatten, toen voelde 'k me verruimd,
verlicht, geloofde me ongedacht gered uit eene netelige situatie. Maar toen je
vertrokken was weer, en ik na je te hebben uitgelaten, de kamer inkwam zeggend,
als in opwinding en blijde verrassing:
‘Hoe vin je dàt nou? Is dat dan nu niet héél prettig voor je geweest?’
Toen stond ze - zij ja, die gedurende je gansche bezoek zich volmaakt had weten
te beheerschen - recht, en koeltjes, vóór me, en zei, half afwezig, als in peinzing:
‘Hoe lang is 't geleden, dat je wist, dat ze in Den Haag was?’
‘God kind’, antwoordde 'k nuchter, en ook wel wat teleurgesteld, ‘dat weet 'k niet
zoo precies hoor - vier, vijf maand misschien. 'k Was 't heele geval zoo-waar
vergeten!’
‘Vergeten?’ vroeg ze strak, en er was een vreemde nadruk in 'r stem.
‘Ja, vin je dat zoo gek soms?’
‘Gek vin ik alleen, dat je met je houding straks zoo verlegen was.’
‘Nou ja’, trachtte 'k dan te sussen, ‘was 't voor jou dan géén verrassing? Ze kwam
ons toch onverwacht overvallen, niet?.... Hadt jij dan misschien aan die mogelijkheid
gedacht?.... Nou dan! - En bovendien, ik vond het lam, en voor Agaat héél onplezierig,
dat 'k zoo absoluut die ontmoeting-en-afspraak, enfin de heele sjoos vergeten was!
Even keek ze mij nadenkend aan. Dan plotseling zei ze kort en bits:
‘'k Gelóóf je niet - voilà; je knoeit!’
En liep dan driftig naar de deur.
Maar in de open deur wendde ze zich om, kwam terug, en stond weer vóór me.
En 'r vinger opheffend zei ze, terwijl 'k de deining van 'r boosheid en van 'r heftige
verzet-neiging onder de strak-betoonde bewogenheid van 'r karige woorden voelde:
‘Wat voor reden jij hebben kan, mij al de hardheid aan te doen, die je,
got-weet-waarom, mij nu al maandenlang hebt aangedaan, je moet dat.... (en 'r stem
werd moeilijk, maar ze slikte, en bedwong zich), je moet dat voor jezelf
verantwoorden. Maar dít wil ik zeggen: als 't ooit voorgoed te laat zou wezen, als 't
óóit zoover mocht komen.... waaràchtig, 'k vòel-en-wéét-'et, dan zal dat mee háár
schuld zijn geweest!’
En zich omdraaiend ging ze snel naar boven, trok de deur dicht met een slag.
Even keek ik haar verdwijning na, wat verbluft, en toch wat kregel óók. Dan,
schokschouderend, stak ik 'n sigaret op, glimlachte, minachtend, wrevelig jaloerschheid natuurlijk, doodgewone jaloerschheid.. En ik volhardde nog bij mijn
sedert maanden volgehouden botte onverschilligheid.
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Den volgenden avond echter, 't kind huilde onophoudend, en Harriët was bleek
en moe, - den volgenden avond, terwijl 'k de krant las, kwam opeens een ongedachte
omkeer. 't Werd zoo enerveerend dat geschrei, en ook, want 't was toch duidelijk
vond ik, dat 't kind zocht naar den slaap, - ook prikkelde mij Harriets lijdzaamheid,
die alles maar, in daadloos-'t-aanzien, liet
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begaan, en 't kind betobben, zoodat de kamer durend vol stond van onverdragelijk
lawijd. Op eenmaal driftig, smeet 'k mijn krant neer, siste woedend naar 'r toe:
‘Neem 't arme schaap dan op, moet dat zoo nòg langer duren?’
Ze bewoog niet - sprak noch roerde.
‘Je hoort toch zeker, wat ik zeg?’ kwam 'k dan grof, en ruw -aanmatigend.
Dan viel ze plotseling uit.
‘Wat 't kind kan schelen, 'k weet 'et niet.... den heelen dag heb 'k 't uitgehouën....
maar waar denk jij an, egoïst?.. zal jij ooit 's wat voor me doen?.... Neem 't zelf op,
as je wilt, dat 'r end an komt, ík kan niet meer!....’
En van 'r blik, Agaat, en van 'r toon ontstelde 'k -: even, door die felheid, zag 'k
het beleedigd trouwe moederdier. En diep-in voelde 'k dan iets schrijnen, in felle
vlijmende pijn - zóó moest 't toch óók niet, voelde 'k, toch al onder ging ze in
geploeter, moest 'k haar dàt nu nog verwijten?....
'k Stond op, kwam op 'r toe, vroeg zachter, en welwillend:
‘Moet het zóó nu tusschen ons....?’
‘Zoo heb je 't toch gewild?’
Onverschillig had ze 't willen zeggen, maar haar lippen trilden zenuwachtig. 'n
Moment hield ze zich nog goed, dan, in een plottseling jammerklagen, snikte ze 't
op eenmaal uit, onbedaarlijk, wild, hartstochtelijk.
'k Liet haar daarin even gaan, nam 't kind, en op en neer gaand door de kamer,
dodeinde ik 't op mijn armen, tot het vast en rustig sliep. En als ik 't in zijn wiegje
voorzichtig-zacht had ingebed, ging ik naar Harriët, en trok 'r op mijn knie.
‘Toe, kom nou 's even bij me, en zeg nou's wat er is!’
Innig-treurig keek ze m'aan, met duistre, roode oogen:
‘Zeggen wat er is?’
‘Ja, toe’, drong ik, in verteedring, ‘zou dat niet veel beter wezen? Want zóó kind...’
Ik slikte; keek haar trouwhartig aan.
Even zag ze ver en peinzend. Dan, droomrig:
‘En als ik dan de wáárheid zeg?’
‘Zèg de waarheid!’ drong ik aan.
Ze schudde triestig 't hoofd:
‘Zul je me dan gelooven?.... Niet boos zijn, als ik soms....’
‘Ja, hóór es’, begon 'k wat kribbig al, ‘géén konkelfoezerij! Dooddoeners en
machtspreuken helpen ons heusch niet verder. 'k Vraag 't je toch kalm en goed laa'we nou dus réédlijk praten!’
Maar met een sprong stond ze recht, sloeg 'r armen om mij heen:
‘O ik kàn niet praten, ik kàn niet.... 't zit me, maanden al, tot hier.... Zèg dan wat
er is, zèg 't me! Alles wil ik doen! Wat heb ik dan gedaan, dat je zóó.... o, m'n jongen!
Ik lijd 'r zoo onder.... waarom, wààrom hou je niet meer van me....?’
‘Kind’, zei 'k kortaf opeens en wrevelig, ‘zeg toch niet zoo'n gekke dingen!’
En me losmakend uit 'r omarming, liep ik druk de kamer op en neer. Even voelde
'k, dat ik boos werd - dat gezeur, dat geklets!.... ‘Is dat je “waarheid” soms?’ wou 'k
schamper vragen, maar 'k bedacht me, hield nog in. Want opeens, ze stond zoo stil,
zoo vraagloos-stil te schreien, kwam een innige verteedring over me, nam 'k 'r héél
zacht tegen me aan.
‘Niet meer van je houën zeg je, niet-meer-van je houën?’....
‘Is het dan niet waar?’ vroeg ze dof, en toonloos-dringend.
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Ik glimlachte, woordloos, als ééns in vroeger tijd, haar tegen.
Ze vloog op, als gestoken:
‘Zèg me.... bezwéér me.... ik heb er zoo onder geleden.... godgansche dagen heb
'k hier gezeten met die vraag, alléén.... zèg dan, dat het niet waar is,.... dat je nog,
o-got-jongen.... dat je nog werkelijk van me houdt.... dat àlles wat er gebeurd is’....
Haar stem sloeg over; krampachtig hield ze mij omklemd.
Even stond ik in een vreemden twijfel. Dan vermande 'k me; zei luchtig:
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‘Jou ondeugend wijf! En wéét je dat dan niet? Moet jij, terwijl je wéét, terwijl 'k toch
warempel zelf óók niet.... wil je wel es gauw beloven, dat je 't nooit meer zal doen?’
Zij huiverde, en keek mij aan. En ofschoon ik later mij te herinneren meende, dat
toch niet alle twijfel reeds volkomen uit haar blik was weggevaagd - even later lagen
we in elkanders armen, in een teer en diep verinnigen, fluisterend, dringend, gelijk
vroeger, in den eersten opgang, vol-gelukkig, samen-één, hartstochtelijk,
onweerstaanbaar. En gedurende enkele dagen kon ik wanen, dat het oud geluk
opnieuw ontbloeid was....
Drie dagen later echter zou 'k ervaren, dat 't verleden geenszins dood was. Maar dat
we, hoezeer wij ons dan hadden voorgenomen - 'k wil zeggen: beide in volle
oprechtheid - 't gebrokene te herstellen, 't verloorne nog te herwinnen, falen moesten,
jammerlijk, wijl we náást, niet mèt elkander leefden; en dat wij, was de wil al gaaf,
't voornemen vast en heilig, het doode niet ten leven wekken, noch de dingen die
maar eens het hart beroeren ooit doen wederkeeren konden.
't Was 'n ellendig-trieste regendag. Zoo'n dag - de lucht hangt laag, en alle boomen
druipen, - dat men waarlijk niets meer denken kan, noch verwacht te zullen ervaren
meer, dan al maar donkerdroeve en weemoedig-stemmende dingen. 'k Had hoofdpijn,
'n paar dagen al; voelde mij verhit en koortsig; en daar er juist dien dag niet veel te
doen viel, - en ook voor 't eerst sinds ik in functie was - meldde 'k me met den middag
ziek, en kwam om half een thuis. En terwijl ik, koortsig-rillerig, in diep-neerslachtige
stemming, tòch, om 'r te verrassen nog, gewichtig-stilletjes 't huis insloop, en,
geruischloos door de gang geteend, plots om den hoek der deur kwam kijken - een
luchtig-vroolijke groet bestierf me op de lippen - tòen is 't geweest, Agaat, dat ik 't
ontzettende ervaren moest, en dat 'k Harriët kwam te overvallen terwijl ze zich
bedronk....
Vreemd, nietwaar, dat men zoo zijn kan -: maar nu 'k opeens daaraan terugdenk,
hoe weet ik dan nog klaar, dat, buiten al het andre, één ding, me onmiddellijk opviel:
dat voor déze spiritualiën (van de soort was 't, die men ‘boerenjongens’ noemt) het
glas waaruit ze dronk, onevenredig groot en lomp was. In een bliksemsnel doorzien
begréép ik. Alles. Vroeg noch sprak. 'k Bleef als vastgeslagen staan, en een gevoel,
plots, overkwam mij, of de grond zich, onder me, opendeed, en ik viel, àldoor maar
viel.... En als ze opstond, en op mij toe wou komen, sloeg mij walging naar de keel:
‘Wèg!’ ('k schrééuwde bijna), ‘wèg!’
En wees met felheid naar de tafel.
Ze glimlachte - maar gegeneerd - en trok de schouders op:
‘Nou je 't toch gezien hebt.... waarvoor zal 'k 't dan nog verbergen?’
'k Neep m'n lippen saam, en sloot de deur. Dan overtuigde 'k me, dat ons kindje
sliep. En terwijl ik even naar beheersching zocht, trad ik op haar toe:
‘Hoe lang?’
Kort beet ik 't af, en dof, en wees nogmaals naar de tafel.
Ze lachte, scheen me, valschig nu, en onbeschaamd-trotseerend:
‘Precies zoolang as jíj verdient!’
'k Voelde hoe een golf van woede fel in mij omhoogsloeg:
‘En dáárvoor....’ ('k greep haar aan), ‘terwijl je nog eergisteravond....’
‘Je eigen schuld.... jòu schuld!
En uitdagend stond ze vóór me; ving dan aan te smalen:
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‘Jij mij nog verwijten.... jíj?’
Ze wist zich los te rukken:
‘Jij hebt de vrouw, die je verdíent, da's alles!’
Toen verloor ik plots mijne bezinning, en haar opnieuw en krachtig aangrijpend,
drukte ik 'r op den divan neer, en sloeg 'r
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met mijn vuisten, tot ze stom, als een geslagen dier, tegen den muur, beweegloos,
liggen bleef....
Even dan, wit-bevend, hijgend van opwinding-en-ontzetting, keek ik, verwezen,
lijk verdwaasd, om mij heen. Verlòren was 'k - verloren! Een groote, onzegbre angst
om ons kind greep mij aan. 'k Ging naar 't wiegje, zag hoe 't sluimerde,
lieflijk-onbewust, - en tranen dan, brandend, welden in mijn oogen, 'n weeke prop
schoot pijndoend in mijn keel.... Naar boven.... alléén-zijn!.... En denken nu dènken!.... Maar boven was geen solaas; wild joegen zwarte gedachten mij door het
koortsig brein - naar beneden moest ik, naar beneden weer.... híermee kon 't niet
gedaan zijn!....
Ze lag er nog, alsof ze dood was; en zij bewoog noch roerde.
‘Sta op!’ beval ik heesch.
Weten wilde 'k - wéten!....
‘Sta op, zeg ik.... hóór je niet?’
En ruw trok ik aan 'r om.
Dan op eenmaal, vloog ze op, viel mij te voet, luid schreiend weer. Stijf omklemde
ze mijn knieën, drukte zich krampig tegen me aan, jammerend dat ze 't niet meer
doen zou, dat ze er toch zoo tegen gestreden had.... Doch:
‘Stíl!’ beet 'k 'r toe, ‘'t kind slaapt. Naar boven, sta op....!’
En terwijl 'k 'r lichaam zenuwachtig schokken, en als in krampen fel vertrekken
zag, dreef 'k 'r voor me uit, bracht 'r boven, op mijn kamer....
En dáár toen, Agaat, heeft zij me àlles opgebiecht.
Verteld, hoe zuster Slot - en o hoe begrijpelijk op eenmaal, werd mij nu mijn
vroeger onverklaarbre angst, mijn ééns onreedlijk-schijnende afkeer van dit
onheilbrengend wezen! - hoe zuster Slot alleen was de oorzaak, dat deze jammer
over haar gekomen was; hoe die, omdat ze 't ‘heerlijk’ vond en ook ‘gezond’ ‘zoo'n
kleine versnapering’, hoe die, bij haar bezoeken, eens iets had meegebracht te drinken
samen, en hoe ze in een vage behoefte-aan-ontspanning dat had goed en prettig
gevonden, tòch 't voor mij verheimlijkend, wijl zuster Slot dat had aangeraden; en
hoe 't dan weldra was 'n gewoonte geworden, en daardoor ook bijna behòefte, dit
steeds te doen voortaan, elken middag, óók wanneer ze alleen was: 't mensch had
haar toch gezegd, dat 't absoluut geen kwaad kon?.... Dan: hoe ze later, weer alleen,
toen zuster Slot vertrokken was, zich in allengs-meer-verslaafd-zijn, er wat troost
door had verschaft tegen den druk van 't staag-alleenzijn, tegen de wassende
mislukking van ons jammerlijk samenleven - en hoe ze zich de eerste maal er aan te
buiten ging, toen ik, bij vaders dood, was heengegaan in boosheid zonder één woord
van verzoening, en met bitterheid in 't hart.... En hoe ze dan allengerhand, terwijl wij
steeds meer van elkaar vervreemdden, haar troost in dagelijksche bedwelming was
gaan zoeken, ofschoon zij, ze bezwoer het, er zoo vertwijfeld tegen gevochten had....
Maar nu - nu zou het uit zijn, o, zij kon het, als 't maar weer goed werd.... als ik haar
maar vergeven wou, en weer als vroeger, weer heelemaal als vroeger zijn....
En terwijl zij biechtte, Agaat - ja tòen wáárlijk voor het eerst! - kwam mij plotseling
een weemoedige glimlach, een pijnlijk-droef verwonderen, hoe dit mooglijk was
geweest: - dat ze weken aaneen, en zonder dat mij éénigen argwaan kwam, dit alles
zoo weloverlegd-listig, en ganschelijk had weten te verbergen. Want waarachtig, mij
was nimmer ook maar 't geringste opgevallen - noch van 't euvel zelf, noch van eenig
inhaerent verschijnsel. 'k Ging al die weken na, in een zucht om eigen dom voorbijzien
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achterhalend uit te vorschen - doch 'k wist geen aanwijzing hoegenaamd te vinden,
geen teeken, geen verdachtheid die mij had moeten doen opmerkzaam wezen. Blind
was ik geweest - wijl in mezelf verloren, blind. En ik voelde
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hoe ik op eenmaal rilde, bij de onweerstaanbaar-opgekomen gedachte, aan wat in
haar, Harriët, toch wàs nu: dat gladjes-iets-bedekkende, gemakkelijk-te-verbergene,
dat, misleidend weggemoffeld en heimelijk verdoken, toch naast mij wezen kon,
mijn geluk-en-rust bedreigen, voortwoekeren in 't verborgen, zonder dat ik zijn
bestaan zelfs maar vermoedde. En visioenair eensklaps dan zag ik, wat verloren was
nu, en gebroken, -: hoe wij hadden ver-van-elkaar geleefd, verwijderd, vereenzaamd
beiden, elk bitter-hard gesloten binnen de grenzen van het eigen ik.... hoe wij, ja,
ook nu gescheiden waren, nog onverschillig, vreemd-afstandig levend, en het was
mij of hare stem gelijk een wind-van-ver me overruischte. En als ze geëindigd had,
vloog ik op, viel voor haar neder op den grond, en schreiend als een kind borg 'k
mijn hoofd in haren schoot, wild-snikkend.:
‘Láát het.... láát het!.... Láát het om ons kind! Wáárom is dan zooveel.... wáárom
kan dan niet alles.... o láát ons toch weer als vroeger wezen!....’
'n Half uur later gingen we naar beneden.
Opnieuw hereenigd, in hernieuwd geluksbezeeglen, verteederd, verinnigd-sàmen
- - O, alles zou weer goed zijn.... alles heerlijken-gelukkig.... 't zou alles worden weer
als vroeger!.... Stèrk zouden we wezen, samen-sterk, en geduldig, en verdragend....
en o, elkander liefhebben, elkaar als vroeger liefhebben....
En terwijl ik trachtte dit alles diep in mijn hart óók te gelóóven, te vòelen als
levenswerkelijkheid en blijde levenszekerheid - - ach, ik weet nog, Agaat, hoe, toen
ik boog over ons lief-lachend kindje, dat, na den slaap, luid-kraaiend in zijn wiegje
speelde, tòch de vage verontrusting van een nauw-bewusten twijfel, weifelend,
tastend, door mijne ziel bewoog.....

VI
Dan weer leven, enkele weken, in een vreemd en licht gedragen-gaan; in een
gelaten-stil aanvaarden der reeële levensdingen, ingehouden, zwakjes wat - gelijk
een zieke, die, schoon herstellend al, zich nog moet hoeden voor emotie.... En op
den achtergrond van alle doen-en-denken het besef, tremulant, als
van-ongedacht-den-dood-ontkomen,
van-nog-op-'t-allerlaatst-gered-van-dreigende-ondergang-en-geluksvernietiging; en
een immerdoor-hernieuwd verwondren om nièt-te-hebben-gezien en
tòch-te-zijn-behouden, om niet-te-hebben vermoed en
tòch-geleid-te-zijn-langs-goedewegen....
Helaas - het duurde kort! Want mocht mij al weer wáán beheerschen, een korten,
schóóndoordroomden, effen-onbewogen tijd, maar àl te spoedig zou wel blijken,
want alle schuld zou tot mij wederkeeren, dat 'k wel verre van in den schoonen opgang
van herboren nieuw geluk, veeleer leefde in donkere onrust naast haar, achterdochtig,
wantrouwig, wrokkig - en in groeiende verbittering en toenemende verkoeling. En
zoo mij dan wèl beschoren was, dat mijn levensslappe twijfel, in het feit waar voor
ik vreesde, zelfs niet het minste voedsel vond (- want zij hield woord, Agaat, zij
overwon haar zwakheid -) - - langs àndren weg nochtans zou hij op velerlei wijze
worden gesterkt. Ja, de waarheid is zelfs deze (ook al klinkt dit mooglijk
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onwaarschijnlijk, wellicht lichtelijk naïef zelfs, of onverklaarbaar nuchter - de
waarheid is zelfs deze, dat ik tòen Harriët pas leerde kennen, tòen eerst in haar waren
aard, haar wèrkelijk wezen eenig inzicht kreeg -: ik, die haar tot dan toe immers maar
gezien had gelijk ik mij haar wenschte; en zooals ik, in mijn droomen, mij haar had
onbewust vervormd. Want toen zij hare zwakheid, energiek bevochten, voorgoed te
boven was gekomen, ervoer 'k meteen, dat zij een ander - mij vreemder - wezen was
geworden; en niet begrijpen kon ik, want zóó bestond ik toen, dat zij nu eenvoudig
meer zichzelf was -.
De eerste der ervaringen, die mij tot be-
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wustheid naderbrachten, deed zich voor op eenen middag van de maand Februari.
Vinnig koud was 't, en guur, en ik herinner mij, dat ik wat kou had. En gelijk steeds,
wanneer ik niet recht wel was, en me voelde koorts-verhit en gloeierig, was 'k geweest
heel den ochtend prikkelbaar, en in diepmistroostige stemming. 't Werk vlotte niet.
't Liep alles tegen, wat ik ondernam, zoodat ik 't ten slotte, in wrevel, opgaf, en de
boel liet liggen zooals 't lag: morgen zou 'k het wel weer inhalen, er was ook heelemaal
niets haastends, dat op dadelijke afdoening wachtte. En uit mijn humeur en knorrig,
omdat ik tòch zou moeten blijven, den ganschen dag nog blijven, wijl toevallig
niemand buiten mij aanwezig was, kroop 'k rillend bij de kachel, klemde 't
koortsig-gloeiend hoofd in mijn natte klamme handen, en verloor me dan in
ontevreden, omstandig gemopper. Dat ík 't nou ook eeuwig miserabel scheen te
moeten treffen, dat juist nu ík mij eens lam voelde, alles voor mij alleen moest
opkomen.... o, 'k zou lust hebben, dáár, om wèg te gaan, er onbekommerd frankweg
zóó maar uit te loopen, en de heele ongare boel te laten stikken voor mijn part! M'n
hoofd hamerde en klopte als razend, of 't ieder oogenblik zou kunnen bersten, en van
overal voelde 'k die beroerde tocht mij besluipen! Was dit ook een vervallen smerig
hok, gedorie om je dagen in te moeten slijten! 'sZomers kon je er maar verbranden,
zat je in de laaie zon te bakken, en nu - je verging bij manier van spreken van
beroerdigheid-en-kou! En dan die idiote, oudmodelsche kachel! Branden deed-ie as
'n gek, gloeiend stond ie, gansch den dag, maar verwarmen, dóórwarmen, ho-maar,
geen sprake van! Belachelijk gewoon ook, nog zoo'n prullig oud model te stoken 'n ding, om in een hoek te schoppen, oud roest, anders niks! Hè, nu naar huis te
kunnen gaan, en heelemaal geen zorg meer ergens voor te hebben! Heerlijk stil te
zitten in m'n eigen stoel bij 't haardje, 'n beetje spelen zoetjes met het kind, wat kalme
woordjes praten met Harriët, en verder niks meer doen of denken, en vanavond vroeg
naar kooi.... Maar wacht es: was 't geen Vrijdag?...., Ja zeker, zéker, het was Vrijdag!
Ach nee dàn ging het niet, dat was dan óók al weer mis natuurlijk - Vrijdags deed
Harriët de kamer.... En ineens begon ik dan dáárop te schimpen, die beroerde
Hollandsche gewoonte van eeuwig wééraan alles schoonmaken! Ik dacht me in hoe
ze daar nu rond zou scharrelen, en de benauwenis sloeg me naar de keel - got-o-got,
wat 'n getob, wat 'n getob! Nou zat ze daar, in die kou natuurlijk, met den heelen
rommel overhoop, de serredeuren open, in de kamer rond te ploeteren - ellendig toch,
dat we ook nog steeds geen daghit konden houën! Ach, ze hield zich dapper wel,
Harriët, waaràchtig, dàt moest ik zeggen, 'n flink, best wijfje was ze, zèker - maar
ach-heer, wat toch ook 'n gescharrel, wat 'n triestig, allen-dag-'t-zelfde gescharrel,
een wònder nog verdikme dat ze 't uithield, en niet somtijds er toe ging komen.....
En daar opeens, Agaat, (en toen wáárlijk voor het eerst) overviel mij de gedachte,
met een plotsen, fellen schrik: zou zij wóórd gehouden hebben?.... zou ze werkelijk....
wèrkelijk.... nóóit meer?.... En een heftige twijfel plots besloop mij, een schichtig,
stekend angstgevoel -: als ze me tòch nog eens misleidde?.... Want al trachtte 'k
áánstonds mezelf gerust te stellen, dat ik dáár toch nimmer meer iets van gemerkt
had; dat het immers ook niet móóglijk was; dat haar ààrd oprecht en eerlijk was; en
dat ik ook zelf éérlijk moest trachten nu gehéél in haar te gelooven - - hàd ze me niet
reeds eens bedrogen, wekenlang me met list achtergaan?.... En in mijn koortsverhitte
gedachten nam alles ongewone vormen aan -: wie wíst of niet reeds den eersten dag
tòch de ellende weer opnieuw begonnen was, ja of 't niet mooglijk zelfs nog érger,
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nog onweerhoudener in zijn werk ging! Visioenair zag ik haar zitten, traag en
log-vadsig, zooals ik, dien eenen keer, bij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

387
overrompeling haar getroffen had; en plotseling dan werd 't mij te warm, ik moest,
ik mòest naar huis, overtuigen wou ik me, met óógen zien, beter elke zekerheid dan
déze twijfel!.... En haastig verzon 'k een vluchtig briefje, dat ik, zeer onwel geworden,
had moeten naar huis gaan, en reikte 't in 't voorbijgaan aan de woning der Directie
aan. Dan nam 'k, in jacht, de tram, reed rillend en koorts-huiverend in den bijna
leegen wagen mee....
Maar toen ik, thuisgekomen, de kamerdeur voorzichtig opende, (heel stilletjes,
onhoorbaar bijna, was ik 't huis ingeslopen), zag 'k op eenmaal een tafereeltje, dat
wel bij uitstek geschikt was, al mijn booze vermoedens met één slag te vernietigen,
en dat me, in hetzelfde oogenblik, zoowel een wonderlijk-wéldoende verlichting als
eene plotseling-week-in-mijn-keel-opkroppende ontroering deed gevoelen, om
Harriëts ten onrechte verdachte en beknibbelde schuldeloosheid. Zij speelde met ons
kindje. De kleine, op den vloer gezeten, trachtte een groote bos sleutels,
krampachtig-dwaas in de poezele knuistjes gekneld, herhaaldelijk vergeefs naar de
moeder op te heffen, zoodat ze telkens met veel rinkelrammelen weer kletterend op
den grond terugkwamen, wat dan eene bron was, steeds opnieuw, van bij beiden
uitbarstend luid geschater. En zoodanig waren beiden in dit knus en innig spel
verloren, dat Harriët zoomin als 't kind de kamerdeur hadden hooren opengaan, en
ik onzeker, als een schoolkind, de deurknop in de hand, bedremmeld staan bleef. Ik
voelde mij zoo beschaamd opeens, om mijn onredelijke verdenkingen, zoo betrapt
en terneergeslagen, omdat 'k, in overijling, weer had mis getast. Heete tranen sprongen
in mijn oogen, en even, heel vreemd, zóó alsof 't niet mezelf doch een ander wezen
betrof, voelde 'k dat ik zoo rilde, dat mijn mond zoo droog was, en dat het tegen mijn
keel zoo heftig klopte....
Dan maakte 'k wat gerucht met de deurknop, en wat weet ik nu nog goed, Agaat,
dat Harriët veel minder verwonderd omkeek, dan ik stellig toen verwachtte. Als
opgelucht, en van 'n zorg ontheven, kwam zij op me toe, verblijd.
‘Dàt dacht ik wel’, zei ze eenvoudig. ‘Je wou 't niet weten hè, vanmorgen! Maar
ik had 't wel gemèrkt!’
En dan moederlijk bedisselend:
‘En nu ben 'k blij, dat j'er bent, Her! Nu straks met een warme kruik in bed, en
dan rust je maar es lèkker uit!’
Eerst stond 'k nog, verbouwereerd, de droogte weg te slikken uit mijn keel, maar
toen ze me, wat bezorgder, vroeg:
‘Hoe vòel je je nu eigenlijk?’
zei 'k toch, kleintjes wat, maar óók haarberustigend:
‘Och, wat zal ik zeggen! Ik denk, dat 't niks als kou is!’
En na ons kindje te hebben op mijn arm genomen, dat terstond lief-speelsch de
handjes in mijn klamme haren plantte, zei 'k opgewekter nog:
‘En nou ben 'k blij, dat ik maar thuis ben! 'k Was al bang anders dat je soms de
kamer....’
‘Véél te koud, vandaag!’ onderbrak ze me. ‘Dàt slaan we dus maar 's over! En wat
jij nou es doen moest? Na de koffie direct naar bed gaan! Dan zal ik je straks iets
maken, 'k heb nog 'n oud recept, om's flink te transpireeren.’
‘Ze -wil-me-weg-hebben’, dacht ik koortsig. Maar ik zei:
‘Best, best. Niks liever dan in bed.’
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En toen ze even later in de keuken was, keek ik nog gauw hier en daar securig
rond, of nergens soms een glas stond verborgen of vlug-weggezet!....
Even later, klein, verslagen liet ik me als een kind naar boven brengen. 's Avonds
had ik 38.8 - en de eerste dagen bleef ik thuis.
(Slot volgt).
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Phil's zesde liefde-drama
door Emmy van Lokhorst
(Slot).
IV
Hoe wonderlijk was de dag erna. De piepende copieerpers, de ratelende machines,
het heen en weergeloop, het gepraat en de roezende drukte. Toen-een paar dagen
waren verloopen, geleek de Maandag een sprookje.... onwerkelijk, en toch in haar
geheugen gegrift voor heel haar verder leven. Meyland was teruggetrokken hij sprak
haar bijna niet en zij vermeed hem aan te zien.
Ook was er nu weer veel werk en eenige avonden reeds was ze weer terug geweest.
Ze had dezen Zaterdagmiddag zòo zitten soezen, dat ze, hoewel het anders niet noodig
was geweest, nu weer enkele stukken op zij moest leggen, om 's avonds af te maken.
Maar met een gevoel van ontspanning sloot ze haar lessenaar en trok haar mantel
aan, naar buiten stappend op het donker portaal, waar de lift juist naar boven ruischte.
Ze wipte de trappen af, tien treden en dan een overloopje en weer tien treden, al maar
om en om. Beneden hield ze even op vóor de voordeur. In het gebouw tikten nog
machines en ging het geroes van kleppende deuren en gestap voort als den heelen
dag.
Phil look haar oogen. Het was haar, of dit gebouw haar lief was geworden, of zij
hoorde bij elk steentje, bij elk voorwerp ervan. En toen ze haar hand op de voordeur
legde, om die te openen, was er iets liefkozends in haar vingers.
Toen ze dien avond terug kwam, was ze later dan gewoonlijk en ze moest den
portier bellen, om de deur open te doen, die om 8 uur gesloten werd.
Veel stiller was het nu in het gebouw. Een enkele schrijfmachine tikte achter een
gesloten deur en een jongen liep fluitend de eerste verdieping over, toen de lift daar
ruischend langs schoof. Phil draaide het electrisch licht boven haar lessenaar op en
zonk met hoed en mantel nog aan op haar stoel. Opeens schokte ze op, ze hoorde
stappen op het portaal. Snel stond ze op en trok haar mantel uit. Toen ze haar hoed
afzette, zag ze de deur open gaan en nog voor ze iets gezien had, wist ze dat Mayland
het was. Ze hing haar hoed op en bleef in haar nauwsluitend lichtgroen japonnetje
staan. Ze had hem niet aan gezien. Nu wendde ze zich naar hem toe en zag, hoe hij
haar aankeek. Het bloed steeg snel naar haar wangen.
‘Ik, e.... ik ben pas ....e, ik ben wat laat’, zei ze verward, om maar iets te zeggen.
‘Je hebt weer drie avonden achtereen hier gezeten’, zei hij. ‘Ik ben nu zoo'n beetje
verantwoordelijk voor je welzijn. 't Is goed als je hard werkt; maar dan, als besluit,
morgenavond weer bij mij theedrinken, hè? Ja?’
‘Ja’.
‘Goed. En wat zal ik lezen? Verlaine? O ja, ik heb hier dat bundeltje van Verhaeren,
ik zag dat je 't mooi vond....’ en toen op den ouden jovialen toon:
‘Als equivalent van de polissen moet ik je af en toe wat poëzie toedienen, hè?’ en
meteen ging hij naar de deur.
Voor in het boek stond geschreven: ‘Voor de kleine Phil’, en ze voelde op eens
tranen in haar oogen.
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In Augustus had ze veertien dagen vacantie. Toen ze 's Zaterdags tevoren van ieder
afscheid had genomen, ging ze naar zijn kamer, om hem goedendag te zeggen. Er
was iemand bij hem en ze wachtte, tot hij alleen was. Hij kwam naar haar toe:
‘Zoo! Ga nou maar eens de wei in. Hoe lang ga je aan den zwier? Veertien dagen?
Kolossaal. Je wilt 't kantoor hier natuurlijk nooit weer terug zien als je eenmaal
heerlijk buiten bent. Zul je ons af en toe eens een ansicht zenden? Ja?’
‘Natuurlijk.’ Ze kuchte. Ze wilde weggaan, maar ze kon niet, ze wist niet, wat
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ze zeggen zou en speelde verlegen met de potlooden en presse-papier op zijn lessenaar.
‘Nou...., hij kuchte. ‘En als je terug komt, dan e.... weer verzen op de waranda?
Je hebt er den laatsten tijd genoeg van gehad....’
‘Nooit g e n o e g ’, zei ze en zag hem aan. ‘Ik e.... het is prettig om vacantie te
hebben, maar ik zal 't ook prettig vinden als ik weer op de waranda zal zitten
luisteren...’
‘Dan is 't goed. Dag Bram!’ Hij sloeg haar joviaal op den schouder, streek toen
even langs haar wang. Ze zei hem niet goedendag, glimlachte alleen, en ging heen.
De veertien dagen gingen in vreemde emotie-loosheid voorbij. Een der laatste
nachten werd ze wakker en voelde zich opeens geheel helder. Ze stond open opende
de deuren van het gelijkvloersche slaapkamertje, en zag den hemel vol sterren boven
het donkere dennenbosch. Ze sloeg een peignoir om en liep zacht naar buiten. Er
ritselde iets in de struiken van den kleinen pension-tuin. Ze deed het piepende hek
open en kwam toen midden in het dennenbosch. Een geur van hars kwam haar tegen.
De naalden glinsterden op den grond en de zwart-schaduwige boomen stonden
zwijgend als lange vrienden naast haar, waar ze ging. Tusschen de boomen gloorde
het open veld, waar blonde halmen groeiden. Onder het hooge kronenwoud stond ze
stil en dacht aan dien avond bij de copieerpers, toen ze zoo heftig had verlangd dat
het namelooze komen zou. Ze glimlachte. Hoe schoon was de wereld.... alles even
vol en goed.... niets verlangde ze nu. Altijd zoo verlangenloos het leven door gaan,
dat wilde ze.... onder den hoogen sterrenrijken hemel. Ze leunde tegen een den en
bedacht dat ze hier midden in den nacht alleen stond... een elf of dwaallicht gelijk....
Toen ritselde iets tusschen de stammen. Ze werd bang en ging terug naar haar
kamer. En toen ze weer in bed lag.... zag ze opeens voor zich de koepels der St.
Nicolaaskerk in violetten avondschijn en ze wist dat deze vacantie een wachten was,
een wachten op het geluk.
***
Maandagmorgen zou ze terugkomen. Ze was laat en voelde zich zenuwachtig.
Toen ze in de lift stapte, zei de portier haar vroolijk goedendag en een blijde
verheugdheid glansde even over Phil's gezichtje. Ze had een gevoel of ze naar een
examen ging en die portier haar had bemoedigd en sterkte gegeven.
Maar toen ze op het portaal stapte en de bekende deuren weer zag, begon haar hart
luid te kloppen. Zou ze eerst.... neen, gewoon naar haar plaats gaan....
Toen kwamen al de menschen, die ze weer moest begroeten en allerlei nieuwtjes
werden haar verteld. De typiste was weggeloopen en ze hadden twee keer een nieuwe
gehad en op het oogenblik was er heelemaal geen. En die loopjongen, Frans, met dat
roode haar had geld gestolen van postwissels en er was een ruit gebroken enz. Phil
luisterde verstrooid. Zelfs de chef de bureau, die zich anders weinig met haar
bemoeide, kwam nu in het kringetje staan. Het gesprek werd drukker, een paar meisjes
lachten luid en te midden van al het geroes, had Phil de deur niet hooren opengaan.
Opeens zag ze Meyland staan. Ze zag iets in zijn oogen verschieten, of een vonk
eruit sprong en hij keek haar strak aan met onbewogen gezicht.
‘Dag juffrouw, is u weer terug?’ zei hij toen, haar even de hand reikend. En dan
wendde hij zich tot den chef en begon met hem te spreken.
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Het groepje om Phil verwijderde zich en ze begon de papieren op haar bureau
door te zien. Het was, of er iets in haar gebroken was.... Ze wist niet hoe ze zich zoo
moe en afgeloopen voelde opeens, ze had wel naar huis en naar bed willen gaan....
Toen Meyland weg was, vermande ze zich en verdiepte zich met moeite in een
paar belangrijke brieven. Juist was ze in den gedachtengang, toen ze werd opgeschrikt:
‘Juffrouw, of u even bij meneer Meyland komt’.
Ze trilde, toen ze de matglazen deur
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opende. Ze sloot die langzaam weer achter zich en stond vlak tegenover hem. Waarom
wist ze niet, maar ze gaf hem weer een hand en hij hield die even vast, terwijl hij
haar onderzoekend aanzag:
‘Hoe was de vacantie?’
‘Prettig’. Ze trok haar hand terug.
‘Veel gewandeld?’
‘Ja’.
‘Ik dacht, dat je me eens een brief zou hebben geschreven’.
‘Een brief, waarom?’
‘Och, zoo maar. Om te vertellen of je 's avonds nog wel eens huilde’.
‘Huilde? Jakkes, daar mag u nooit meer over praten. Ik e.... ik heb eigenlijk veel
te veel gepraat... Veel te vertrouwelijk’.
‘Zóó’, zei hij lang gerekt en een stap achteruit tredend. ‘Heb je daar spijt van?’
‘Spijt?.... och.... ik weet niet....’
‘Voor je wegging, dacht je er niet over, of je vertrouwelijk praatte of niet. Heb je
er met iemand over gesproken?’ Hij zag haar scherp aan.
‘Met wie zou ik ergens over spreken. Ik heb moederziel alleen op de Veluwe
gezeten’.
‘Hoe kom je dan aan die spijt?’ Hij was aan zijn bureau gaan zitten en opeens viel
het haar op, hoe slecht hij eruit zag. Zijn gezicht was magerder, hoekiger geworden
en hij had kringen onder zijn oogen. Een diepe teederheid welde in Phil's hart.
‘Ik heb heelemaal geen spijt’, zei ze zacht. ‘Weet u wel, dat u er slecht uitziet?’
‘O ja? Ja.... een beetje hard gewerkt, laat naar bed en zoo - dat komt wel weer in
orde. Enne.... wanneer kom je je reiservaringen eens vertellen, hm?’
‘Als ik mag, vanavond al’.
Hij stond op, kwam naar haar toe en vatte haar kin in zijn hand.
‘Weet je wel, dat jij soms ondoorgrondelijk bent, kleine kleuter?’
Phil pakte zijn hand en trok die van haar gezicht. Meteen draaide ze zich om en
wilde wegloopen, maar hij greep haar bij een arm en keerde haar naar zich toe.
‘Waarom loop je weg?’
‘Omdat u me verlegen maakt en dat vind ik vervelend’.
‘En loop je dan maar meteen weg en laat mij in de steek?’ Hij greep ook haar
andere arm.
‘Ja’, zei ze haar oogen afkeerend.
‘Maar dat vind ik niet goed’.
‘Dat kan me niets schelen’. Ze zag hem aan met iets van het uitdagende van vroeger
en meteen rukte ze zich los, haalde diep adem en holde naar de deur.
Toen ze dien avond in de vestibule bij Meyland haar mantel uittrok, zei de meid:
‘Of u maar naar boven, wilt gaan, mevrouw is uit’.
Ze tikte boven aan zijn kamer, maar kreeg geen antwoord. Ze ging binnen en zag
hem aan zijn bureau zitten. De warandadeuren stonden open, maar alleen de
studeerlamp op zijn tafel brandde, zoodat de geheele kamer in schemer was gevangen.
Hij stond op. ‘Dag kindje, je treft me alleen, mijn vrouw komt zoo, ze is even uit....’
‘Hebt u nog te werken, gaat u gerust door, ik zal heel stil zijn’.
‘Nee - ik werk niet meer’.
Hij bleef aan zijn bureau zitten en Phil zette zich op een der lage stoeltjes naast
den ezel.
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‘Wat ben ik in lang niet hier geweest’, zei ze, om zich heen ziend.
‘Ja.... je bent hier al heelemaal thuis, hè? We hebben heel wat gesprekken hier
gehad, is 't niet?’
‘Ja, heel wat....’
‘En nou heb jij spijt van je vertrouwen, hè!’
‘Dat is niet waar’.
‘Je zei het toch vanmorgen’.
‘O.... vanmorgen! Dat kwam door het weerzien. Ik was een beetje in de war en
zoo....’
‘Vertrouw je mij dus wel?’
Phil gaf geen antwoord, zag hem aan. Hij boog zich naar haar toe, greep haar
handje tusschen zijn twee handen.
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‘Nou, zeg eens wat....’
‘Dat weet u wel’, fluisterde ze, haar hoofd afkeerend.
‘Nee, draai je hoofdje nu eens niet om Kijk me nu eens aan met je groote oogen,
hm? Waarom ben je altijd zoo bang, mij je oogen te laten zien?’
‘Omdat, - omdat u eens gezegd heeft dat.... dat u alles in mijn oogen kon zien....’
‘En mag ik dan niet alles zien? Ik heb toch je vertrouwen, heelemaal? Wat mag
ik dan niet zien, kleine Phil?’ zijn stem omvatte haar in een siddering.
‘Dat weet ik niet’, fluisterde ze beklemd.
‘Ik geloof, dat ik het wel weet,... zal ik het zeggen?’
‘Neen’, riep ze, met een schok opziend. Hij klemde haar handje vaster.
‘Zal ik dan niets zeggen en... je alleen maar aanzien? Kijk me eens aan....’
‘Neen! Ik wil niet’, ze stond op en trachtte haar vingers loste maken. Tegelijk keek
ze hem aan en opeens wierp ze zich op haar knieën naast zijn stoel en sloeg haar
handen om zijn arm, haar gezicht verbergend tegen zijn mouw. Het was, of ze zich
tegen die mouw moest aanklemmen en zich verbergen. Zijn andere arm kwam om
haar heen en hief haar overeind. Zijn figuur dempte geheel het vliedend licht der
omkapte lamp. Hij hield haar even van zich af en dan met een snelle beweging trok
hij haar tegen zich aan. Zijn armen klemden om haar trillend figuurtje en hij boog
zijn hoofd, rustend op het hare. Zoo stonden ze een wijle, roerloos, snel-ademend.
Toen boog hij haar hoofd achterover en keek op haar neer met een diepen glimlach.
Zijn oogen schenen zwart van teederheid. En langzaam bukte hij zijn hoofd over
haar gezichtje, ze sloot haar oogen en voelde zijn lippen vastomsluitend op haar
mond. De wereld zonk weg, de muren daalden, zij beiden alleen zweefden in
eindelooze ruimte. Zij zelf loste op in hem, bestond niet meer dan in hem....
Eindeloos scheen die damp van zaligheid.... En het was, als had zij alle essentie
van haar bestaan in dit oogenblik weggegeven, zoodat zij krachteloos bleef, toen hij
haar losliet.... Op den achtergrond van haar bewustzijn was de vrees, dat dit gespannen
geluk gestoord zou worden en een drang om alleen, veilig met haar geluk te zijn,
dreef haar naar de deur. Daar keek ze om en voelde nog eenmaal zijn oogen in haar....
Toen liep ze de trap af en naar buiten. Een nevel hing over het park, een oranje
gloed zweefde over het houtskoolzwart der boomen.... Ze wist niet, dat ze liep, ze
zag geen menschen, alleen de gekleurde damp om de lantaarns.... Af en toe bleef ze
even staan, om uit te ademen, de volheid in haar borst benauwde haar....
Glimlachend liep ze door het sprookje, dat de huizen en straten waren. Ze werd
als gedragen. Al het stoffelijke bestond niet meer. Een hooggespannen onbewustheid
deed haar zweven....
Thuis ging ze naar haar kamer en opende de balkondeuren. De mist hing tot vlak
bij haar venster. Ze staarde in de wazige ruimte.
Een diepe stilte was gebreid over heel de wereld....
En ze zonk op haar knieën, de handen gevouwen en staarde in den eindeloozen
mist....

V.
Deuren klepten, machines ratelden.... het ochtendgewoel deinde om Phil den
volgenden morgen. Ze schreef langzaam en met moeite. Telkens trilden nerveuze
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schokken door haar heen en opeens stond haar hart stil, om dan met felle bonzen aan
het kloppen te gaan.
Ze voelde, dat hij binnenkwam. Ze hield haar hoofd gebogen. Hij sprak met den
chef en ze luisterde naar zijn stem, pijnlijk aangedaan door een vreemden kouden
klank.... Toen opeens zag hij haar aan en ze liet haar oogen in de zijne, wel een
minuut lang, tot opeens met een schok ze zich afwendde: de typiste had haar iets
gevraagd. Toen ze zich weer naar hem wilde keeren, was hij weg.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

392
Den heelen verderen dag zag ze hem niet. Den volgenden morgen kwam hij weer
met den chef spreken en weer, maar vluchtiger, zag hij naar haar. Een vage angst
begon in Phil te komen. Wat was er, dat hij zoo vreemd deed? Had ze zich maar
verbeeld, dien avond, dat hij.... van haar hield? Misschien voelde zij dit alles verkeerd,
misschien had hij.... zich even laten gaan en er later spijt van gehad.... misschien gaf
hij heelemaal niet om haar.... Hoe kón dat ook eigenlijk, hij, een geposeerd man en
zij was zoo'n mal klein meisje, hoe kon hij....
Toen sloot ze haar oogen en voelde weer zijn armen om haar heen en herdacht,
hoe hij haar gekust had.... En een wild verlangen deed haar opeens zonder verder
nadenken opstaan en naar zijn kamer gaan. Ze tikte aan de matglazen deur en hoorde
hem ‘binnen’ roepen. Toen werd ze opeens verlegen.... Wat moest ze zeggen? En
zich snel omkeerend, liep ze terug. Toen ze een paar stappen had gedaan, hoorde ze
de deur rinkelen.
‘Juffrouw’.
Ze schrok en keek om. Toen moest ze wel teruggaan. Langzaam sloot ze deur
achter zich en stond met neergeslagen oogen voor hem, spelend met het koord, dat
haar los groenzijden japonnetje bijeenhield.
‘Had jij getikt?’
Wat klonk zijn stem vreemd vér.
‘Ja...’
‘Waarom liep je dan weer weg? Wou je iets vragen?’
‘Ik durfde niet....’ Ze zag even op en ontmoette zijn blik, die haar koud en vreemd
aandeed. O.... hij deed haar pijn.... Ze strekte haar linkerhand naar hem uit en zei
smeekend:
‘Toe....’
Opeens voelde ze haar hand gegrepen en de weeke zachte warmte van zijn lippen
op haar vingers. Alles smolt ineen.... ze glimlachte, hem aanziend.... Het was haar,
of ze knielen moest, om den zegen van hem te ontvangen. Zoo vroom en heilig voelde
ze zich, zoo star van zuiverheid....als gesponnen glas, zoo broos voelde ze haar
vingers, die hij gekust had.... Dus het was toch wel werkelijkheid, alles....
‘Waarom durfde je niet?’ vroeg hij, trachtend zijn stem te beheerschen. Maar
heesch en trillend klonk die en voor Phil kon antwoorden, sloeg hij opeens zijn armen
om haar heen en knelde haar tegen zich aan, zoenend haar mond, haar voorhoofd,
haar wangen.....
‘Kind’, hijgde hij, ‘hou je van me, zeg? Geef me dan eens een zoen....’ Maar zelf
greep hij alweer haar mond en een wilde duizeling sloeg door Phil. Ze trilde hevig
en een matte weeheid begon in haar te komen.... Ze rukte zich los en tot haar eigen
verbazng kwam opeens een hijgende snik uit haar borst.... Het gespannene was
gebroken, de broosheid heen.... Polissen, ze wist ze nu weer, alle gewone dingen
kwamen weer op haar toe....
Het sprookje, de teederheid.... het wonder.... opgelost was het in een weeige
teleurstelling.
‘Wat is er Phil.... kindje, heb ik je pijn gedaan?’ Hij trachtte haar hand te grijpen,
maar ze keerde zich om en steunde haar hoofd tegen den muur. Ja, wat wàs er nu,
wat wàs er nu? Hield ze dan niet van hem? Ja, zooals dien avond, maar niet.... niet....
‘Phil, toe, zeg nu iets, ben je boos op mij, kindje?’
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‘Nee, nee....’, zei ze gesmoord, ‘laat me maar, ik.... alles is zoo.... Ik.... ik begrijp
't zelf niet, heusch’, en ze trachtte te glimlachen. Hij legde zijn hand op haar hoofd:
‘Vergeef mij maar.... ik vergat.... ik begrijp je wel.... Je hoeft niet bang te zijn,
mijn lief, lief meisje. Het is voor m i j óók zoo opeens allemaal en.... ik ben maar
een man.... Ik mag niet weer vergeten, dat je.... ik zal heel voorzichtig zijn, hoor’,
De laatste woorden fluisterde hij bijna, zijn mond op haar voorhoofd.
Phil boog haar hoofd achterover en keek hem aan. Toen nestelde ze zich tegen
hem
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aan en wreef haar kopje speelsch tegen hem aan. Hij lachte zacht.
‘Klein poesje. Vroeger altijd van zich afslaan, hè? Brutaal.... O! En nu is ze onder
een hoedje te vangen. Ze durft me niet eens een zoen geven....’
‘Wel waar!’ Ze had 't hoofd opgericht, maar snel, blozend, verstopte ze zich weer.
‘O, wel? Ik geloof er niets van....’
Ze keek hem aan, toen, verlegen, hief ze haar mond naar hem, haar oogen sluitend.
Ze voelde hoe hij haar tegen zijn borst klemde, vast, maar toch voorzichtig, als was
ze heel broos. En weer was het haar, of ze zelf niet meer bestond, of haar wezen was
opgelost in het zijne. Met diepe ademschokken hielden zij elkaar omvat, tot eindelijk
met een diepen zucht hij haar losliet.
Meteen werd aan de deur getikt en Phil liep met haastige stappen naar de gang.
Ze verbeeldde zich, dat de boekhouder haar vorschend aanzag, toen ze de kamer
verliet. Ze hield de handen aan de gloeiende wangen, stak een paar haarspelden vaster
in het woelige haar. Moest iedereen het haar niet aanzien? Ze dronk een glas water
en hield haar polsen onder de koelende straal der fontein. Toen ging ze terug naar
haar bureau en trachtte te werken. Ze kon haar gedachten echter niet op een vast punt
richten. Telkens sloot ze haar oogen, herdacht ze zijn omhelzing en met pijnlijke
scheuten door haar middenrif voelde ze weer de hevige, angstige zaligheid van zijn
kus....
Soms zag ze opeens rond. De klerken, de typiste, de chef de bureau.... en zij
daartusschen met haar zwaar-heerlijk geheim.... Hij hield van haar.... hij had haar
zoo innig tegen zich aangeklemd en zijn oogen hadden haar tot hem getrokken....
O, nu het benauwde bureau uit en naar buiten. Met hem? Neen.... Ze wilde alleen
zijn, om te kunnen herdenken.... Alles nog eens doorleven, dat was bijna nog heerlijker
dan de werkelijkheid.
De dag ging in een nieuw licht voorbij. Haar werk verwaarloosde ze. Ze was te
zwak, om erbij te kunnen blijven, alles vloeide uit haar weg, als ze trachtte iets te
begrijpen. Ze ging vroeg naar huis en liet alles voor den volgenden dag liggen.

VI.
Enkele weken gingen in een roes voorbij. De herfst begon reeds te naderen en een
goudroode gloed brandde in de blaren. Phil liep eens op een avond, toen het donker
was, door het park en zag hem op de warande zitten bij de schemerlamp. Zijn hoofd
was over een boek gebogen, zijn hand streek door zijn haar en langs het puntbaardje....
Het gebaar bracht Phil de tranen in haar oogen.
Ze stond stil, half achter een boom verborgen en zag naar boven. Nooit zou ze
meer naast hem op de warande zitten.... Ze was een vreemde voor hem, die geen
enkel recht had. Zijn leven ging ver en vreemd buiten haar om....
Terwijl ze daar stond, zag ze zijn vrouw naast hem komen. Hij hief zijn hoofd op
en zei blijkbaar iets tegen haar. Zij trad terug en even later reikte ze hem een kop
thee. Hij keerde zich naar haar toe en ze bleven een poos in gesprek.
Een wreede pijn stak in Phil's hart. Ze boog het hoofd en liep verder door het park.
De vijver lag donkerglanzend onder de doffe boomen. Ze leunde tegen een bank en
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staarde naar het water. Ze klemde de handen tegen haar borst en slikte. Ze kon niet
schreien.... daarvoor was alles te leeg en te verlaten....
Den volgenden morgen ging ze niet naar het kantoor. Ze kón het domme werk
niet doen temidden van die kantoormenschen. Maar in den namiddag kon ze het
verlangen naar hem niet bedwingen. Ze ging het gebouw binnen, maar vermeed de
deur, die naar haar vertrek leidde. Ze luisterde aan de matglazen deur van zijn kamer.
Hij was blijkbaar alleen. Ze tikte en trad binnen.
Hij keek haar verbaasd aan. ‘Ben je ziek geweest?’
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‘Nee’. Ze zonk op een stoel tegenover zijn bureau en wrong de handen ineen.
‘Wat is er dan, Phil?’
‘Ik.. ik kan het zoo niet uithouden’, barstte ze opeens uit. ‘Alles is zoo ellendig,
zoo vreeselijk ellendig....’ Ze verborg haar gezicht.
Met een paar stappen was hij bij haar.
‘Wat bedoel je, Phil?..’ Zenuwachtig streek hij langs haar wangen.
‘Ik weet het niet.... als ik het maar wist! Ik moest toch gelukkig zijn, ontzettend
gelukkig, maar....’ ze zag hem aan, ‘ik voel me zoo alleen.. zoo alleen’. Hartstochtelijk
begon ze te snikken.
Hij sloeg zijn arm om haar schokkende schouders. ‘Phil’, fluisterde hij, ‘je mag
niet huilen, toe bedwing je, als er iemand binnenkomt....’
‘Het kan mij niet schelen, al komt de heele wereld binnen’, zei ze, zijn hand
afschuddend.
‘Maar kindje.. och, je begrijpt het niet..’ Hij begon heen en weer te loopen. ‘Het
is ook mijn eigen schuld misschien.... ik weet het niet....’
‘Schuld, schuld? Er is geen sprake van schuld....’ met een ruk draaide ze zich om
naar hem. Hij stond met de linkerhand aan zijn voorhoofd en staarde voor zich uit,
met een pijnlijke uitdrukking. Phil bleef hem aanzien en een diepe verkildheid wrong
haar hart samen. Waarom ging ze nu niet naar hem toe, waarom voelde ze geen
behoefte die pijnlijke trek weg te strijken.... ze bleef hem aanstaren, roerloos....
Hij liet zijn hand van zijn hoofd vallen, stak zijn handen in zijn zakken en zette
zijn eene voet vooruit. Toen zuchtte hij diep.
Phil stond op. Een band was om haar hart geslagen. Ze ging naar de deur.
‘Waar ga je naar toe?’ vroeg hij verschrikt.
‘Ik weet het niet....’ zei ze lusteloos - ‘Naar mijn kamer of een eind loopen of iets
anders....’ Ze voelde zich een vreemde op de wereld.
‘Dus je gaat weg’, zei hij.
‘Ja, wat wou je dan, dat ik deed?’
‘Nee.... ik vraag het maar’. Hij zag haar aan.
‘Ik vraag het maar, ik vraag het maar! Je wou toch zelf dat ik wegging? Wat moet
ik dàn doen? Bij je blijven hier, als de boekhouder komt? Als een dief binnensluipen
moet ik, als een vreemde kom ik je kamer binnen.. alles is.. is.... Och!’ ze slikte en
greep de deurknop.
‘Krijg ik geen zoen? vroeg hij.
Ze zag hem aan. ‘Wou je er een hebben?’ Maar reeds dreef een snikkend verlangen
naar toenadering haar aan zijn borst. Ze sloeg haar armen om hem heen en klemde
zich aan hem vast. De band smolt weg van haar hart en week uitgedijd trilde de
verlangende liefde. Ze streek haar wang langs zijn jas.
‘Je moet van me houden, o toe, ik ben zoo alleen, zoo vreeselijk alleen..’ en
opnieuw begon ze te snikken.
Hij kuste haar en streelde haar wangen, met zachte koesterende woordjes. En
allengs bedaarde ze, hield het trillen en snikken op en glimlachte ze hem toe....
Maar toen ze door de middagdrukke straten liep, bleef een verre droefheid in haar
diepste wezen zweven.... iets wat haar een gevoel van leegte gaf en tegelijk zwaar,
zwaar woog, zóo zwaar, dat ze haar beenen bijna niet kon verzetten.
Ze bleef nu dikwijls weg van bureau. En haar werk deed ze slecht en verstrooid.
Telkens moesten er brieven worden overgeschreven, die zij gedicteerd had. De oude
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boekhouder kwam soms hoofdschuddend op haar toe, om haar op vergissingen en
fouten te wijzen. Het kon haar niet schelen.
Soms trachtte ze opeens haar werk zeer goed te doen. Zelfs kwam ze weer een
paar avonden werken en deed achterstallige dingen af. Maar de kille stilte van de
avondkantoorkamer beangstigde haar. Ze bleef liever thuis; de gordijnen dicht en
een klein schemerlampje aan, lag ze dan op de divan te mijmeren.
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Eens op een avond hadden ze samen gewandeld, vér den Amstelveenschenweg op,
toen het donker was. De najaarsnacht was koud en Phil zag met verscholen oogen
de verlaten weilanden langs. De warmte van zijn arm om haar schouders gaf haar
een gevoel van troost, maar langzamerhand nam de verlatenheid toe. Ze stond stil
en leunde tegen hem aan.
‘Ik ben zoo bang’, zei ze met een lage stem.
‘Bang? We komen hier niemand tegen, kind’, antwoordde hij geruststellend. Ze
hief haar hoofd op, zag hem aan. Toen rukte ze zich los en sloeg jammerend de
handen voor haar gezicht. Ze wilde nu doodgaan, dadelijk doodgaan, voor de
eenzaamheid nòg erger werd.
‘Maar kind dan toch’, zei hij wat kregel.
‘Waarom begin je nou te huilen? Toe, kom nu hier in mijn armen. Je bent zoo
zenuwachtig, ik ken je niet meer. Nooit hoor ik een vroolijk woord meer, altijd
verwijten of huilen....’
Ze kromp ineen. Verwijten of huilen. Haha! Kon ze nu niet eens fier-uitdagend
hem aanzien? Was ze dan een melodramatische treurvrouw? Het was of iets verkorstte
in haar hart. Ze richtte zich op.
‘Je hebt gelijk. Ik....’ ze lachte. ‘Ik lijk wel een geknakte lelie! Nou maar, dat is
nu uit, hoor. 't Begint me waarachtig zelf te vervelen’.
Hij zag haar aan. ‘Die toon herken ik van vroeger. Rake brutale antwoorden! En
oogen.... brr! En’ zei hij zachter, zich overbuigend, ‘lippen....’ hij tastte naar haar
mond, die ze star en onbewogen hield. Ze rilde en toen zijn lippen haar raakten in
hun vertrouwde warmte, meende ze een oogenblik krankzinnig te worden, zoo
vlijmend sneed die pijn en welde tegelijk verlangen naar onbereikbare toenadering,
Alles duizelde haar, toen hij haar losliet.
Hij sloeg zijn arm om haar middel en fluisterde:
‘Wat een raspaardje ben je toch... alles trilt aan je van temperament.... Iets van een
zigeunerin heb je soms, als je met die gloeiende oogen....’
Ze slikte. De korst in haar hart werd steeniger en hoekig, met scherpe punten.
‘Ha ja!’ zei ze gedempt. ‘Temperament is toch maar alles! Leuk, om getrouwd te
zijn en dan 's avonds op een donkeren weg te loopen met een zigeunerachtig meisje.
Pikant is dat, hè?’
Hij greep haar arm. ‘Phil’.
‘Wat is er?’ Koud en hoog zag ze hem aan.
‘Ik begrijp je niet, ik e.... ik bedoel niet....’
‘Maar er is niets te begrijpen. Ik vind het o o k pikant, met een getrouwden man
hier te loopen. Dacht je dat ik het anders doen zou?’
‘Kind, ik....’, hij stamelde onverstaanbare woorden.
‘Leve de pikanterie!’ ging haar stem triomfantelijk door, ‘al dat saaie gedoe van
vanmekaar houden en dat banale geklets brr, nee! Niets voor ons. De stiekeme
wandelingen, de gestolen kussen, dàt is het eenige wat de moeite waard is. .. a l s je
getrouwd bent. Als je n i e t getrouwd ben, als je 19 jaar bent, als je sentimenteel en
maanziek bent.... haha, dàn verlang je naar onbereikbare dingen, dan wil je contact
wat niet bestaat, dan wil je het altijd bij elkaar zijn, wat geestdoodend is en.... enfin
allemaal malle dingen wil je dan. Maar WIJ zijn die malle dingen te boven. Wij zijn
volkomen tevreden met een zoen, gauw op bureau in de aangename vrees, dat er
iemand binnen komt, met eens in de zes weken een wandeling op dezen
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rijkbelommerden, gastvrijen weg.... W i j weten het leven te savoureeren, nietwaar....’
Ze stond stil en sloeg haar armen uit en lachte luid en toen, zachter:
‘O het leven is wonderlijk, wonderlijk schoon!’
Ze liep door met rukkige passen. Hij liep naast haar, zijn handen in zijn zakken,
zonder een woord. Zoo gingen ze terug naar Amsterdam, dat vaag rossig verlicht
voor hun lag.
Eindelijk begon hij te spreken:
‘Kind, je doet me onrecht. Ik hou van
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je. Ik ben dit niet zoo maar voor tijdverdrijf begonnen - jouw heele persoonlijkheid
trok me machtig aan en.... Mijn leven mist alle poëzie, in mijn dorre huwelijksleven
en in het duffe kantoorbestaan was niets wat me opfleurde. Jij was zoo zonnig, zoo
jong en vol geest en leven.... Je hebt me veroverd voor ik het wist. Ik ben in mijn
hart nooit conventioneel geweest en ik had nooit gedacht dat jij me daarvan een
verwijt zou maken....’
‘Dáárvan maak ik je geen verwijt. Ik verwijt je juist dat je wèl conventioneel bent,
dat je oorspronkelijke gevoelens niet zuiver zijn. Och.... ik verwijt je n i e t s ,
eigenlijk....’
‘Kind!’ hij bracht zijn hand aan zijn voorhoofd, ‘je bent wreed....’
‘Misschien wel, ja....’ zei ze peinzend. ‘Ik ben vanavond wreed geworden. De
armen worden gevoelloos voor pijn en honger en aan anderer pijn denken kunnen
ze niet, vooral niet, als die pijn zooveel minder te beteekenen heeft.... Ik heb teveel
honger geleden, ik heb o Gòd, ik heb zoo verlangd en ik was zoo nameloos gelukkig,
toen ik dacht dat het gekomen was, gekomen was.... En toen, toen was het leegte,
telkens opnieuw zoeken en niet vinden.... Och’, ze greep zijn hand, ‘ik verwijt j o u
niets. Maar het leven, de omstandigheden, het toeval verwijt ik, dat ik het geluk niet
vind.... J i j hoeft je daarvan.... niets....’ haar stem begaf haar.
‘Kind!’ hij omvatte haar. En op den kalen weg, waar regen begon te tikken langs
de naakte takken, stonden ze dicht bijeen, innerlijk vreemden gebleven, zonder de
eenige diepe gemeenschap die liefde of vriendschap geeft. En in een troost zoeken
voor deze uiterste vereenzaming, reikte ze naar zijn mond, maar de uiterlijke aanraking
manifesteerde te scherper en wranger de leegte en het nameloos, nameloos verlangen.
Moe en als uitgeschud sjokte ze naar huis. Bij den hoek van de straat ging hij weg.
Zijn gezicht was bleek en zijn oogen donker.
Op haar kamer zonk Phil op haar knieën voor de divan. Zóo was het leven. De
illusies stierven alle, een voor een, en ze werden begraven zonder veel misbaar in
het graf der dagen. Verder moest je weer, verder, verder.... altijd verder.... tot je niet
verder kòn en dan t o c h nog weer.... Wat kon een mensch veel verdragen. Zóo doode
smart, zoo levenlooze gelatenheid dragen, uitbarsten in radelooze wanhoop en dan
weer verder, verder.... En dan kwamen belangrijke vraagstukken over maatschappij
en evolutie je geest in beslag nemen en je wijdde je aan je werk en je had het druk
en ging om met andere menschen....
Maar op den bodem bleef altijd het verlangen, het namelooze verlangen, dat niet
te dooden is....

VII.
De koepels der St. Nicolaaskerk stonden donker tegen de teedere avondlucht. De
oude grijze gebouwen aan den overkant van het oude donkere water sloten de troost
der wijsheid in zich. Trams en auto's roesden over het Damrak, een donkere stroom
van menschen bewoog zich langs de oude stadsgedeelten. Het leven van Amsterdam
ging voort, altijd voort, zooals het zoovele jaren was voortgegaan....
Aan het eind van het Damrak, als het besluit van alles, lag het station. De geelen
rose avondlucht omvloeide de contours van het gebouw, waarin grelle lichtjes
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begonnen te schijnen. De schoenpoetser stond op het midden-trottoir. De
krantenjongens riepen: ‘Avondbladen heeren! Het Leven, Panorama....’
Phil ging haastig de deur binnen, door de contrôle en de donkere gang door naar
den trein. Weinige minuten later floot de conducteur, de wielen begonnen langzaam
te draaien.... Amsterdam verdween en de vage avondhemel neigde zich over verlaten
landen....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Felix Timmermans, Pallieter, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.*)
Moge menige trouwe lezer zich nog herinneren het citaat uit Prinsen's ‘Handboek
tot de nederlandsche letterkundige geschiedenis’, waarmede ik mijn bespreking van
dat boek aanving, in de September-aflevering. Ik plaatste dat citaat als een voorbeeld
van Prinsen's soms uiterst subjectieve en hartstochtelijke lyriek, die mij sympathiek
is, maar mij tevens in een ‘handboek’ als het zijne eenigszins misplaatst lijkt. Ook
wat Prinsen schreef, in die geciteerde zinnen, over H e r m a n Te i r l i n c k 's werk
en over T i m m e r m a n s ' P a l l i e t e r was mij sympathiek - het leek mij alleen een
weinig opgewonden en ‘overdreven’ in zijn lof. En, daar ik het nu zelf over Pallieter
hebben wil, mag ik zeker nog wel even herhalen wat Prinsen daarover schreef? Het
was dit:
‘In een zelfde uitbundige verheerlijking zou ik vervallen, als ik wat zeggen ging
over Pallieter van den jongen Felix Timmermans, verschenen in de Nieuwe Gids
van 1912-'14. Dat is heel iets anders dan Serjanszoon, voor een deel precies het
tegenovergestelde, voor een ander deel iets gelijksoortigs. O, maar Pallieter is zulk
een kostelijke heerlijkheid! Wat zou Pallieter zelf lachen als we hier over hem gingen
praten in een boek als dit, dat toch altijd moet trachten de allures van zekere deftigheid
te bewaren. Laten we daar nog maar eens een twintig, dertig jaar mee wachten, met
het bespreken van Pallieter n.l.’.
Prinsen intusschen.... heeft er dan géén dertig jaar mee gewacht, en ik, met mijn
taak van kroniekschrijver, kan dit nog minder doen. En waarom ook? Wat zal dat
oordeel over 20, 30 jaar vóór hebben bij het onze? Het zal dan bezonken zijn, zeer
zeker, érg bezonken, maar om het boek goed en rechtvaardig te beoordeelen zal men
het ook dán moeten zien ‘in de lijst van zijn tijd’. Ik geloof er over 't algemeen niet
veel van, dat critiek op kunst steeds zuiverder wordt, en definitiever, naar mate men
verder afraakt van den tijd waarin die kunst ontstond. Zeker, er zal, na zooveel jaren,
waarschijnlijk niet zooveel hartstochtelijkheid meer zijn bij den litterairen criticus,
zelf artiest, terwijl de minder ‘deskundige’ beoordeelaar of beschrijver dan de noodige
critische documenten voor zich liggen heeft waaruit hij zich een z.g. meening
distilleeren kan. Maar dat neemt niet weg, dat bij alle critiek in de eerste plaats twee
elementen te onderscheiden vallen, n.l.: een onveranderlijk object, het kunstwerk,
en een steeds veranderend subject: de beoordeelaar. M.a.w.: hoe men Pallieter over
dertig jaar zal zien wordt n i e t a l l e e n door de waarde van dit boek bepaald maar
o o k door den tijdgeest anno 1946. In de schatting van kunstwerken zijn, door de
heele geschiedenis heen, ‘ups and downs’ waar te nemen. Dichters hebben bestaan,
die, tijdens hun leven hoog vereerd, dertig jaar later zoo goed als vergeten bleken,
om honderd jaar later weer in vollen glans te pralen. Natuurlijk meent iedere tijd,
*) Het boek ziet er smakelijk uit, met zijn mooie, zwarte letter, zijn grappige vignetten. Hoe
jammer, dat de uitgevers, van een boekkunstig standpunt gesproken, hun werk weer bedierven
door het jaartal weg te laten! Een boek zonder jaartal lijkt een nietswaardig modeproduct.
Quousque tandem, Van Kampen...?
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dat zijn oordeel over vroegere perioden het juiste is, maar welke garantie heeft men
daarvoor? Er i s , in het algemeen gesproken, geen juistheid, d.w.z. onweerlegbaarheid
van oordeel over kunst mogelijk. Elk oordeel is menschelijk en
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betrekkelijk; zelfs met een democratische meerderheid in zulke zaken komt men niet
ver, immers wélk een groot deel der meerderheid, van álle meerderheden, leeft onder
suggestie, praat eenvoudig na!
Hoe dit zij - ik ben nu eenmaal een recensent van pas verschenen boeken en moet
mijn werk doen, zoo goed als ik het kan. Ik heb geen recht te wachten tot over twintig,
dertig jaar. En wanneer ik dus nu maar over Pallieter mag beginnen: ook ik vind dit
boek een ‘kostelijke heerlijkheid’, ook ik ben er buitengewoon door vermaakt, ja
vaak méér dan dat: innig verheugd, soms gesticht zelfs. Want dit dol-levenslustige,
sprankelend guitige boek is zeer vroom in zijn wezen, is met groote devotie
geschreven. Toch was ik zoo vrij Prinsen's ‘uitbundige verheerlijking’ juist om die
uitbundigheid, dien toon van verrukking - gezet in de ‘lijst’ van een handboek onzer
litteratuurgeschiedenis, waarin dus ook Vondel, Hooft en Breero, Van Deijssel, Van
Looy, Gorter, Boutens besproken waren! - opgewonden en overdreven te noemen.
Ook anderen hoorde ik in dien toon over Pallieter spreken, ja er was zelfs een
letterkundige die mij ronduit schreef dit boek met Van Looy's werk op een lijn te
stellen. Zie, dit vond ik jammer.... voor Timmermans. Want hij kan het natuurlijk
niet helpen! Men is slachtoffer, even goed van overdreven lof als van onbillijke
critiek! Het zal Timmermans waarschijnlijk nooit in 't hoofd gekomen zijn zijn eigen
werk met dat van Jac. van Looy (diens ‘Feesten’ of ‘Proza’) te vergelijken, hij, beter
dan iemand waarschijnlijk, zou anders zonder twijfel hebben geconstateerd: het
groote verschil in diepte, in draagkracht, in algemeene beteekenis. Een boek openpaart,
in laatste instantie, een persoonlijkheid, resultaat van tallooze elementen. Welnu, de
persoonlijkheid van Timmermans kan vooralsnog met die van Jac. van Looy naar
mijn innigste overtuiging niet vergeleken worden.
Maar een kostelijke heerlijkheid blijft Pallieter daarom toch! Een boek met groote
hoedanigheden en sympathieke gebreken - op een enkele na! - en dat het opgang
maakt, alom geprezen wordt, niemand die er minder verwonderd over is dan ik. Denk
eens: Een kinderlijk-vroolijk, dol-levenslustig boek, in dezen tijd! En nu doel ik nog
niet zoozeer op de somberheid onzer oorlogsjaren - want och-god, men ‘went aan
alles’, akelig, àkelig, en de neutrale menschheid zeker schijnt thans niet minder
opgewekt gestemd dan anders! - noch op het pessimisme in onze litteratuur, want
dat is ook al zoo hevig niet meer in de laatste jaren, maar vooral op haar zoo
verschrikkelijk ‘ernstig besef’, op den dilettantisch-filosofischen geest die zoovele
onzer boeken van de laatste decenniën zoo.... nu ja, diepzinnig en interessant, maar
heusch wel eens een beetje vervelend maakt. Publiek, biecht eens op - neen, ik bedoel
niet het publiek der ‘kiekjes en feuilletons’, Zebedeus, ik bedoel nu eens het betere,
het intelligente en kunstgevoelige der moderne litteratuur - biecht eens op en zeg
eens hoeveel malen gij, bij de lezing van een nieuw nederlandsch boek, u moet
voorhouden, dat dit toch heusch zoo perfect geschreven is, met zooveel aandacht en
toewijding, maar.... o, foei, publiek, gij geeuwt!.... Ik wend mij af.
Ik heb mij daar eigenlijk verschreven. Dilettantisch-filosofisch heb ik neergezet.
Het was heusch een verschrijving, lezer - en toch kan ik niet besluiten het woord
dilettantisch te schrappen. Alle goede kunst is wijsgeerig, Pallieter ook. Maar het is
dat onbewust, ongewíld in elk geval. Het beòefent niet de filosofie. Al te velen onzer
modernen beoefenen de filosofie, zijn dilettanten in de wijsgeerigheid, en willen nu ja, ook niet heelemaal bewust misschien, maar zij willen toch - dat dit uitkome
in hun werk. De dagen der zinnelijk-realistische kunst - in Holland toch zoo
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oer-inheemsch, ja, 't kan verkeeren, Breero! - ze zijn voorbij, wij hebben ons een
hand over 't gezicht gestreken en spreken nu alleen nog
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van geestelijkheid, en van vergeestelijking - brr! het wordt soms bijna luguber.
Maar er zijn er toch nog, en duiken er telkens weer op, die frisch, gezond, echt,
stérk zinnelijk durven te zijn, en zóó een is Timmermans met zijn Pallieter, een
vlaamsche jongen zooals in de 17e eeuw ook de hollandsche jongens waren. En
daarbij vroolijk, levenslustig, daarbij zalig verrukt over het leven, de natuur, de
schoone wereld! O zoo'n boek als Pallieter is toch wel een zegen, en waarachtig, als
ik er zóó over denk ben ik weer geneigd met Prinsen mee te gaan juichen!
Maar, lezer, wij zijn nu eenmaal zooals wij zijn en geen kinderen meer. En iets is er,
dat de moderne hollandsche litteratuur ons voor altijd heeft gegeven: een scherp oor
voor het onechte, de rhetoriek, en een afkeer daarvan. De eenige, mij onsympathieke
eigenschap van Timmermans is, dat hij.... nu en dan rhetorisch doet. Het is zijn
vlaamsche opwinding. Ik voor mij houd meer van hartstochtelijke menschen, die
wel eens opgewonden zijn - en dan hun mond niet goed kunnen houden - dan van....
nu ja, de anderen, zal ik vriendelijkheidshalve maar zeggen... Maar ik houd toch nog
veel meer van hartstochtelijke menschen, die zich hoeden voor hun opwindingen en
die nooit iets schrijven dat zij niet innerlijk verantwoorden kunnen.
Pallieter, twintigste-eeuwsche Tijl Uilenspiegel, is een fantastische, symbolieke
persoonlijkheid. Hij verbeeldt: laat ons zeggen dé levenskrachtige, levenslustige
jonge Vlaming. Hij is een boer en toch geen boer, bezitter en democraat ('n beetje 'n
jongensachtige democraat, getuige ‘het tweegevecht’!), een dichter en een smulpaap,
een dichter die nooit iets dicht trouwens! Is dat eigenlijk wel een dichter, een poëet?
Laat ons zeggen, dat hij dichterlijk is. Hij is kern-gezond, bruischend gezond en sterk
- maar hij poseert daar een beetje mee. Ook eet en vooral drinkt hij te veel - wat zeer
goed past bij zijn aard van modernen Tijl Uilenspiegel, maar minder bij zijn, soms
waarlijk óvergevoelerige dichterlijkheid. Ook Uilenspiegel zal wel veel van de natuur
gehouden hebben - onbewust misschien! - maar hij zal de aarde nooit gekust hebben.
Pallieter kust de aarde. Hij zègt het op bl. 123 en hij doet het op bl. 143 ‘En toen,
smeltend van ontroering, kuste Pallieter den grond’, staat op die bladzij. Uilenspiegel
smolt ook nooit van ontroering, dat liet hij aan Rhijnvis Feith over. Op bl. 123 spreekt
Pallieter tot Fransoo en zijne vrouw als volgt: ‘Hei! Ziet de wereld! Ze baart! ze geft
zog! Kom lot ons fieste! lot ons deur 't kore gaan, de eerde kusse, en verdrinken in
de grond!’
Nogal nuchter volgt daarop: ‘Ze gingen beneden bij den mulder een glasken rooden
wijn drinken.’.... Dat is jou wel zoo goed, zou Breero geknipoogd hebben!
Het ligt natuurlijk ook een beetje aan 't Liersch dialect dat Pallieter's bloemrijke
speechen (en leekepreekjes) zoo zonderling klinken. Waarom dat Liersch dialect?
Waarom heelemaal dat érge ‘realisme’ nu en dan, dat gesmul en gezuip - om van
andere menschelijke functiën te zwijgen? Ik geef toe, de schildering heeft er iets
bekoorlijk primitiefs, iets Breughel-achtigs door gekregen. Maar iets Breughel-áchtigs
(in de 20ste eeuw!) is toch heel iets anders dan Breughel. Wij z i j n nu eenmaal geen
Breughels meer, en geen Ostades en geen Brouwers. Och, laat ons toch vooral nooit
‘doen alsof’!
Ook dient in dit verband vermeld, dat de heer Timmermans uit Lier afkomstig is,
dus waarschijnlijk zelf niet hoort hoe leelijk zijn dialect is. Voor hem is het eenvoudig:
volkstaal, en zijn liefde voor het vlaamsche volk deed 't hem gebruiken. Ziedaar iets
dat ik vergeven kan, vergeven evenals de jongensleute waarmee deze schrijver - die
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van veulenachtig krachtsgevoel nu eenmaal niet weet wat hij doen zal soms! - z.g.
onbehoorlijke woorden gebruikt in een
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werkelijk wel wat onbehoorlijke, soms tot het smakelooze gaande hoeveelheid.
En dan - ik zal het er meteen maar bijzeggen - is er nóg iets dat ik een weinig
overdreven (ook rhetorisch!) en smakeloos vind, n.l. dat Marieke, Pallieter's
heerlijk-frissche en mooie vrouwtje, hem aanstonds vader maakt van een drieling....
Est modus in rebus!
Maar hoeveel moois staat tegenover dat mindere. Moois in ontroerde
natuurbeschrijving vooral. Stukjes als dit vergeet men niet: (bl. 39) ‘Heel ver zag hij
twee reigers zweven. Zijn oogen verlieten ze niet, want ze waren grootsch in den
wassenden avond. Hij volgde mee de groote lijn die ze met wakken vleugelslag door
de toesluitende avondlucht trokken. Soms bleven ze, 'n heele tijd, met
wijd-uitgestrekte vleugels en schoven dan roerloos voort op het donkerende blauw.
Ze waren vol mysterie en gaven een diepen indruk. En even roerloos en zwijgend
als ze gekomen waren verdwenen ze in de purperen schemering van den tegenover
gestelden einder.’
Ik zou er de woorden ‘en gaven een diepen indruk’ uit willen hebben - laat ons
maar zién, zién, dan krijgen we zelf wel diepe indrukken! - maar overigens vind ik
dit stukje perfect.
En zoo zou ik ook niet veel willen missen van het volgende: (bl. 50) ‘Aan 't
fonteintje gekomen waaronder Marieke heur hand openhield voor de waterperels,
deed Pallieter het speeltuig van den mond en zei tot haar: ‘Lot ma' oe' nij is fijn
bezien!’
‘Hij lei zijn handen op haar ronde schouders en bezag haar van het hoofd tot de
voeten. In haar roodkakig hoofd perelden twee groote bruine oogen met een vinnig
zwart kinneken, haar appelroode lippekens stonden hoog onder de fijnvleugeligen
neus, en in haar rechterwang was er een putteken als ze lachte. Haar kin stak
verlangend vooruit, en de melkwitte hals was rond en malsch om erin te bijten. Hare
jonge, nog rechtstaande borstjes begonnen hoog, en hare heupen waren rond. Ze had
donkerbruin haar en poezelige handen. Och, wat was ze toch schoon! Over heel haar
wezen lag de asem van den buiten en de jonge, blijde groeikracht der groote Natuur.
Ze stond daar, zoo natuurlijk als water en haar gezicht was lijk een open boek. 't Was
melk en brood.
‘En de zon scheen rood dóór de schelpen van haar ooren en poederde kranslicht
in heur haar. En Pallieter zei:
‘Ge komt niks te kort as vleugeltjes’
‘Ze lachte heur tanden bloot, en zag naar heur schoenen.
‘En Pallieter bleef haar bezien, en voelde een bol in zijn hert komen van verlangen.
Maar zij hief terug haar hoofd op en vroeg:
‘Spelt nog is e' lieke?’
Wat mij Timmermans' gebreken zoo gemakkelijk vergeven doet is dat zij in waarheid
les défauts de ses qualités zijn. Hij overdrijft in ieder opzicht, in het ruwe zoowel als
in het gevoelige, maar als hij ook niét overdrijft, als zijn overmoed bedwongen wordt
door zijn ontroering, zijn vroomheid, is hij voortreffelijk. Zijn leven- en
wereld-verheerlijking is dan volkomen echt. Zoo in de aangehaalde stukjes, zoo ook
in het nu volgende:
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(bl. 115) ‘En dan kwamen ze in den beemd tusschen de tallooze hooioppers die
fijn begoten waren met maanlicht. Zij wandelden door de fijne reuken van het hooi,
en hunne bijeen gedrukte lichamen waren een schaduw op het afgeschoren gers. De
maan wandelde mee in een klein, vol beeksken.
‘Kom, lot ons wa neerzitte’.
‘En zij lieten zich in een dikken hooiopper zakken, namen malkaar in de armen,
wrongen dieper in het hooi als in een holte, en Pallieter rok zijn beenen van de deugd,
zij lei heur hoofdje in de molligheid van zijn breede schouders, en zoo zaten ze daar
bijeengekropen lijk twee jonge konijntjes.
‘Wa nen heilige nacht’, zei hij stil, en
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keek ten hemel, die boven tot onder vol maneschijn en bleeke sterren stond. De
sterren! Zij lagen in den ronde verstrooid lijk wit zand, hier en daar bijeengetresd
lijk haar, en sommigen helder blinkend en rillend van klaarte.
Al de diepten des hemels stonden open, en lijk een dunne wierook liep de
botermelkstraat er over heen.
En uit die lichte, roerlooze oneindigheid van werelden schoot nu en dan het korte
leven van een vallende ster. Pallieter was er diep door aangedaan en zijn oogen gingen
van de eene ster naar de andere, van den Hellenwagen naar den Reus, van de Poolster
naar de Drie-Koningen en zoo voort; hij zocht de verste sterren, en dan die daar nog
achter lagen, fijn lijk het punt eener naald, en als zijn oogen geen sterren meer en
raakten, maar den zuiveren nevel van de groote baarmoeder, dan deden het zijn
gedachten. Hei! Sterren, sterren overal! Sterren boven, beneên, rond en onder hem....
Pallieter kromp ervan ineen en zei onwillekeurig:“Woroem?”....
En ineens, als op zijn lijf gegroeid, droeg hij, zoodat hij er 't kiekenvleesch van
kreeg, de eindeloos-besterde diepte der ruimte in zijn hert en hij zei met een zucht:
“O, zaad van God, ge doet me beven.... Marieke, Marieke, zie omhoog....” Maar
Marieke sliep zachtekens in zijn armen.
“Wa geluk”, zei hij seffens. Hij vond het ook zoo schoon, zoo één en zuiver met
den grooten vredigen nacht, en een plotse teederheid welde in hem op. Hij gaf haar
een pluimlicht kusken van bewondering en ontroering.
't Was te schoon en te innig om het te storen, en hij maakte de ligging van zijn
voet over haar been voorzichtig wat lichter, opdat het haar niet zou hinderen....
Hij snoof versche geuren op, en de maan bedekte twee naar elkander verlangende
sterren.
En zie, door den gezuiverden hemel dreef nog een eenzaam wit wolksken. Het
kwam aarzelend verder en't werd als aangetrokken door de maan. Het sneed er juist
onder door, en zie, het gleed seffens vol ijle, rose, groen en mauve kleuren en 't was
lijk een ineengezonken regenboog die voor de maan kwam drijven. Maar 't gleed
verder, verloor weer plots zijn zoete tonen, wierd wit en dreef aarzelend voort, alleen
door den nacht. 't Was lijk een glimlach van den nacht geweest....’
Eén stout stuk heeft Timmermans uitgehaald. Hij heeft aan zijn modernen Tijl
Uilenspiegel een werkelijk hoogst modern, een ‘up to date’ cachet willen geven, en
hij heeft Pallieter in een ‘vliegtuig’ gezet, hem de wereld - d.w.z. het Nethelandschap
- doen bekijken uit den hooge, van uit zoo'n wonder van modern vernuft, een
vliegmachine, misbruikt in den oorlog, maar hier beantwoordend aan een ideale
bestemming: nieuw en heerlijk middel om de wereld te overzien en te bewonderen.
Een stout stuk: deze boer zonder knecht, de half zeventiende-eeuwsche drinkebroer
Pallieter in een vliegtuig! Maar Timmermans is geslaagd. Wij genieten mee. Wij
vragen niet naar waarschijnlijkheid, wij aanvaarden en genieten mee. En ja, wij
stemmen met Pallieter in - al hadden sommigen van ons zich allicht een weinig anders
uitgedrukt:
(bl. 93) ‘Dor wone na de mensche....! Dor woene ze na, die denken da' z' allemaal
gelijk hemme....! Een scheet in een flesch. Och, Thomas à Kempis, als g' in e'
vliegmachien had gezete, oe boekske had duzend kieren iens zoo schoen gewest!’
Dit vliegtuig-hoofdstuk en dan ook dat andere, dat Timmermans ‘De walkuren-rit’
heeft gedoopt, ze behooren volgens mij tot het mooiste van het boek - en tot het
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mooiste dat in de laatste jaren in Nederland verschenen is. Den ‘jongen Timmermans’
- om nog eens met Prinsen te spreken - heil! Dat hij zijn rijke gave volkomen leere
beheerschen - als een vliegtuig! - en ons nog veel schoons geve!
H.R.
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August Allebé.
Tentoonstelling collectie C.M. van Gogh, arti.

AUGUST ALLEBÉ. ‘IN DE KERK’.

Voor hen, die, behalve met wat kennis der Nederlandsche kunstgeschiedenis der
vorige eeuw, met verbeeldingskracht zijn toegerust, heeft de tentoonstelling van
eenige werken van August Allebé nog een andere beteekenis dan dat zij nu eens iets
ontvangen wat op een overzicht gelijkt van de eigen kunst van hem, die zich het
beste deel van zijn leven met groot talent en met ongekende gewetensvolheid aan
het leeraarschap wijdde.
Zij verkrijgen - zoo zij de hier ontvangen indrukken met andere van hier niet
aanwezige, minstens even representatieve werken weten te completeeren - een blik
op een merkwaardig kunstenaarsleven, wel in staat om het prestige dat de leermeester
heeft, ook bij hen die dezen niet mochten kennen, te rechtvaardigen.
Jongeren, die dit werk voorbij loopen en als te anecdotisch van onderwerp en te
precies en àf van behandeling meenen te mogen negeeren, bedenken niet, dat er in
Allebé's jeugd meer moed en oorspronkelijkheid toe behoorde om te schilderen en
te teekenen zooals hij deed, dan thans van den meest geavanceerden of grilligen
‘moderne’ vereischt wordt.
Wij hebben het thans zoover gebracht, dat bijna niemand meer zijn eigen oordeel
halvelings vertrouwt; men staat zelfs tegenover de meest tastbare opzettelijkheden
bedeesd en beleefd, omdat ook in opzettelijkheden een geestelijke beweging zich
kan doen gelden, en omdat wij om zoo te zeggen door de wol der ketterijen en
probeersels geverfd zijn. Het geslacht dat heerschte toen Allebé jong was, vergenoegde
zich in een zelf genoegzaam oordeel dat ons vreemd, en in een voldaanheid met eigen
kunstpraestaties, die ons nog vreemder is. De portret kunst van die periode is vaak
in hooge mate kenschetsend voor haar opvatting en aard, zij is van een
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conventioneel manierisme en van een tamme romaneskheid als geen andere.
In zulk een tijd nu schilderde Allebé dat uitmuntende portret van zijn vader,
waarvan elke trek op waarheid, elke streek op leven en alle kleur op licht gericht
was; schilderde hij het gevoelig, maar teruggehouden portret van het jongetje met
de zachte oogen en fijne handen, dat nog juist door opzet en uiterlijkheden (kleeding
enz.) gelijkt op het kinderportret dier dagen, maar vrij is van pose en sentimentaliteit.

AUGUST ALLEBÉ. ‘VOOR DE POORT’.

Als hij later zijn Delacroix-achtige lithografieën maakt, die ik niet op dit tijdstip
heb kunnen terugzien, of den invloed van Decamps blijkt te ondergaan in schilderijtjes,
die toch nog iets meer dan die van zijn fijne voorbeeld anecdotisch zijn, behoort hij
tot de allerbesten van zijn geslacht, want nooit ziet men hem, altijd concientieus en
altijd intelligent, vervallen tot den wel wat leegen chic van Rochussen, of in de
cliché-matige grappigheid van Bles. Een schilderijtje aan deze expositie eerst later
toegevoegd, een oud mannetje met een groene kap boven de oogen opgeschoven,
dat peinzend naar een toestel op tafel schijnt te staren, is een der meest perfecte
composities van dezen aard, dat te Dordt, en het vrouwtje met de koffiemolen in het
museum te Amsterdam (er zijn er echter meer), de litho van de vrouw met de poes,
al deze stukken vertonnen een samengaan van zijn prachtigste kwaliteit: liefde voor
de natuur, met zijn lust tot vertellen.
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Hetzelfde is op te merken van zijn dierteekeningen: het is typisch voor hem, dat hij
niet, zooals een naturalist van het schilderras dat na hem kwam zou doen, zoo'n dier
gewoon in de omgeving die hij zag, een hok, een kooi zal schilderen, maar er een
passend milieu voor bedenkt en reconstrueert. Het is waar dat deze neiging hem soms
parten speelt, en dat niet zelden een eenvoudig stilleven of landschap als die vijver
of die pollepels ons meer onvertroebelde genieting geven.
Maar men is er toch niet mee af, schilderijen als met dat kerkinterieur of het
verdaasde mannetje bij zijn toestel, of die boertjes die een vondeling ontdekken als
anecdotisch te vooroordeelen. Want zoo'n term is ten slotte meer soortbepalend dan
kunstcritisch, de vraag blijft over of hier niet zeer deugdelijke kwaliteiten,
schilders-deugden en karakteriseerend vermogen aan het woord zijn, en door het
feit, dat een enkel stuk als het ‘Park’ bedorven wordt door een teveel aan aardigheid
is allerminst datgene gevonnist wat in zichzelf wel zeer gaaf is, en een eigen houding
heeft. Men kan te veel willen zeggen, met schilderen, misschien nog eer dan met
teekenen; door een teveel aan bijzonderheden en evocaties gaat dikwijls de
concentratie van licht en de zuiver materieele beteekenis der kleur ondergeschikt
worden, maar ik ontken dat dit bij de door mij genoemde stukken het geval zou zijn.

AUGUST ALLEBÉ. KRAAIEN.

Iets anders is, dat de karakteriseering, en vooral de geestigheid van Allebé, zelfs
waar ze iets bijkomends zijn, en genoten moeten worden met zijn zeldzame finesse
van schildering en zijn grilligen maar keurigen smaak tezamen, misschien toch niet
steeds zoo voluit overtuigend zijn als die zijner Fransche voorbeelden; het is of de
argeloosheid van den volbloed romanticus niet geheel ongerept meer was. Als men,
gelijk in het schilderijtje ‘De Heks’ onmiddellijk aan die Fransche invloeden denkt
(het is hier nog eer aan Diaz of Daumier, dat men herinnerd wordt) dan is het werk
ook geheel en al Fransch van geaardheid. Men vindt er niets van dat zich vermeien
in accessoire en détail, dat ander werk meer onmiddellijk met de nuchterder
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Hollandsche cabinetkunst der 17e eeuw verwant doet schijnen. Het is misschien één
antwoord op de vraag, waarin het singuliere van Allebé's kunst eigenlijk ligt, dat hij
een Hollandsch schilder
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is met Gallischen geest. Maar men zou ook kunnen zeggen dat hij een
stilleven-schilder is en een romantieke, in een persoon vereenigd, - en, speciaal bij
zijn later werk, hem een temperament kunnen noemen aan academische banden.
Maar vooral, en daar komt het wel op aan, is hij een persoonlijkheid, een scherp
omlijnde en, in weerwil van al wat het tegendeel zou doen denken, een hoekige.
Al zulke beschouwingen blijven echter van zelf uit, wanneer wij hem weder
ontmoeten op het gebied waarop hij het eerst zoo ongemeen verdienstelijk werkzaam
was: het portret. Ook onder de elk voor zich zoo bijzondere steenteekeningen - waarbij
dat zeer nobele litho'tje naar een landschap van Jacobus van Looy - treffen de
portretten als wonderen, niet slechts van behandeling, maar van begrip en kunde.
Jan Veth heeft eens zijn eigen lofredenaars terecht gewezen, waar zij zijn
lithografische portretten op eenzijdige wijze prezen, met een herinnering aan deze,
de mooiste portretten op steen die nog in ons land geteekend zijn. Het oordeel heeft
ook nu, zelfs in zijn absoluutheid, niets van zijn waarde verloren. Het portret van
Erven Dorens en dat van Multatuli bijvoorbeeld (maar ook andere) zijn evenzeer
levend als van edele opvatting en oorspronkelijke behandeling, alleen reeds de
houding der koppen is prachtig; en het is hier in deze gewrochten van schoone
kunstvaardigheid en intelligentie tezamen, dat men de piëteit des harten en de
keurigheid van den geest, vrij van alle bevangenheid, wars van alle pose, ziet
heerschen over een zeldzaam volmaakt en zeldzaam beschaafd beeldend vermogen.
Het is misschien niet geheel overbodig er op te wijzen, dat deze eigenschappen nog
altijd van een niet twijfelachtige waarde zijn in de nog altijd dus genaamde beeldende
kunst.
C.V.

Breitner bij Van Gogh en Van Wisselingh.
Een tentoonstelling bij de firma E.J. van Wisselingh & Co komt als geroepen om die
van de firma C.M. van Gogh op Arti, voor zoover het de Breitners betreft, te
completeeren en is tevens als een vervolg te beschouwen op de groote
Arti-tentoonstelling in het jaar 1901.
Wij zijn in de laatste jaren, ter wille van allerlei geestelijke en ook aesthetische
bewegingen en intenties, wel eens wat afgeraakt van de waardeering der schilderkunst
als zoodanig, van het axioma, dat waarheid, kracht en karakter der kleur, dat juistheid
en zuiverheid der toonverhoudingen, dat intensiteit der waarneming daarin boven
alles gaan. Wie buiten zulke hoedanigheden om zich tot uiten voelt gedrongen, en
waarlijk iets te zeggen heeft, gebruike andere middelen, of hij blijft ons toch altijd
nooden hem naar die maat te meten. Het intellectueele kan nu eenmaal in de kunst
nooit goedmaken wat de intuïtie te kort heeft, noch kunnen verklaringen goedpraten
wat gebrek aan zekerheid van oog en hand, aan gevoel voor waarden, aan vermogen
tot concentratie der waarneming en fantasie in één moment misdreven. De bekoring
van het ineens-rake ligt niet slechts in het resultaat, zij doet zich ook kennen in onze
intuïtieve bewondering voor het geniale; wij weten dat de hand die nooit faalt, geleid
wordt door talent niet alleen, maar door een volheid en vastheid van willen die slechts
van enkelen is en wij begroeten in de harmonie der toch zoo sterke en gedurfde
kleuren van Breitner de gelukkige uiting van een gansche schilderkundige beschaving.
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Het is hiertegenover waarlijk belachelijk kortzichtig en modieus, zich te laten
leiden door het in het groot genomen kinderachtig-onbelangrijke feit, dat de toonaard
bij Breitner als bij zijn geheele generatie een donkere is! Moge hij die in de lichte
kleur iets opzichzelf even zuivers en sterks bereiken kan het om 's hemelswil niet
laten, doch zien wij elk verschijnsel in het eigen licht als een deel van het groot geheel
der beeldende kunst, die eindeloos is in de veelzijdigheid harer manifestaties van
schoonheid.
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Het is vooral op de tentoonstelling in de Eerezaal van Arti, aan den wand tegenover
Allebé, dat wij de vlotheid, de directheid van toets, de zuiverheid en intensiteit der
kleur, de raakheid in toon, de summaire vooraanduiding en de voornaamheid der
houding kunnen genieten van Breitner's lyrisch schilderwerk. Daar is die dieptonige
rijke en zuivere Afbraak Nieuwendijk, daar is de schitterende schets in sepia, Rijdende
Artillerie, de Dam bij Avond, met zooveel fels en brillants tegenover blonde en fijne
partijen, daar is de zoo verrukkelijke geplaste aquarel, het meisje op de sofa, daar is
die sterke eenvoudige teekening van de lezende dame die op den stoel leunt. Maar
er is ook een sneeuwgezicht die gelijkt op de wijdsche en rustige composities bij
Van Wisselingh, waar, anderzijds, die aquarel met huzaren, die breiende vrouwen,
en enkele andere werken mede zoo overrompelende indrukken geven.
Maar Breitner als den epischen schilder van de groote stad, van Amsterdam, ziet
men vooral bij Van Wisselingh, in oudere en latere werken. Ook onder die latere
zijn - in weerwil van veel waarin de publieke opinie fantaseert en van iets waarin zij
gelijk heeft - zeer mooie stukken, b.v. de Damrak bij de oude Brug en het
Beurspoortje. Van een enkel later werk zou men de voorfiguren vooral wat slap
kunnen noemen.
Het altijd weer bewonderenswaardige en verrassende in die stadsgezichten van
Breitner, waarin hij zich niet zelden ook zulk een treffelijk landschapschilder toont,
is dat hij niet slechts, waar het de sterke en fijne kleuren betreft, die hij tegen elkander
zet in die gevelrijen, en weet samen te doen klinken, en weet waar te maken, dat hij
niet slechts daarin zich onuitputtelijk toont, maar ook in de vormgeving, de
detailleering en de compositie. Het is niet slechts door de groote proporties en de
uitgestrektheid der lijnen dat hij ons de grootheid van de stad bijbrengt, het is ook
door de compositie zelf en door wat men, ouderwets, stoffeering zou noemen. Groote
vrachtkarren langlijvig en met hoogen bok slaan den hoek om, passeeren elkaar op
den voorgrond, andere, dezelfde lijnen herhalend, worden aan den overkant van het
water gezien, de gevels zijn met onvermoeide en nooit lustelooze hand
gekarakteriseerd, allerlei typeerende détails, en hout en metselwerk verlevendigen
het aspect, in de deurposten staan menschen, uit de vensters hangen kleeren, achteloos
neergezette handkarren brengen accenten aan in de straat. Soms combineert hij een
stukje oude straat, volgewoond, beleefd door saamgroepende of bezige menschjes,
ongedwongen opgekleurd door kleurige stoffen, lichtpakkende ruiten, met het
imposant schouwspel van een opbraak der straat of bouwerij en heien, dan weer het
gedoe voor winkels en het geloop van vrouwen en kinderen met de handelsdrukte
op de kade, altijd weer eer bewijzend aan en gebruik makend van het karakteristieke
plan der oude stad met de evenwijdig loopende grachten doorkruist door brug of
geflankeerd door zij-gracht. Of grootscher nog: een stuk straten-eiland rijst, fantastisch
en toch zaaklijk, uit het breede water, dat zelf door schuiten en balken verlevendigd
wordt, en tegen de zware, grauw en witte luchten, die zoo scherp en fel, doch nooit
rauw, contrasteeren met de diepe, volle en krachtige kleur van den steen.
C.V.

Victor Frans de Budt.
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De Belgische kunstenaars zijn over 't algemeen blijde aanschouwers van het leven;
zij beminnen het ongetemperde licht en verheugen zich in al, wat kleurig en zwierig
op aarde beweegt. Hun kunst is meer beweeglijk - niet meer bewogen - dan de onze.
Zij zijn meestal knappe teekenaars en vaak geraffineerde coloristen. Nog altijd uit
zich, ook in de Belgische beeldende kunst, iets van de prachtlievendheid en de
warm-bloedige levens-blijheid van Rubens
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en Jordaens. Doch ook zijn er, vooral onder de Vlaamsche Belgen, kunstenaars, die
loten zijn van den stam, waaraan de kunst ontsproot der vroom-beschouwende
primitieven.
Een van die laatsten is Victor Frans de Budt, wiens werk nu in den kunstkring
H o l l a n d o - B e l g e te 's Gravenhage is tentoongesteld.

VICTOR FRANS DE BUDT. ‘HET GEBED’.

Ook De Budt, in 1886 te Gent geboren en hoogleeraar aan de Kon. Academie van
Schoone Kunsten aldaar, is een knap teekenaar en een fijn colorist. Maar onder zijn
beweeglijker, drukker kunstbroeders, is hij de beminnaar van de rust, de stille peinzer
en zachte droomer, die het groote, overdadige licht van den dag schuwt en zijn hoogste
ontroering vindt in den avondstond en den nacht. Niet de klinkende, ketsende drukte
der straten en kaden, niet het plassen der zonnestralen op velden en steden heeft zijn
aandacht, maar de zoete zegen van den avond en de ingetogen luister van den nacht.
De Budt is de schilder van de landelijke stilte. Van Vlaanderen's wijd-glooiende
velden en eenzame hoeven weet hij, evenals de Sadeleer, al de bezonken rust en
grootschen eenvoud te geven. Zijn doeken (ik spreek nu alleen van zijn landelijk
werk) brengen het gegeven tot eenige groote vakken met overheerschende horizontale
lijn terug. Men denkt hierbij ook aan Degouve de Nunques, wiens werk echter, minder
levend van kleur, meer vergeestelijkt is. Beide kunstenaars onderscheiden zich door
een vrome ingetogenheid, welke zich uit in strakke, voorname compositie.
Niet al het werk van De Budt acht ik voortreffelijk. Zijn stadsgezichten, en ook
een paar landschappen (Onweerswolk, Regenboog) missen die voornaamheid en
zijn, naar onzen smaak, wat sentimenteel en zoetelijk. Doch als schilder van
het-land-in-rust bereikt hij zulk een hoogte, dat we hem gerust een der beste en fijnste
Belgische kunstenaars mogen noemen.
Zie b.v. zijn ‘Winteravond’. Onder het onpeilbare gewelf van den diep
donker-blauwen sterrenhemel van een vriesnacht staat een eenzame boerderij met
wit-besneeuwd dak tusschen de witte velden. Achter de hoeve golft een heuvel
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langzaam naar boven; vóór besneeuwd land met een enkele greppellijn of weg; links
een vruchtboompje, dat zijn zwarte takken grillig dooreen-kronkelt. De maan schijnt;
sterren schitteren. Door een klein raampje komt het zachte oranje licht van een lampje.
Zelden heb ik de ontroering van zoo'n doodstillen vriesnacht zoo sterk gevoeld als
voor dit kunstwerk.
Ook in ‘Avondster’ - een zomernacht

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

408
buiten - is diezelfde heerlijke rust, maar het hoogste bereikte De Budt in het groote
doek ‘het gebed’. Aan den rand van een breed, rimpelloos water, dat het laatste licht
vangt van den dag, drijft een plompe, groene visschersboot. Voorop is een hengel
vastgemaakt, waarvan het snoer stil neerhangt. In de schuit staat met ontbloot, gebogen
hoofd en gevouwen handen de biddende visscher. De dag is doorleefd en het brood
is verdiend. Voor hij naar huis keert prevelt hij biddend de luttele wenschen van
elken dag, rustig vertrouwend, dat die worden gehoord. Een zachte nimbus, aan zijn
hoofd ontstralend, zegt ons, dat deze mensch zich een wijle van het aardsche tot het
hemelsche heeft gewend. Moge dit verheven werk van diepe innigheid en
monumentale compositie nog eens in een openbare Nederlandsche verzameling de
ten onzent nog te weinig bekende Belgische kunst helpen vertegenwoordigen! Victor
de Budt, die, nog zoo jong, zulk een rijpe kunst schept, kan tot groote dingen komen.
Laten we hem in 't oog houden!
J.S.

Ornament-ontwerpen.
Het heeft mij altijd toegeschenen dat het maken van een mooie ornamentale
samenstelling een zeer moeilijke opgave was, die slechts na veel studie, veel
probeeren, volbracht kon worden, en waarbij men tevens van den maker een meer
dan gewonen smaak en genialiteit verwacht.
Nu echter bereikte mij een boekje van den heer Herman Hana, die onlangs een
ornament-machine gedemonstreerd heeft, dat tot titel draagt
o r n a m e n t -o n t w e r p e n v o o r i e d e r e e n . De moeilijkheid is dus opgelost;
ik weet niet of er ook handboekjes bestaan als: ‘het schrijven van romans voor
iedereen’, ‘het maken van gedichten voor iedereen’, mogelijk volgen die nog; maar
voor het maken van ornament is iedereen ten minste nu klaar... Niets is echter minder
waar, want het boekje van den heer Hana geeft, als zoovelen, slechts een enkelen
kant van ornament-studie, in casu het geometrische ornament en dan nog datgene
wat, laat ons zeggen op ‘wetenschap’ berust. Het zijn de regels van grammatica en
versbouw voor den dichter, maar hoe onontbeerlijk ook, leiden zij nog niet tot een
goed vers.
Dit vooropgezet, dat de titel dus wel wat weidsch is, geeft de methode, die de heer
Hana aangeeft: het stempelen, wel aardige resultaten - omdat men bijna altijd door
de herhaling van een regelmatigen vorm iets krijgt dat niet slecht is.
Het is, eenigszins gewijzigd 't zelfde als 't werken op een geometrisch verdeeld
grondplan, wat op vele scholen onder ornament-ontwerpen wordt verstaan, met dien
verstande dat de heer Hana van het motief uitgaat en daar groepeeringen van maakt,
zooals de typograaf of de handvergulder.
Trouwens geheel nieuw is de werkwijze ook niet, (Prof. F. Cizek in Weenen heeft
haar sinds jaren reeds in gebruik voor de lagere klassen van de Kunstgewerbeschule
en combineert ze met knip- en plakwerk) maar dit lijkt mij geen reden ze niet ten
onzent te importeeren en tot een systeem te verwerken. En zeer zeker is er door
regelmatige plaatsing van een zelfde motiefje op meetkundigen grondslag iets te
bereiken, maar - ik geloof dat hier de groote moeilijkheid schuilt - om dezen
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wetenschappelijken arbeid tot ornamentk u n s t om te zetten, daarvoor is nog iets
anders noodig dan in dit A. B. C. is te vinden.
Juist daar waar de smaak, het schoonheidsgevoel, de fantasie spreekt, daar komt
de scheiding tusschen hen die volgens vaste regels het ontwerpen leeren, en de ware
ornamentisten.
R.W.P. JR.
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I. ISRAËLS, AMSTERDAMSCHE FABRIEKSWERKSTERS; NAAR EEN KRIJTTEEKENING.
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Isaac Israëls,
door H.L. Berckenhoff.

I. ISRAËLS, STUDIE (PENTEEKENING).

Hij heeft altoos zijn eigen weg gezocht en zijn Werk vormt een geheel, waarin
alles zich aaneenschakelt.
Geboren in 1865, groeit hij op in een omgeving, aan wier verlokkenden invloed
de minsten zouden zijn ontkomen. De kunst van zijn vader is tot beroemdheid
gestegen; in de Haagsche school bereikt de Hollandsche schilderkunst een
bloeitijdperk, dat zijn luister ver naar buiten straalt. De jongere schilders voelen zich
opgenomen in den tooverkring der groote meesters, gesterkt door hun genie, dat hen
steunt en opheft, maar bij de meesten ten koste van hun zelfstandigheid. Tot de
weinigen, die door hun krachtige natuur zijn aangewezen om zich af te scheiden van
de bent en op eigen kompas als kunstenaar zich een weg te banen, behoort Isaac
Israëls.*) Nauwelijks 21 jaar, ontvliedt hij zelfs het donzen nest van het ouderlijk
huis, zich aldus geheel losmakende van voorbeeld en traditie. Hij vestigt zich te
Amsterdam, de stad in opkomst op allerlei gebied, waar het nieuwe leven gist, ook
in de kunst.
De gaaf van schilderen is van zijn vader op hem overgegaan. Hij is kunstenaar
geboren en vond om te voldoen aan den hem ingeschapen kunstdrang, zijn pad
*) Zijn vader was er trouwens de man niet naar, in zijn zoon de neiging voor de schildersloopbaan
kunstmatig aan te wakkeren, al zal hij, van stonde af, zijn ontwikkeling met belangstelling
hebben gevolgd. Bekend is, dat Jozef Israëls, als vaders hem proeven van veelbelovende
zonen kwamen voorleggen, nooit verwachtingen wilde wekken omtrent het al of niet slagen
van zulke genieën in den... dop. Hij bleek van Goethe's leer: ‘wer kann sagen, wie ein viel
versprechendes Talent sich in der Folge entwickeln mag?’ Hij ging verder. Zelfs als het hem
getoonde werk n i c h t s v e r s p r a c h , deed hij er liefst het zwijgen toe, want: ‘wie kan
zeggen wat het over tien jaar zal zijn!’
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geëffend. Wat de vader al worstelende, zich had verworven, viel den zoon als een
geestelijke vermaking in den schoot. Er bestaat van Isaac Israëls een op zijn 16 jarigen
leeftijd geschilderd portret van mevrouw L.J. Enthoven, dat reeds in zijn soort een
meesterstuk is. Jozef Israëls liep, toen hij 16 was, nog wisseltjes te incasseeren te
Groningen, de stad van zijn geboorte.
Isaac heeft de verlokking weten te weerstaan van op het hem door een gunstig lot
in gulheid toebedeelde, te gaan teren, waardoor zijn genie zou zijn verloopen in een
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op schijn gebouwd gemakkelijk succes.
In de keuze zijner onderwerpen blijkt hij reeds dadelijk onafhankelijk van wat in
zwang was: het Hollandsch landschap, het binnenhuis. Zeker, in den aanvang treedt
bij hem naar voren een neiging naar het illustratieve, die in den vader tot een zoo
machtig talent van dramatische compositie zich ontwikkeld en verinnigd heeft - ik
denk aan Isaac's Vertrek der Kolonialen, zijn Militaire begrafenis, Repetitie van het
signaal, Schermles en andere kazerne-stukken uit 1881-'83 - maar de aard dezer
sujetten viel toch wel ten zeerste buiten de aangenomen grens.

I. ISRAËLS, ACROBAAT (KRIJTTEEKENING).

Scherp waarnemer, met sterk uitgesproken zin voor het typische, zocht hij het
leven, gelijk het in karakteristieke voorstelling, buiten hem, zich uitspreekt. Wel
eigenaardig, het eerst op militair gebied, ten aanzien waarvan het gezocht zou schijnen,
iets symbolisch te willen onderkennen, met betrekking tot zijn strijdenslust. Vooral
te Amsterdam geeft hij, in wat hij voortbrengt, al spoedig de lijn aan, waarlangs hij
zich verder zou bewegen. En nu moge het vreemd schijnen, dat een schilder, die
daar, behalve dat hij er eenige stadsgezichten maakte, zijn stof bij voorkeur zocht
onder de heffe des volks, onder de breed geheupte, struische jordaanmeiden, in de
Zeedijksche danshuizen, de café-chantants in de Nes, niet lang daarna zich heeft
ontpopt als den schilder van Fransche gratie en fijne rhytmiek van slank
vrouwenbeweeg, toch is de overgang van het een naar het ander, gemakkelijk te
volgen en te verklaren, en is ook hier eenheid van kunstenaars neiging.
In beide heeft Isaac Israëls het typische, het onvervalschte aangetrokken. Wáár
kon hij ten onzent het r a s in meer zuiverheid, in sprekender vorm bestudeeren, dan
juist in de achterbuurten en nachtkroegen, waar het volkstype in zijn o e r v o r m zich
laat onderkennen?
Niet boeide hem dit bepaaldelijk om zijn ruig- en ruwheid, zijn plompheid en
zwaarheid, maar hij moest wel het een met het ander aanvaarden, als onafscheidelijk
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van de soort. Ik wil niet beweren, dat in ons land het bevallige onder de zwakke sexe
afwezig is - maar dan toch niet als iets specifiek Hollandsch, niet als iets Hollandsch
aangeboren; niet als uitingsvorm van ons ras in zijn oorspronkelijkheid.
Anders te Parijs. Dáár uit het nationale, het aangeborene, zich juist op een,
vergeleken

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

411
met ons volkseigen, tegengestelde wijze. Niets typischer Parijsch, dan de Parisienne,
in de nog ongerepte vormen van het aankomende geslacht, van het jonge meisje, dat
de grens is genaderd der bewustheid van haar gratie; de gefaneerde schoonheid der
demimondaine; de ouvrières, midinettes, trotteuses in haar zonnige vroolijkheid; de
manequins, essayeuses, in geleende, modieuse kleeding, gracieus zich voegend naar
de soepele lichaamsvormen; de door St. Cathérine in haar maagdelijkheid gekroonde
atelierwerksters, feestelijk uitgedost, geurige bloemen op de borst en in het kapsel...
Te Amsterdam was hij er al mee begonnen, met deze uitheemsche figuren, die hij
vond op de ateliers en in de magazijnen van Hirsch.

I. ISRAËLS, CLOWN (KRIJTTEEKENING).

Uit Parijs steekt Israëls over naar Londen, waar hij andere stof vindt voor zijn vlug
penseel, maar blijvende in zijn richting. De squares en de groote parken dienen hem
daar tot milieu voor een dankbare stoffeering met een ras van wederom krachtig
uitgesproken karakter; sterker van accent, ook in het kleurencontrast der kleeding,
rijzig en statieus in de elegante lijnen. Hij vond er de in onvolgroeidheid nog tengere
dancing-school-girls, de door strak tricot omsloten, in wolken van gaas gehulde
balletteuses der variétés-theaters; hij vond er het p a a r d (Rotten Row) in zijn fijnen
bouw en nerveuse gespannenheid, met slanke amazones, in een weelderige
parkomgeving van malsche groenen en kleurig bloemtapijt. En de negerboksers met
de machtige plastiek van hun opzwellend modelé en het glanzend donker van hun
huidkleur.
De Engelsche squares, de Parijsche parken, zijn in het oeuvre een voortzetting van
de leuke tafereeltjes, met dienstmeisjes en spelende kinderen, in het Oosterpark,
waarop te Amsterdam het atelier van Israëls uitzag.
Het zou wel wonder zijn als hem te Londen en ook te Parijs, niet het stadsvertier
had getroffen, het angstwekkend manoeuvreeren van rijtuigen en omnibussen door
de schier niet te ontwarren volte in de opgepropte straten. Ook dit heeft hij
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weergegeven met een vlotheid van teekening en levendigheid van toets, waarin de
beweging van het straatgewoel natrilt.
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De oorlog dreef hem weg uit Londen en hij vond voedsel voor zijn begeerigen geest
in Zwitserland: schilderde er oude stadjes met aardig gestoffeerde marktpleinen; wist
- wat aan zoo weinigen gelukt - van de grootsch opgebouwde bergnatuur, met haar
besneeuwde kammen en toppen, een pittoresken kant af te winnen en bracht een
aantal aquarellen mede, die in haar malsche kleurvloeiing van ongemeene bekoring
zijn. Ook hier trok hem het sterk typeerende in stad en landschap, en voorts de in
nationaal costuum gedoste kellnerin, waarvan hij de flonkerkleurige uitmonstering,
dank zij zijn aangeboren en in Hollandsche omgeving verfijnd gevoel voor
schakeering, in haar blijde schittering tot harmonie te stemmen wist.

I. ISRAËLS, STRANDBOULEVARD (KRIJTTEEKENING).

Thans, sinds eenige maanden terug in het atelier op de Koninginnegracht te
's-Gravenhage, waar zijn vader zulke groote dingen heeft gewrocht, betrad hij voor
zijn kunst een nieuw gebied, dat door andere schilders, zelfs bij een verblijf in het
land zelf van oorsprong, buiten aandacht was gelaten, maar waarop zijn vaardig
penseel ons verrassende proeven schenkt van zijn aldoor purenden schoonheidszin.
Wat blijkens schetsboekjes van vijf jaar geleden ter gelegenheid van een door hem
gebracht bezoek aan de Indische afdeeling der Vrouwententoonstelling te Amsterdam,
zijn geest in beweging bracht, is thans tot uitvoering gerijpt. Aan zijn kennismaking
met in ons land vertoevende zonen van Javaansche grooten, die voor hem wilden
poseeren en hem tevens in betrekking brachten met rasgenooten uit anderen kring,
danken wij werken van zijn hand, die ons oog openen voor den adel in het wezen
van den Javaan, sprekend uit de nobele

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

413
pracht van zijn kleedij, zijn natuurlijke gratie in houding en gebaar, de onbewuste
voornaamheid van geheel zijn persoon. In sommige dezer Indische voorstellingen
van Javaansche dansers, gamelanspelers, treft zijn stijl door een grootheid, die onze
gedachte boven de concrecte afbeelding doet uitgaan en er is naast een deftigheid,
o.a. in de prinselijke conterfeitsels, in sommige tafereelen een gevoeligheid, een
stemming, die onze zinsbekoring in mijmering vervloeien doet. Die stemming wist
Isaac Israëls ook vroeger al te geven - ik zeide immers, dat in zijn oeuvre alles zich
aaneen schakelt - o.m. in zijn bohémiennes. Het is bij dezen iets smach tends in den
oogopslag, iets kwijnends in den glimlach, die u het zielsverlangen vertolken van
deze in onze kille omgeving huiverende kinderen, naar de van zon doorstoofde, luwe
luchten van haar geboortegrond. Het is iets onwezenlijks, dat zich losmaakt van de
voorstelling; iets, dat eigenlijk niet gezegd wordt, niet geschilderd is, tenminste niet
met de bedoeling om het te zeggen, om het te schilderen - maar dat in een vers de
klank is en van een bloem de geur. Zoo lijkt het gedragen, bronzen gamma, waarin
De Gamelanspeler is geschilderd, den in de eenzaamheid vervloeienden klokkenklank
te hebben ingedronken. Het is al droomerige muziek, die er u uit toeruischt...
Trouwens, de kunst van Isaac Israëls zou niet door ons netvlies dringen, als het hart
er geen deel aan had, als zij zonder geestelijke verdieping was. In den vermoeiden
oogopslag van sommige zijner Parijsche nachtvlinders, spiegelt zich het donker van
een troosteloos bestaan; achter den gedwongen lach, schrijnt stil gedragen leed. Aan
al zijn werk heeft de ziel deel; de ziel, die er de bewogenheid aan geeft - al houdt
het zich volkomen buiten het tendentieuse.

I. ISRAËLS, DANCING GIRLS (OLIEVERF).

Isaac Israëls is meer expressionist, dan impressionist; de aandoening in het blijde
of droeve, die zijn kunst wekt, is meer uiting van het sujet, dat met gevoeligheid is
waargenomen, dan uit des kunstenaars zielsgesteldheid in de uitbeelding overgestort
en
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gekoesterd. Anders dan bij zijn vader, dien grooten visionair, wiens kunst uit de ziel
als opgedolven is en die - indien men het schilderen zich zou kunnen denken, zonder
behulp van het gezichtsorgaan - gelijk bijv. het componeeren van muziek bij totale
doofheid (Beethoven), met blindheid had kunnen zijn geslagen, zonder er zijn
schildersgenie bij te hebben ingeboet.
***

I. ISRAËLS, SNEEUW (OLIEVERF).

Men hoort Isaac Israëls, als verwijt, het te weinig achevé toevoegen van zijn werk.
De waarheid is, dat hij ook in deze buiten alle conventie staat en voor de toetsing
van zijn kunst, de maatstaf uitsluitend in zich zelve vindt. In geenerlei opzicht stelt
hij zijn eigen oordeel afhankelijk van den smaak der menigte, die in haar schatting
van de dingen zich niet weet los te maken van het bijkomstige en omdat zij hangt
aan het kleine, het groote niet ziet.
Anatole France spreekt ergens: ‘d'un artiste, qui sait qu'il a tout fait, quand il a
donné la vie’. Zulk een kunstenaar is Isaac Israëls. Als wat hij schildert, lééft, acht
hij het doel bereikt.
Voor 't overige doet de liefde, die ik koesster voor Israëls' niet gedetailleerde, maar
voor mij toch kompleete visies, geen afbreuk aan mijn waardeering van de
geacheveerde kunst der ouden, noch van de doorwerkte schilderijen der moderne
Haagsche meesters. Maar de aandoening, die zij wekken, is een andere. Bij de eerst
bedoelden: de koestering van een in voornaamheid gadelooze kleurenschikking en
het welbehagen in de geestige behandeling, ook der onderdeelen, die men geneigd
is uit het doek te snijden en afzonderlijk te omramen; bij de anderen: een opgaan in
de verheven uiting van het natuurmoment in zijn verscheiden stemmingen - of, wat
het binnenhuis betreft, een innig aanvoelen van de zielsbewogenheid in de
geheimzinnige spelingen van licht en donker. Maar het meest treffen - bij beiden -
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die uitingen, welke geboren in de koortshitte der extase, de scheppingen zijn van één
gespannen oogenblik, al zijn ze dan niet ‘af’ in den ordinairen zin.
Naast Rembrandt, die alles in zich vereenigt en in zijn eenzame grootheid boven
allen troont, manifesteert Frans Hals, die met breed gebaar en luttel streken, het leven
doet klateren uit het doek, het kunstgenie in haar opperste macht. Van Willem en
Jacob Maris ken ik olieverfschetsen, waaruit een hartstocht laait, die het doet
betreuren, dat bij hen zoo menige schets is opgegaan
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in de zoogen, voltooide schilderij. En Isaac Israëls bezit van zijn vader een schets:
Moeder en kind, doorgloeid van een levenswarmte in de kleur en van een innigheid
in de voorstelling, die u met schrik doen denken aan de mogelijkheid, dat de meester
dit doek zou hebben vervolledigd. Ik geloof ook, dat niet weinig 17de eeuwsche
schilders, ons hun beteekenis in grooter volledigheid zouden openbaren, als zij mínder
volledig waren geweest en wij hun genie konden toetsen aan door hen nagelaten
studies, schetsen.

I. ISRAËLS, ROOKSTERTJE (OLIEVERF).

Men moet tot de kunst van Isaac Israëls zich opvoeden - gelijk hij zelf dit deed.
Hij is haast autodidact. Het academische heeft nooit vat op hem gehad. Hij bezocht
de teeken-academie te 's-Hage trouwens maar een blauwen Maandag. En ook de
Rijksacademie te Amsterdam heeft hem niet kunnen boeien. Zijn stijl van schilderen
is van een geleidelijken groei. Hij is begonnen met de onderdeelen, begonnen zich
met geduldige vlijt in de uitvoering te hechten aan de details. Er verluidt, dat voor
de beeltenis van mevrouw Enthoven, het model vijftig maal heeft geposeerd. Het
portret is dan ook een voorbeeld geworden van keurigheid en achevé, een meesterstuk
van knappe schildering, of beter van... uitvoering. In zijn ‘Schermles’ kan niemand
ontgaan de haast angstvallige nauwgezetheid, waarmede alles is geteekend; daarna
is de verf ingevuld. Eigenlijk g e s c h i l d e r d is dat niet. Het geeft niet den toets,
doortinteld van de emotie, die den kunstenaar bewoog tot schilderen. Schilderen is
niet teekenen met verf; het is boetseeren in de verf; de kleur geeft zelf haar grens
aan. Vooral het menschelijk figuur kent geen starre omtrek; alles is plastiek.
Maar met teekenen en schilderen, gaat het als met spreken. Men leert het al
spellende en zoekende naar de woorden. Het eerste werk van Israëls is gespeld. Eerst
later kwam de vrijheid van het onbewuste, waarbij de vorm zich oplost in den toets,
die elk gedachtebeeld, elk gevoelsaccent gewillig volgt, gelijk bij 't spreken de
woorden doen in hun klank en rythme. Jozef Israëls placht te zeggen, dat iets eerst
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goed geteekend was, als het... n i e t geteekend was; van zelf ontstaan, gegroeid;
zonder angst, vrij en vrank geworden, zoodat wij vergeten dat het geteekend is.
Maar zulk teekenen - daargelaten dat de meesten het nooit leeren - kan de vrucht
zijn alleen van aanhoudende oefening in het.... teekenen. Andere kunsten hebben
iets analoogs. In elk groot kunstenaar steekt een groot virtuoos. Maar de virtuoos
moet overwonnen zijn!
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Israëls' werk is inkompleet, evenals het beeldhouwwerk van Rodin; incompleet, als
men het gaat detailleeren en inventariseeren. Maar het i s geen detailwerk, geen
inventarisatie van wat er al aan een menschenlichaam vast zit. Het is een samenvatting
van wat als het typeerende, karakteristieke en karakteriseerende, des kunstenaars ziel
geraakt, zijn geest bewogen heeft. Campo Weyerman verhaalt, dat Rembrandt, op
het verwijt, dat hij bij sommige deelen in zijn schilderijen ten halve bleef steken en
die maar met eenige borstelstreken aanwees, antwoordde: ‘dat als dàn een schilderij
is voltooit, wanneer de Meester daarin zijn voornemen heeft bereikt.’

I. ISRAËLS, HYDEPARK (OLIEVERF).

Isaac Israëls is een schilder van groote eerlijkheid, van groote onafhankelijkheid.
Hij geeft in zijn werk niet meer dan hij voelt, soms wel degelijk het geheel, mét de
onderdeelen; tot het voetje, het verlakte schoentje incluis. Een andermaal is veel
weggelaten en volstaan met wat als het typeerende bedoeld was, gelijk bij die
Londensche gamine in oranje trui en paars rokje, wier onvervaarde driestheid zoo
sterk zich afteekent in de uitdagende houding, den voor niets ter wereld wijkenden
tred, maar van wie de kop in 't vage is gelaten. Dat kopje was hem blijkbaar niets;
het sprekende zat in het rhytme van de lichaamslijn, in de beweging! En toen dit
eenmaal was vastgelegd, had ‘de Meester zijn voornemen bereikt’. Het was precies
wat zijn schilderlust had gaande gemaakt. Hetgeen hij er later aan zou hebben
toegevoegd, zou staan buiten de aandrift, die hem tot schilderen dreef.
Een en ander neemt niet weg, dat als hij
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zelf volledigheid noodig acht om zijn bedoeling uit te spreken, hij niet in gebreke
blijft. Men ga zijn portret zien, door Mevr. Slagmulder in bruikleen gegeven aan het
Rijksmuseum. Ik herinner me voorts ‘Meisje met satijnen hoed’. Hier is juist ook in
het kopje alles gegeven. Wat het vroeg verwelkte van dit wezentje had te kenschetsen,
was immers vooral het gelaat in zijn vergane schoonheid, onder den zwierigen hoed?
Het geheel is hier met een teerheid behandeld, die zoowel het gefaneerde blank geldt
van het kopje en open halsje, als den zachten weerschijn van het satijn van den hoed
en de revers van het blauw jaquetje. De b r o o s h e i d van dit schepseltje vroeg om
subtiliteit van schildering Heel anders dan de zwellende figuur eener Iersche barmaid,
door Israëls met een drift op het doek geworpen, die de gezonde kracht der deerne,
blij doet schateren uit den toets. Zoo is bij Israëls, naar Vondels woord: ‘elk ding
met zijn eigen maniere van spreken uitgebeeld’ - of, gelijk hij 't op andere wijze zegt:
‘aan elk ding zijn eigen verf gegeven’.
Hij weet de olieverf, bij alle vastheid van schildering, een doorschijnendheid te
geven, die haar in lucht en licht gedrenkt doet schijnen. Zijn aquarellen zijn met een
losen luchtigheid gewasschen, die volkomen in overeenstemming is met het karakter
der materie. Niemand behandelt het pastel met zulk een fijnheid, zoodat het tot iets
haast onstoffelijks wordt verteederd en sommige van zijn naaktstudies zijn met het
tempermes in breeden zwaai als op het doek gemetseld, met behoud nochtans der
malschheid van kleur en soepelheid van vormen.

I. ISRAËLS, JAVAANSCHE DANSER (OLIEVERF).

Men moet zich ter waardeering van zijn werk losmaken van wat conventioneel en
traditioneel is in de kunst van velen; breken met ons aangeleerde z i e n , dat zich
vasthecht aan hetgeen Hunt de o u t l i n e noemt der dingen en in de teekening van
een hollend paard de vormen eischt, gelijk ze ons voor den geest staan als het paard
in rust is, wat, immers, pure onwaarheid is!
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Isaac Israëls schildert ook portretten, als hij er zich toe voelt aangelegd. Ook hier
geeft hij vóór alles het typeerende. Men herinnere zich zijn magistraal portret van
Toorop! Wij bogen op portretschilders, die heel knap zijn, maar wier conterfeitsels
de vraag oproepen, of een geslaagde foto het origineel niet nader zou gekomen zijn.
Deze evocatie
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van kunstwerk en foto, spruit hieruit voort, dat de schilder bij de opvatting van zijn
model, met den fotograaf in mededinging trad. Hij bleef in één lijn met hem. Niet
het eigenlijke speurende, niet het wezenlijke doorgrondende, trachtte hij de
werkelijkheid nabij te komen, door àlles te geven en zijn werk ging onder in het
bijkomstige. Een portret van Isaac Israëls houdt elke vergelijking met een foto verre.
Het is een volkomen zelfstandige kunstuiting, iets precies contrarie aan een foto. Hij
geeft de analyse, die den levensader raakt en nochtans van het geheel de samenvatting
is, trillend van leven, doorgudst van het warme levensbloed; een uit scherpe en
geestige waarneming ontbloeide synthese; een ding van eigen stijl! Stijl is datgene,
wat ontstaat uit een zuiverheid van uitdrukking, die voor het gegeven onderwerp, in
verband met de opvatting er van, geen andere wijze van voorstelling toelaat; stijl is
de ineenvloeiing van geest en stof, zoodat het uitwendige uitstraling is van het
inwendige; stijl is de objectiveering van het subject in een doorschijnendheid, die
door den vorm de kern doet schouwen.

I. Israëls, gamelan-spelers (olieverf).

In vlotten, vlakken toets is de verf op het doek gebracht, levendig, gelijk de
voorstelling van leven sprankelt. Er is niet op het werk gezwoegd. Daarmede is in
overeenstemming het karakter van het weergegevene. De dingen, als in hun vlucht
gegrepen, zijn in hun actie neergezet. Niet alleen de schildertrant verklaart zich uit
deze opvatting, maar ook het sterke accent op het wezenlijke, en het ‘bij sommige
deelen ten halve blijven steken’; bij sommige doelen, die de schilder
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rekende te behooren tot het bijkomstige.

I. ISRAËLS, GAMELAN-SPELER (OLIEVERF).

Ik geloof, dat het die eenheid is, laat ik oneigenlijk mogen zeggen: van vorm en
inhoud, hetwelk verklaart hoe zijn werk, in zijn schijnbare vluchtigheid, nooit een
oppervlakkigen indruk maakt. Het karakter bracht mee, dat het werd geboren, niet
stuksgewijze, maar in ééns, als spontaan. Dit houdt er het leven in gebonden. Het
wil niet meer zijn dan het is en daarom aanvaardt men het gereedelijk, g e l i j k het
is en komt er geen tweespalt in ons oordeel, zooals ten aanzien van werk, waarin
meer gepoogd werd, dan bereikt. In zijn klaarheid van uitdrukking, behoort het niet
geächeveerde, bij den stijl.
Men meene daarom niet, dat wat zoo in ééns ontstaan schijnt, de weeën niet gekend
heeft van het tot aanzijn komen. Wie wel eens zijn werkplaats heeft mogen bezoeken
kan weten, hoe achter Israëls' schijnbare gemakkelijkheid van produceeren, een stage
worsteling ligt verscholen met de materie, een nooit verflauwende studiezin. De
doeken, die in zijn atelier staan opgehoopt als voorarbeid van hetgeen in 't openbaar
van hem verschijnt, of door hem als niet geslaagd werden afgewezen, zijn legio en
in zijn portefeuilles is een schat van teekeningen opgetast, schetsen, krabbels, die in
hun scherpte van ontleding en kracht van uitdrukking, doen beseffen, welk een
meesterschap als teekenaar moet zijn verworven om in schijnbare nonchalance,
zooveel te kunnen.... verwaarloozen, zooveel weg te laten en toch het wit te raken.
De dingen groot zien en groot weergeven - daarin ligt wel een der overheerschende
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karaktertrekken van Israëls' kunst. Een hoekje van een park, de milieu-aanduiding
van een straat, voert u in zijn werk, heel de ruimte van het square, het beeld der groote
stad voor oogen. Israëls schildert met groot gebaar. En behalve zijn eerlijkheid, die
in zijn werk niet méér geeft, dan de kunstenaar voelde, er niet aan kunstelt, niets aan
toevoegt wat het wezenlijke niet raakt, ten einde te gemoet te komen aan de
begripstraagheid der menigte - getuigt zijn kunst steeds van voornaamheid. Zij adelt
al zijn onderwerpen. Hoewel hij ons binnenleidt in danshuizen en nachtkroegen, in
musichalls en variété's, in het leven der cocottes en demi-mondaines - hij beschouwt
het alles met zuiver artisten-oog. Niets in zijn kunst is uit onheiligen brand geboren.
Het frivole heeft in zijn schildering niets frivools. Hierop maken g e e n uitzondering
de naaktstudies. Zij zijn van een zeldzame reinheid in haar gevoelig modelé, de
malsche blankheid en matte schaduwen der vleeschkleur.
Opmerkelijk is de rijpheid van zijn kleur, ook waar zij het doek nauwelijks aanraakt.
Want in deze wordt een soberheid betracht, die vaak de grondkleur van het doek in
het gamma m e e d o e t klinken. Die rijpheid van kleur, zoodat zijn werk altoos ‘uit
de verf’ is, gelijk de term luidt, zal wel hierin haar verklaring vinden, dat in verband
immers met zijn vlotten trant van schilderen, hij geen toets op het doek brengt, die
niet doorvoeld is, niet iets zègt.

I. ISRAËLS, JAVAANSCHE MUZIKANTEN (OLIEVERF).

Men heeft hem ingedeeld bij de impressionisten. Daargelaten, dat dergelijke
rangschikkingen altoos iets willekeurigs hebben - immers voor een deel afhankelijk
zijn van de geaardheid des beschouwers, van de wijze waarop de kunst eens bepaalden
meesters op dezen reageert, geloof ik, dat men veilig i e d e r schilder tot de
impressionisten kan rekenen; ieder schilder, die iets anders, die méér geeft dan de
uitwendige gesteld-
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heid der dingen, hoewel zelfs die ‘uitwendige gesteldheid’ verband houdt met den
indruk, dien hij, persoonlijk, er van kreeg, dus met zijn.... i n n e r l i j k e gesteldheid.
Israëls' kunst moge u geen raadselen ontsluieren, niet in peinzen doen verzinken,
niet zijn ontsproten aan de tragiek des levens en uit die tragiek het vertroostend
element boven brengen, zij moge meer episch zijn dan lyrisch, - toch natuurlijk
ontbreekt er niet de bewogenheid aan, die op haar beurt bewogenheid brengt. Het
epische is als kunstvorm ondenkbaar, zonder lyrische onderstrooming en zelfs het
romantische valt in Isaac Israëls' werk niet te miskennen. Hoewel hij bij voorkeur
het menschelijk figuur, in actie, in sterke typeering, tot zijn onderwerp kiest, is
eenzijdigheid in de keuze zijner stoffen hem vreemd. Nog den vorigen winter
schilderde hij een hoekje van zijn besneeuwden tuin, achter het verlaten huis zijns
vaders, waarin een stemming van mistroostige eenzaamheid overheerscht, die huiveren
doet.
Zoo maakt alles wat zijn oog boeit en zijn geest raakt, zijn schilderlust gaande en
ontdekt hij ons de karakteristieke schoonheid in alle dingen.
Hij is zuiver s c h i l d e r . Het schilderen is hem wellust. Geen ander uitingsmiddel
voor wat hem beroert, zou aan zijn aard passen - terwijl men zich zijn vader dichter
denken kan, al ware hem de gaaf van schilderen onthouden: dichter met het woord!
Bij Isaac Israëls schuilt de vreugde, die zijn werk wekt, in den blijden drang, die
zoo sterk er uit spreekt tot.... schilderen.
Elk ding, dat hij maakt, is een lofzang.
Zijn kunst is geboren uit een andere levensstemming, als die van jozef Israëls.
Wat van dezen in hem is overgeplant, heeft hij op zelfstandige wijze ontwikkeld.
Zoomin als ik hem ooit iets banaals heb hooren zeggen - want ook in geestelijk
opzicht is hij een zoon zijns vaders - heeft hij ooit iets banaals geschilderd.
Zijn werk eert den grooten naam, dien hij draagt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

422

Auguste Rodin. le baiser.
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Auguste Rodin,
door Remko Ter Laan.
Een Studie.
Eenzaam vanaf zijn jeugd, zich tot niemand wendende omdat nemand zich wendde
tot hem, had hij vriend noch beschermer wien hij zijn jonge lijden klagen, zijn
droomen verhalen kon, grootsche droomen van een knaap, die vroeg reeds, om den
broode werkende, in 't rijpe leven stond. Hij droomde in stilte dus en in stilte werkte
hij; moeite noch moeilijkheid was hem te groot; wat hij zich eenmaal voorgenomen
had, volvoerde hij in rusteloozen arbeid.
Wetend hoe onontbeerlijk hem was de kennis van den mensch, had hij, in het
donkere geduld van iemand, wiens wil onverzettelijk is, heel de anatomie doorvorscht,
in boeken en afbeeldingen en aan levende lichamen zelve; vele naakt-studies zijn in
dezen tijd ontstaan, zeker en toch zoo oneindig teer van lijn, enkele contours veelal
gemodelleerd in wisselende okertint; tekeningen die hij nog maakte in zijn ouderdom
als in zijn jeugd.
Niet de gestyleerde gebaren van een pose schetste hij, maar de onbewuste
bewegingen zijner modellen; de natuur was het, die hem van opvatting tot opvatting,
van wet tot rijpere wet zou voeren, tot hij eindelijk gezien had; alle ontmoetingen
van licht en lichaam; nu werd het licht opgenomen, dan afgesloten weer, hier was
de ontmoeting schuchter, weifelend, soms werd die door het lichaam uitdagend
gelokt. En die ontmoetingen waren er zonder einde; geen plek waar niet iets
geschiedde, geen vlak dat leeg was of levenloos, geen deel van het lichaam zoo
onbeduidend, of het leefde. Want overal waren die vlakken er, verschillend van
grootte, van vorm, van tint, gewekt door de eindelooze ontmoetingen van lichaam
en licht.
Als hij Dante las, dan zàg hij zoo de vlakken, de lichamen, leven; zag spier voor
spier het lijden der Menschheid bloot gelegd; en hij las van ‘weenende voeten’ en
wist dat ook voeten weenen kunnen, dat alles weenen kan en lachen en alle dingen
des levens doen, als het zelve leeft.
Zoo voelde Rodin in het leven de grond voor zijn kunst, het schoone in de
werkelijkheid, die hij niet noodig had te styleeren; zoo werd hij realist.
- En lange maanden arbeidde hij voort, de werker, en tien maanden arbeids van
hoofd en handen brachten hem meer vooruit, dan tien jaren levens een ander. Maar
hij, schoon rijper dan heel zijn tijd, was een deemoedige aan het begin zijner kunst.
- Gelijk de machtige figuur van Ibsen's Brand plots oprijst, streng en vermanend,
voor de luchtige-lichte, de zorgelooze Agnes en Einar, zóó stond het eerste werk van
den kunstenaar, ernstige verkondiger van Rodin's diepere gedachte, in den tijd dat
de vlakke begrippen van Academische schoonheid heerschten, metier van modellen
en posen, van onnatuurlijke houdingen vaak.
Men wees het beeld terug. En is het wonder dat hij, die zoover zijn tijd vooruit
was, niet begrepen, niet toegelaten werd, de bescheidene en dus onbekende, die
immers niet werkte voor wat het publiek verlangde?
Barye, Rodin's eerste meester, had zijn dieren gebeeldhouwd, men had er niet
opgelet; wat nieuw was werd met hoon ontvangen.
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En Hildebrand was nog niet rijp voor zijn kunst; nog waren zijn wetten, later te
boek gesteld in ‘das Problem der Form in der Bildenden Kunst’ en 't eerst in zijn
‘Männlicher Figur’ uitgewerkt, ongeboren: Al wat in ons dagelijksch leven om ons
is, wij zien het ten laatste niet meer met het oog alleen; het wezen der dingen wéten
wij. Maar Hildebrand wil beelden, zóó gehouwen,
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dat één enkele gezichtsindruk de voorstelling wekt en andere zintuigen mogen niet
opgeroepen. Want is een figuur zóó, dat de aanblik van telkens een andere zijde
slechts een onvolkomen beeld geeft, dan ontstaat in ons de voorstelling uit de som
der losse indrukken, we wéten het wezen van het werk we zièn het niet, omdat een
klare gezichts-voorstelling niet onstaat. Maar is een werk als, ‘Fern-bild’ geschapen,
zoo vormt zich van wat we zien aan licht- en schaduw-partijen, aan verkortingen en
aan diepte, de voorstelling uit één aanblik*).

AUGUSTE RODIN. EVA.

Ook geeft Hildebrand, hoe aan het werk klaarheid geschonken wordt. Is een enkele
hoofdrichting aangeduid in het beeld - als horizontaal aangenomen de richting van
de grond, als vertikaal de richting van de rechtstaande gestalte - dan kan men het
verloop van alle gebogene lijnen, de geheele diepte, aan die hoofdlijnen toetsen.
Maar Hildebrand's wetten waren nog niet geboren, toen.
- Nu was het eerste beeld van den jongen werker gekomen, onbegrepen en dus
bespot, ‘l' Homme au Nez cassé’, de kop van een vroeg-ouden man, wiens neus,
gebroken, nog de lijdens-trek verscherpen deed. Geen plekje was er leeg op dit gelaat,
niet de symmetrie, die het publiek wenschte, vertoonde het. Maar het was een karakter,
een Leven, zooals Rodin's kunst meestal zich bezig houdt met de psychische analyse
van één individu.
Toen het beeld was afgewezen, keerde hij weer tot zich zelven in, dertien lange
jaren intusschen werkende, onder Carrier-Belleuse aan Brussel's Beurs en Academie
en, in 1875, naar Italië reizende, waar de werken van Michelangelohem wonder
troffen. Maar ofschoon de daad alles is en niets de roem, gaf hij zich na die jaren
van stagen arbeid, aan het oordeel der men-

*) Hier is de fotografie een onfeilbaar hulpmiddel.
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AUGUSTE RODIN. DE DENKER.
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schen weder: nam contemptu famae, contemni virtutes.
- ‘L' Honnne de l'Age d'Airain’, de mensch, die uit de aard geboren, daarin nog
wortelend als een boom, vol kracht zich heft naar een bewuster leven, zoekende nog
naar wat hij wil; de ontwakende, die uit doffe onwetenheid komt in het licht van
waarheid.

AUGUSTE RODIN. BALZAC.

Wat Rodin legde in zijn eerste kop, gaf hij nu in een gansche gestalte, die leefde,
overal. Maar belangrijkers heeft dit beeld in zijn ontwikkeling: het gebaar. Een nieuwe
theorie: Een beweging, hoe groot ook, moet immer tot het lichaam terugkeeren, moet
voleindigd zijn, mag niet blijven een gebaar dat, plots afgebroken, zijn eind niet
vindt, zoodat in den beschouwer het onbevredigd verlangen komt om het gebeuren
van de handeling te zien. Een onvoleind gebaar zou zijn als een golf in zee die in
haar breking staande bleef. - Zoo gaan wij het resultaat van een ontspanning
verwachten, wanneer bij zeer gemouvementeerde houding de gelaatstrekken scherp
op het eind van de handeling geconcentreerd zijn. Doch toont, bij groot gebaar, het
gelaat weinig emotie, dan krijgen wij dat rustig gevoel van schoonheid van Myron's
Diskus-werper, dat we b.v. ontberen in de werken van Bernini, wiens technisch zeer
knappe beelden gekenmerkt worden door een soort pathos in het streven naar
zinnelijkheid in het vleesch zijner vrouwen -, in de krachtige muskulatuur bij zijn
manlijke gestalten.
Weldra kwam Rodin nu tot het componeeren van beeldgroepen - een nieuwe gedachte
weer was in hem volgroeid: zoo lang slechts is iets geheel zich-zelf, als het alleen
is, iets afzonderlijks. Een hand, gelegd op eens anderen schouder echter, behoort niet
geheel meer tot 't eigen lichaam, is deel van dien ander mede geworden en twee
gestalten die elkander omvat houden zijn hem niet twéé gestalten meer: hoe talrijker
de plaatsen waar lichaam aan lichaam raakt, des te inniger de éénheid. Dit is de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

wondere werking van ‘Le Baiser, van ‘l' Eternelle Idole’, ‘Le Poète et la Muse’
waarvan P.N. van Eijck de teerheid zoo mooi te benaderen weet in deze regels:
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‘Twee kind'ren nog, maar die elkander kussen.
In 't wazige gelaat, bleek over-droomd,
Is niets ontwaakt dan schaduwen van teêrheid:
Zij beiden zijn een sluimering nabij....
Maar het is niet alléén het raken van lichaam aan lichaam, die de eenheid geeft aan
een beeld-groep; die kan zijn enkel in de compositie, 'wijl dan de lucht, die om de
verschillende gestalten gaat, is als hun vereeniging, gelijk bij ‘Les Bourgeois de
Calais’, mannen van aard en leeftijd verschillend, die in den dood gaan voor hun
stad, in wanhopige wilskracht de een, in moedige gelatenheid een ander. En dit is de
invloed, die Rodin van ‘de Poort van de Hel’ wilde doen uitgaan. Aan de ingang de
machtige figuren van Adam en Eva; dreigend in één te zinken onder de wanhoop
hij, de moede armen hangend, het lijf gebroken in zig-zag lijn, die heel de gestalte
doorloopt; zij in haar smart gedoken als haar hoofd gedoken steekt tusschen haar
twee borsten. En midden voor de groep ‘de Denker’. ‘Sein ganzer Leib ist Schädel
geworden und alles Blut in seines Adern gehirn’; zwaar van gedachte zit hij neer, de
kin gestut in de sterke hand, en zijn oogen staren.
Over de oneindige beelden van dien grooten werker, dien denker Rodin, is nog veel
te schrijven: over zijn fijne vrouwen-portretten en zijn subtiele Liefde-groepen, over
zijn krachtige mannekoppen als het borstbeeld van Rochefort; hoe het gebaar, in ‘l'
Homme de l' Age d'Airain’ geboren, ontwikkeling vond in ‘Johannes de Dooper’,
zijn eerste schrijdende figuur, die gaat met groote tred, als Achilles gegaan moet zijn
over de Asphodillen-weiden; hoe Rodin geschapen heeft de beeltenissen van Victor
Hugo niet een eerste indruk productief makende, maar na lange arbeid van hoofd en
handen. Ten besluit alleen nog de Balzac-figuur.
Eer Rodin begon - reeds was de schrijver gestorven - las hij vele zijner boeken,
las beschrijvingen over hem, bezocht de streken, waar hij geleefd had en gewerkt.
En langzaam in de Balzac's geest ingeleefd, voelde hij in zich, van vorm tot vorm,
een visie groeien en toen dat innerlijk gezicht zich had voltooid, toèn begon hij zijn
werk; verscheidene modellen van des dichters grootte en statuur nam hij waar in hun
daaglijksche doen, hun onbewuste gebaren schetsende. Dan begon hij in steen, terwijl
hij het heldere beeld van zijn geest lijn voor lijn volgen moest, niet anders meer kon;
en zóó was hij geheel één met zijn arbeid, dat hij, van wat om hem gebeurde, niets
vernam.
Hoog achter-over het hoofd, forsch opgericht het lichaam, dat zijn zwaarte verliest
in de plooienval van een ruim kleed, de oogen gesloten, zoo staat de Balzac verheven
in daden van schepping; van deze wereld geestelijk gescheiden, schijnt ook het
lichaam te willen verrijzen en in gedachten op te gaan.
En zoo is de denker, de werker Rodin zelve.
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Marie Kalff,
door Johan de Meester.

MARIE KALFF.

't Hoort tot de, naar het schijnt van-zelfsprekende, ervaringen in eens menschen
leven, alle inzichten, opvattingen, brokken van de levens-beschouwing beurtelings
in de knel te zien komen. Bij het aanschouwen van de ‘emancipatie’-verlangens der
vrouw raakt, meer dan eenig ander voorkeurs-besef, mijn, mij dierbare, vadsigheid
in het gedrang. Die immers waarlijk-hemelsche luiheid, waaraan ik, zeven, acht jaar
oud, mijn eerste geschreven leugen begaan heb, toen op de school te Harderwijk het
bord den theatralen nonsens te lezen gaf, dat zij ‘des duivels oorkussen’ zijn zou en
heel de klas dit na-griften moest.... Peinzende over emancipatie, denk ik aan Frits
Lapidoth. Want, het is te Parijs gebeurd en meer dan een kwart eeuw geleden, eens
heeft hij, die goedig is, die het liefst iets vriendelijks zegt, mij toegevoegd: - ‘Wat
een geluk, dat jij geen geld hebt; anders voerde je nóóit wat uit’, Il n'y a que la vérité
qui offense - ik vond mijn kamaraad toen wreed. Ook weet ik nog altijd niet: ben 'k
wel veranderd? of.... had hij gelijk: was het een geluk?.... Een wet blijkt, juist nu,
het noodzakelijke kunstmiddel, om van ons mannen gedaan te krijgen, dat wij naar
de stembus draven; en ‘d e vrouw’ verlangt te ‘kiezen’.... Dort, wo du nicht bist, ist
das Glück!
Met mijn, ook al zoo ijverige, jonge vriendin Jo van Ammers-Küller ben ik verleden
jaar, vroeg in den herfst, op een nog zomerschen zondagavond naar Den Haag en de
H a g h e s p e l e r s geweest; in hare woning had ik gegeten, haar tuin-buiten-Leiden
en Noordwijk lokten, doch de schrijfster van R o e p i n g wou
op-naar-den-schouwburg, en zoo zágen we dan P e n , een stuk, dat me net zooveel
zei als zijn naam; maar bij de vertooning waarvan, meer nog dan de gretige
belangstelling mijner buurvrouw, de werklust van Enny Vrede me trof, die, voor de
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tweede maal op een nog zomerschen zondag, vol animo de hoofdrol speelde....
Lapidoth, wist ik wéér, had gelijk. Vrouwen, die mij benijden, wanneer de tuf van
een kiesvereeniging me uit de gezelligheid van een five-o'clock-thuis wegsleurt; zijn
niet langer hedendaagsche sfinxen-bij-uitnemendheid: ziehier een jong, bevallig
vrouwtje, dat liever dan het landgoed-buiten-Utrecht van haren vader en liever dan
haar eigen serre buiten Den Haag, het popperig H a g h e s p e l e r s -tooneel heeft! ‘Roeping!’ triomfeerde mijn buurvrouw, en ik
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háátte Lapidoth. Wij leven in een kwaden tijd.
Want echo van dézen tijd is het zeker en.... misschien van een lateren niet!.... Bij
wat de oorlog aan levens kost, is, integendeel, een onwederstaanbare drang naar het
gezinsleven-zondermeer mogelijk, reeds voor een naaste toekomst. Zal men dan de
geestkracht in R o e p i n g 's-vrouwen als Enny Vrede voldoende waardeeren?

MARIE KALFF.

Een belangrijker voorbeeld, nog, van dergelijk streven heeft onze, iets oudere,
landgenoote, de Fransche tooneeliste Marie Kalff gegeven. Hoè moeilijk heeft zij
haar leven gemaakt uit geestdriftige liefde voor de tooneelkunst! Ook haar wachtten,
haar lokten gemak en genoegen. Raakte zij, onder haar halsstarrig volharden, tot een
korte rust bereid, zij vond die op het ouderlijk landgoed in die schoonste dreven des
lands, vóór welke Ruysdael en Jan van Goyen hun blijdste licht-droomen hebben
gehad. Bij het volgen van haar carrière konden, daarentegen, de voorrechten der
geboorte haar niet anders dan tot last zijn. Zij moest in den vreemde zich een
ontzeggen voorschrijven, dat als een zelve-vergeten-zijn haar bestaan beheerschte.
Met haar talent en niets dan dat, wilde zij te Parijs er komen. Was de patriciërs-dochter
vóór de volvoering van haar besluit in verzet geraakt tegen vooroordeel en
eerbiedwaardige traditie, buitenslands zou zij opbotsen tegen opvattingen der
overlevering, welke streng als de wet zouden blijken, en waaraan zij niets
eerbiedwaardigs, alleen vuns of vies vooroordeel zou vinden. En hare fierheid zou
moeten gedoogen, dat zij met de kunstgrepen der vrouwelijke diplomatie zich te
weer stelde tegen allerhand arglistigheid, welke de jonkvrouw in haar met één gebaar
der hooghartigheid tegelijk had kunnen bestraffen en ontwijken, doch in de zoowel
wreede als gore atmosfeer waarvan de kunstenares het besef van haren aanleg wel
als een weelde, die volstrekte toewijding vorderde, moest hooghouden.
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Erger bezoedeling moet geweest zijn, dit haar geluks-besef gestadig bedreigd te zien
door de ervaring, dat de tooneel-praktijk te Parijs voor illuzies haast géén plaats laat.
Heeft zij niet onlangs, in een interview, Genève, het Zwitsersch Parijs, aan dat van
de Seine tot voorbeeld gesteld, daar zij thans, tijdens de oorlogs-verbanning, meer
leeft in moderne kunst dan ginds, waar het huis van Molière 't nog altijd houdt met
l e M o n d e o ù l' o n s' e n n u i e en de boulevard 't liefst Bernstein ziet? Zooals
de schilderkunst r e f u s é s , de wereld der dichters haar m a u d i t s heeft, kent de
schouwburg dien ‘van ter-zijde’, iets buitenissigs, buitensporigs, gansch buiten het
tooneel-b e d r i j f , d.i. bestaande èn zonder staats-subsidie, èn zonder de reclame der
kranten, èn zonder de aandacht van het publiek; slechts met de belangstelling van
die dilettanten en snobs, wier bezoek men noodig heeft, doch wier voorbijgaan, wier
oprecht-getóónde onverschilligheid meestentijds te verkiezen zou zijn.
Wie Parijs liefheeft, haat den boulevard. Helaas, buiten de schouwburgen met
staatssubsidie, i s het tooneel te Parijs boulevardtooneel; en vrouwen, die geene
vreemdelingen zijn, wiertalent dus, in elk geval, krachtiger kon blijken: een Bady,
een Després, ondervinden aldoor, dat een tooneelspeelster die wil d o e n , niet de
kunst, doch het spel moet beminnen.
Ook door met nobele fierheid af te wachten, heeft Marie Kalff haren moed, haar
liefde voor de kunst getoond, en tevens een plaats erlangd en behouden in een é l i t e
van kunstenaars en kunstzinnigen, van welke de menigte weinig of niets merkt, wier
‘tempel’ in den laatsten tijd het T h é â t r e d e s A r t s was, dat met dezen naam een
onderscheid en een afscheiding in het licht stelde, waardoor heel het tooneelgedoe
wordt gekenschetst.
Bij Antoine en bij Lugné Poë is Marie Kalff geweest, in het T h é â t r e d u V i e u x
C o l o m b i e r en, als gezegd, in dat d e s A r t s ; zij heeft Ibsen gespeeld, Maeterlinck,
Claudel, stukken van haar echtgenoot en van andere minder bekenden; zij heeft dus
waarlijk d e w e e l d e b e r e i k t van haar plaatsje in die kleinere
Parijsche-tooneelwereld, waar het theater kunst wil zijn.
Ook vóór den oorlog, is zij herhaaldelijk buiten Frankrijk geweest om voor te
dragen, en haar vaderland heeft haar voornamelijk als voordraagster leeren
waardeeren. Hoe bekoorde zij, al jaren geleden, met de kleinere gedichten van
Maeterlinck; en hoe diep heeft haar dictie getroffen, toen zij verleden winter
hartstochts-poëzie uit verre landen en verre tijden hooren deed! Er bleek veel meer
kracht in haar voordracht gekomen. Door oosterschen hartstocht voérde zij heen. Er
was gevoel en er was techniek - zij steunden elkander, zooals levendigheid slechts
bij een techniek van veel overleg en volkomen beheersching aan het
kinderlijk-eenvoudige, aan liefelijkheid ten goede kan komen. Er was bevallige
guitigheid, telkens flikkerde fijnheid over en door den hartstocht heen, die toch de
godgezegende macht blééf, in al dit volksdichten over de min, de schoone vervoering
uit oude tijden of verre streken - van Rusland en China, van Beloetsjistan en Annam.
Met gratie, in schoonheid, het overgegeven-verlangen des minnaars te doen kennen,
het gelukte de bevallige voordraagster, toen zij dit uit Birma verfranscht bood:
Je sens qu'il descend en moi
Un désir effréné, fou,
De longuement baiser tes yeux
Effrontés et si provoquants,
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De longuement baiser ta bouche
Et tes dents cirées au betel
Et de longuement posséder
Ton corps amoureux et lascif
Que dessine et que cache
Ta longue robe flottante
Tissée de soie rouge et d'or.
Dien avond in de Doelenzaal, gelijk vroeger in den Kunstkring, heb ik begrepen, dat
Marie Kalff de.... emancipatie van een Bloemendaalsch landgoed naar het Parijsche
kunstleven heeft begeerd en volbracht: - dat zij dit heeft gewild èn gekund.
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De bruggen van Parijs,
door Otto van Tussenbroek.

O. VAN TUSSENBROEK. LE PONT D'AUSTERLITZ (TEEKENING).

‘I like the roar of cities. In the mart
Where busy toilers strive for place and gain
I seem to read humanity's great heart
And share its hopes, its sorrows and its pain.
The rush of hurrying trains that cannot wait
The tread of myriad feet, all say to me:
You are the architect of your own fate
Toil on, hope on and dare to do and be!’
(WILCOX).
Het is warm in den nachttrein en na den langen slapeloozen tocht van uit Holland is
het aanbreken van den nieuwen dag een blijde begroeting. Bij Creil komt een
medereiziger in de coupé en in de uitbundige vroolijkheid van het vroege
ochtendgloren, wijst hij ons vriendelijk, alsof hij weet dat dit onze eerste reis is naar
de stad van licht en leven, naar de stad vol schoone beloften, ver weg in nevelen
omhuld den Eiffel-toren, die als een vreemde wachter van den nacht boven de in
blanke blauwte liggende stad ten hemel rijst. Nu stormt met groot geweld de trein
de Gare du Nord binnen. Hol klinkt schel gefluit onder de reusachtige stationshal en
allerwegen is geroep en geschreeuw van magere facteurs en dikke hotel portiers. Een
onafgebroken stroom van reizigers dringt naar den uitgang en als de beambten van
het ‘Octroi de la ville de Paris’, die dreigend in donkere mantels aan de
uitgangshekken staan, ons na kort onderzoek hebben door gelaten, zijn wij op straat.....
Als wij dan denkend aan het fransche: ‘cheval blanc, porte bonheur,!’ een fiacre
kiezen met wit paard, dan rijden wij dra Parijs binnen! Het is een ongekende drukte,
daar in de rue de Dunkerque en groot is de bekoring van al het nieuwe en onbekende.
Het zijn niettemin bekende namen, die wij op de hoeken der straten aflezen, namen
die heel de roemrijke historie van het groote Frankrijk in herinnering brengen:
Boulevard de Magenta, Strassbourg, Sebastopol, en
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daar gaan wij dan voor de eerste maal de schoone stad tegemoet, waarvan le Comte
de l'Isle eens heeft geschreven:
‘Ville auguste cerveau du monde, orgueil de l'homme,
Ruche mortelle des esprits,
Phare allumèe où sont Athènes et Rome
Astre des Nations.... Paris!’

P. DUPONT. LE PONT DE LA TOURNELLE (ETS).

Een heerlijk frische morgenwind koelt ons het gelaat en waait ons de lucht van
oude eau de cologne en sigarettenreuk van de treinreis uit de kleeren. Hoe heerlijk
en feestelijk is dit alles in de streelende zoelte van den ochtendstond, heerlijk en
feestelijk ook het voorbij gaan van vele voertuigen zwaar beladen met jonge groenten
en rijpe vruchten uit de weelderige landdouwen om Parijs, die naar de ‘Halles’ gaan.
Telkens zien wij in de groote spiegelruiten der nog slapende magazijnen het beeld
weerkaatst van onzen fiacre en zoo rijden wij dan.... Vóór ons het witte paard en de
zwijgzame koetsier in licht gele jas met gouden knoopen en wit gelukten hoogen
hoed met kokarde en onze koffer vertrouwelijk naast hem op den bok en om ons
heen al het nieuwe, het nooit geziene.... Daar rijzen twee groote gebouwen links en
rechts, schouwburgen wier naam met vergulde letters op den gevel zijn aangebracht,
het théatre du Châtelet en het théatre Sarah Bernhardt, en dan zijn wij ongemerkt
haast op den pont de Change. Daar is dan nu....
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is dat nu.... d e S e i n e ! De Seine, slagader van den metropolis, veel bezongen vloed,
draagster van ontelbaar aantal vaartuigen beladen met den rijksten oogst van de
schoonste wijngaarden en vruchtbaarste boomgaarden en velden van het
onvergelijkelijk rijke Frankrijk. Doch ook: hoe vele vervlogen idéalen rusten in dit
water met zijn wonderlijke kolking en korten golfslag en hoevele vruchtelooze
verwachting ging verloren in de bekoring van de sidderende rimpeling en daemonische
kracht van dit immer in één richting stroomend troebel groenig-gele water, dat Seine
heet. Er is iets beklemmends in dien eersten indruk, doch wij willen nu opgewekt en
vrijelijk genieten van al het schoone en bovenmatelijk blijde, dat zich van alle kanten
aan ons opdringt. Want hier op den pont de Change zien wij de Cité met het Palais
de Justice en le Temple; de Tribunal de Commerce, l'Hôtel Dieu et daar.... daar is
de Notre Dame met haar dubbel-torens en l'Hôtel de Ville, de Toren St. Gervais en
ginds de pont Neuf en tal van andere bruggen links en rechts van ons in een lichtende
grijsheid, gansch anders dan wij Hollanders kennen.

P. DUPONT. LE PONT MARIE (TEEKENING).

En dan treft ons voor de eerste maal de onzegbare, onvergelijkelijke, onvergetelijke
schoonheid van de Seine met al haar bruggen en de zoo zeer eigene schoonheid ook
van de limpide parijsche atmospheer, waarin de blanke kleuren teeder vervloeien in
een vreemd gespeel van bleeke en koele klaarte. Het groen grijze water, spoelend
tegen koel grijze boorden en de majestueuse grijsheid der eeuwen-oude bruggen; de
witte en fijn grijze kleur der huizenblokken in onnoem-
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baar vele schakeeringen van een alles overheerschend blank en bleek grijs, doet elke
blijdere en warmere kleur sterk spreken en zoo is in deze in grijs gestemde omgeving
hier en daar het schaterend rood op een reclamebord of klaterend oranje en puur
emerald groen op zonneblind of scheepsluik een blijde open noot, een blijde en
blijvende verheugenis.....

J.B. JONGKIND. LE PONT D'ARCOLA (AQUAREL).

***
Van het punt af waar de Seine Parijs binnen vloeit bij de porte de la Gare ter eene
en de porte de Bercy ter andere zijde, tot aan de plek waar zij de stad weer verlaat
bij de porte de Meudon links en de porte de Billancourt rechts, wordt zij overspannen
door een dertigtal meer of minder monumentale bruggen, veel verschillend van aard,
sommigen van steen, sommigen van ijzer en zelfs een enkele van hout, maar alle van
een telkens zeer treffelijke eigenaardige en eigendommelijke bekoring en beteekenis.
Want elke brug heeft een eigen historie, in elke brug leeft ook een deel der glorie
van den metropolis en zoo willen wij U voeren langs de bruggen van Parijs, want
langs en op en over en onder deze bruggen klinkt ‘the roar of cities’ en veel liefs,
maar ook veel leed zult ge er vinden, wanneer ge u te luisteren zet naar het kloppen
van ‘humanity's great heart’.
Als wij dan langs den p o n t N a t i o n a l gaan, welke gedeeltelijk dienst doet als
spoorbrug van den ‘chemin de fer de ceinture’ dan voert onze tocht langs rommelig
terrein. Het is hier evenals bij de p o n t d e To l b i a c en p o n t d e B e r c y een
gedurig geluid van krakende wagens zwaar beladen met volle tonnen wijn, die naar
de entrepôts gaan en naar de ‘Halles au Vins’ welke tusschen den p o n t A u s t e r l i t z
en den p o n t S u l l y gelegen zijn. Want de Seine, dat is ook de groote voedende
slagader van Parijs en zoo zien wij hier de wijnfusten opgestapeld tot ware bergen
en allerwegen is een heftig en hevig roepen en joelend ophitsen van de voor de zware
wagens gespannen ardenner paarden, waarvan onze te vroeg gestorven kunstbroeder
Dupont op zoo uitnemende wijze in zijn werk wist te vertellen, die prachtige witte
ardenner paarden! Gij zult ze overal zien op de kaden der Seine en gij zult ook telkens
weer opnieuw getroffen worden door de pracht van hun krachtig bewegen. Het kan
zijn, dat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

435
gij straks het geluk hebt het baden der paarden te zien bij pont Marie als dan bij dit
‘abreuvoir’ de zon schijnt op hun witte flanken en de sterk gebruinde voerlieden
barvoets bezig zijn met hun blauwe kielen en scharlaken roode buikbanden, dan zijt
gij tevens de gelukkige getuige van een der meest schilderachtige dingen die de
Seinekaden in zoo overgroote en overvloedige mate te genieten geven. En daar, als
prachtige achtergrond de talrijke zoo zeer verschillende schepen met hunne takelage's
en veelkleurige kajuiten; de drijvende waschinrichtingen welke aan den wal gemeerd
liggen en die wij overal in de Seine zullen aantreffen en ook de aanlegplaatsen der
stoombootdiensten met hun veelvervige reclameplaten en daarachter weer de
zandsteenen brug met breede bogen de rivier overspannend en onder deze bogen
door weer het prachtige verschiet van andere bruggen in blauw waas wegzinkend,
ziet dan zult ge mede kunnen doorvoelen hoezeer lief, hoezeer dierbaar ons dit alles
is.... En zoo.... in dien verticalen stand van torens, huizen massa's walkanten en
masten der schepen is de horizontale schuivende lijning der bruggen met hun altijd
durende dreunende stroom van voetgangers en voertuigen, met hun ‘tread of myriad
feet’, immer eene prachtige en welkome onderbreking. En aan de kaden zelf een
telkens wisselende opstapeling van al het geen de zwaar belaste en zwaar gevulde
Seineschuiten daar ontladen. Nu eens het in zonlicht schitterend goud-gele zand in
zware heuvelen neer gestort, dan weer de glinsterend dreigend zwarte als donkere
karbonkelen glitterende steenkolen of wel de blikkerend witte blokken mergelsteen
bestemd voor den bouw van nieuwe huizen met al de daarbij behoorende bedrijvigheid
van duizenden werklieden en honderden paardenspannen en een knallen van zweepen;
roepen en zingen der voerlui; kraken en draaien der stoomlieren en koortsachtige
bedrijvigheid allerwegen.

OTTO VAN TUSSENBROEK. LE PONT ALEXANDRE III (SCHILDERIJ). DORDRECHT'S MUSEUM.

Zóó is dit deel der Seinekaden waaraan deze eerste bruggen gelegen zijn. Vooral
bij den pont Austerlitz is het uitzicht geweldig indrukwekkend. Want ginds ligt heel
Parijs voor ons te droomen, in nevelen verzonken, ver weg doemen de dubbeltorens
op van de Notre Dame en links beheerscht de énorme koepel van de ‘Jardin des
plantes’ dit treffend uitzicht; achter ons de ‘gare d'Orléans’ en het viaduct van den
métro; ziet daar duikt deze
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juist als een speelgoedtrein van uit den grond om als het ware even lucht te happen
in het vroege zonlicht, dat op de ruiten blikkert, en fluitend dringt na een plotselinge
scherpe bocht het treintje weer den koker binnen. Hoe nietig en klein doet alles in
deze geweldige omgeving. Zoo ook de toombooten die een vasten dienst vormen
tusschen de verschillende aan de Seine gelegen stadsgedeelten: de ‘bateaux omnibus’
of de ‘mouches’ en ‘hirondelles’ zooals de parijzenaar ze noemt, Ook varen zij naar
de ‘banlieue’ van Parijs, naar St. Cloud, Suresnes, Auteuil of Charenton.

FRED. HOUBRON. LE PONT LOUIS PHILIPPE TEEKENING).

***
Verbonden door den p o n t St L o u i s ’, liggen twee eilanden in de Seine: ‘l'Ile
St. Louis’ en ‘l'Ile de la Cité’ en nu zijn wij tegelijkertijd in het hart van Parijs
aangeland. Hier is de p o n t S u l l y de verbinding tusschen den Boulevard St.
Germain en Henri IV en hier vlak bij Pont Sully zien wij ook de typische houten
‘p a s s e r e l l e d e l' E s t a c a d e ’ De beide eilanden zijn door een twaalftal bruggen
met den vasten wal verbonden en beginnend bij P o n t S u l l y volgen: de p o n t
d e l a To u r n e l l e links tegenover p o n t M a r i e rechts; evenals de p o n t d e
l' A r c h i v è c h é en de p o n t L o u i s P h i l i p p e ; de p o n t D o u b l e en p o n t
d e l' A r c o l e ; de p e t i t p o n t en p o n t N o t r e D a m e ; de p o n t St. M i c h e l
en p o n t a u C h a n g e en ten slotte de p o n t N e u f , welke evenals pont Sully
doorloopt.
Tot de oudste van al de hier genoemde bruggen behooren vooral de pont ‘Neuf’
ondanks den naam en de pont ‘au Change’.
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OTTO VAN TUSSENBROEK. LE PONT MARIE ET LA TOUR ST. GERVAIS (SCHILDERIJ).

Wat wij in Mercier's ‘Tableau de Paris’ zagen is nog immer van kracht, waar hij
zegt: ‘le pont neuf est dans la ville ce que le coeur est dans le corps humain: le centre
du mouvement et de la circulation’. Hier, bij deze bruggen vooral, klopt het hart van
Parijs, hier kunnen wij lezen in ‘humanity's great heart’, hier is dan ook het felle,
volle leven in velerlei schakeering te bestudeeren. Zoo willen wij dan zien naar al
wat leeft en streeft daar op de bruggen en kaden en onder de koele beschaduwing en
veilige bescherming der breede brugbogen, waartegen de streelende wiegeling van
den stroom immer werkzaam is. Zoo weet de vol-bloed Parijzenaar onder welke brug
hij de hondenscheerders en hondenwasschers vinden kan of waar de
matrassenmaaksters en stoelenmatters bezig zijn; of ook waar de lompenzoekers hun
waren aan de opkoopers van de hand doen; daar zien wij ook de aller armsten van
Parijs de sigaren en sigaretten stompjes sorteeren welke zij op de boulevards en onder
de stoelen der cafés hebben bijeen geraapt met een behendige beweging van hun
puntig stokje. Overal aan de kaden zien wij ook de liefhebbers van visschen turen
naar hun kleinen dobber, drijvend als een kleurig stipje op het rimpelend watervlak,
ook de altijd daarbijbehoorende geduldige kijkers. En boven aan de kade waar de
boekenstalletjes staan, gluren en turen en tasten en vergasten zich de liefhebbers van
het boek en menig arm ‘employé’ keert hier dagelijks terug om te lezen en kosteloos
te genieten van al hetgeen deze bibliotheek hem vrijelijk biedt. Doch wie van sterke
tegenstelling houdt moet hier s'avonds komen. Terwijl dan de rijke Parijzenaar in
zijn ‘limousine’ van een twintig mille geruischloos over de bruggen glijdt, wel
doorvoed en warm, zwerft de allerarmste der ‘ville lumière’ in het duister onder de
brugbogen en spreidt zich hongerig en koud

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

438
een legerstede van wat vochtig stroo op de harde steenen der kade.
Hoevelen hebben zich niet in uiterste wanhoop in dit Seine water gestort als laatste
uitkomst, daar zou de ‘Morgue’ daarginds bij de Notre Dame van kunnen
meevertellen. Onder die velen was ook de uitnemende dichter Léon Deubel; ook hij
zwierf daar in den laten nacht en ook hij zocht in de Seine een te vroeg einde....
‘Seigneur, je suis sans pain, sans rêve et sans demeure
Les hommes m'ont chassé parce que je suis nu,
Et ces frères et vous ne m'ont pas reconnu
Par ce que je suis pâle et parce que je pleure....’
en verder ook:
‘Je sens autour de moi que les bruits sont calmés,
Que les hommes sont las de leur fête éternelle
Il est bien vrai qu'ils sont sourds à ceux qui appellent,
Seigneur! pardonnez-moi s'ils ne m'ont pas aimé!’
Het is een klacht en zoo innig droevig, doch het is ook zulk een innig zuiver beeld
van wat wij daar vaak doorvoelden. Ons klonk menigmaal het schreien van een kind
in den nacht onder deze brugbogen als een daemonisch lachen....
***
Na den pont Neuf volgt de p o n t d e s A r t s , een smalle geheel ijzeren voetbrug,
voerend van het ‘Louvre’ naar het ‘Institut de France’. Deze brug ontleent zijn naam
aan het feit, dat het Louvre eertijds ‘palais des Arts’ genoemd werd. Wij zijn hier
vlak bij de Rue des Beaux Arts waar in het Hotel d'Alsace op 30 Nov. 1900 Oscar
Wilde stierf. - En zoo is ook deze plek weer vol van herinneringen want links van
ons zien wij op de Quai de Conti het kleine huis waar eenmaal Napoleon als leerling
der Ecole militaire zijn bescheiden verblijf had.
Vanaf deze brug, langs den pont du C a r r o u s e l met de vier enorme beelden
groepen waarvan een groep d e S e i n e symboliseert, tot aan P o n t R o y a l strekt
zich de port St. Nicolas uit, waar de stoomschepen ankeren uit Londen en Liverpool.
Het is hier te midden van dit deftig stadsdeel een vreemde drukte en bewegelijkheid,
met de façaden van het prachtige Louvre als achtergrond, het grootste en schoonste
paleis der wereld, waarvan elke steen ons herinnert aan groote tijden, aan de dagen
van Philippe II, Auguste en den pronklievenden François I; de heerschzuchtige
Catharina de Médicis of ook aan die van Henri IV en Lodewijk XIV tot aan de
dreigende doch tevens zorgelijke periode van het tweede Keizerrijk.
Men zou de stadsgedeelten, waarlangs de Seine spoelt in een vijftal vakken kunnen
scheiden, als daar zijn: 1e het rommelige fabrieksdeel tusschen Pont National en
pont Sully; 2e de oude Cité tot aan port Neuf met de beide eilanden; de handel
drijvende stad, met links het stadhuis en rechts het Quartier Latin als intellectueel
middelpunt; 3e het deftige deel van Parijs met de officieele gebouwen van hier tot
aan pont de l'Alma met links de Munt, het Instituut, het Palais Bourbon en Ministerie,
de Tuileries, het Petit en Grand Palais; 4e het deel tusschen pont de l'Alma en pont
de Passy met de chique patriciers woningen, want het noord westelijk deel van Parijs
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is de zetel van de oudste adellijke families en ten slotte 5e wederom het rommelige
deel tusschen Passy en het viaduc d'Auteuil.
En zoo behooren dan ook de pont Royal, pont d e S o l f é r i n o (een leelijke
ijzeren brug met een drietal bogen) p o n t d e l a C o n c o r d e (waarvan het boven
gedeelte bijna geheel van steenen uit de oude Bastille is gebouwd), p o n t
A l e x a n d r e III (met één enkele boog van 107 meter de Seine overspannend, met
aan beide ingangen twee kolommen van meer dan twintig meter hoogte, bekroond
door fraai vergulde figuren: de faam een steigerende Pegasus leidend);
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de p o n t d e s I n v a l i d e s (versierd met groepen de ‘Victorie’ voorstellend); de
p o n t d e l ' A l m a (waarvan de pijlers voorzien zijn van soldatenfiguren) en ten
ten slotte de p o n t d e J é n a (gebouwd ter herinnering aan de triumf van Napoleon
over de Pruisen in 1806) versierd met arenden en vier reusachtige groepen: een griek,
een romein, een gallier en een arabier, welke elk een steigerend ros aan den teugel
houden, tot de meest deftige bruggen van Parijs. En hier zijn wij dan tevens aangeland
in een gedenkwaardige plek van den metropolis, want de pont de Jéna vormt de
verbinding tusschen het Trocadéro, hoofdgebouw der wereldtentoonstelling van 1867
en het Champs de Mars met den Eiffeltoren van de latere tentoonstelling in 1889.
Men kan van meening verschillen omtrent de schoonheid van dit geweldig gedrocht,
doch zooals dit ding daar stevig geplant staat op zijn vier kolossale voeten als een
gigantische wachter boven heel deze krioelende milioenenstad, is er niettemin in
deze groote afmeting reeds een zekere ‘grootheid’ welke niet te miskennen valt. Er
is veel ‘snobisme’ in, maar voorzeker ook veel, dat pleit voor de voortreffelijkheid
van het menschelijk genie.
Hoe klein lijkt alles hierbij. Juist rijdt een met groote blokken mergelsteen beladen
kar de kade langs, getrokken door vier voor elkaar gespannen witte paarden. Het is
als een bewegen van kleine witte insecten, daar aan de overzijde der rivier, waarin
de stoombooten als watervliegjes dwarrelend langs het oppervlak strijken....
Doch wij willen verder gaan, naar het Quartier de Grenelle et Passy. Hier overspant
de p o n t d e P a s s y de Seine met twee verdiepingen, waarvan de hoogste het
viaduct is van de Métro. (versierd door groepen: ‘les forgerons de la France
industrielle’ ter eene en ‘les Nautes de la Seine’ ter andere zijde). Tusschen deze
brug en den p o n t d e G r e n e l l e ligt een lange ‘allée’ of ‘ile des Cygnes’, aan
welks uiteinde het verkleind model geplaatst is van het bekende vrijheidsbeeld, dat
de haven van New-York siert, als geschenk der Fransche regeering aan Amerika
Verderop ligt de p o n t M i r a b e a u , maar wij willen niet verder gaan dan dit
‘zwaneneiland’, want ons neerzettend op een der banken willen wij rusten en voor
de laatste maal op onzen tocht stadwaarts zien. Achter ons ligt de wonderlijke
pont-viaduc d'A u t e u i l , een dubbele brug met links en rechts een voetpad en in het
midden een spoorweg ‘avec des arcades surperbes et son étage supérieur de pilastres
qui en fait comme un long palais aux immenses fenêtres’ zooals een parijsch
kunstenaar eens zeide en ginds teekenen de heuvelen van Meudon en Bellevue zich
scherp af tegen den avondhemel. Over de rivier klinkt het roepen van een
wagenvoerder en het knallen van zijn zweep en ver weg, het blaffen van een hond
en het ijle geluid van een strijkje van een der landelijke cafe's van de ‘point du Jour’.
En in de stilte van den avond is ginds als wij scherp luisteren ook een vreemd steunend
geluid te speuren: het hijgend ademen van dat wondere wezen: de wereldstad. Een
transparante damp stijgt aldoor als vochtige ademtocht boven die geweldige vlakte
van bruggen en huizen en kerken en paleizen ten hemel. En aldoor stroomt de Seine
langs kaden en bruggen onder de donkere bogen en om de breede pijlers heen en het
is alsof zij in een murmelen en mompelen ons vertellen wil van al het geluk en
ongeluk van al het schoone en on-schoone, van al den rijkdom en al de armoede
welke zij op haar tocht door den metropolis zoo vol geheimen, zwijgend beroerde.
En moede, vloeit in de doezeling der teer bevende deemstering de rivier langs ons
henen en wegdoemend in een nauw merkbare neveling kronkelt zich de Seine als
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een zilver lint op haar verderen langen tocht door het heerlijke, het wonderlijke, het
overschoone Frankrijk......
L a r e n , 1916.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

440

M.W. VAN DER VALK. STILLEVEN: MONSTER MET SCHEDEL EN SCHELP (ETS).
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De humor in het werk van M.W. van der Valk,
door Otto Barendsen.

M.W. VAN DER VALK. GEMBERPOT MET CHINEESCHE POPPETJES (ETS).

Er zijn mensen, die door te groote belangstelling en te kleine begaafdheid zelf niet
in staat tot 't scheppen van kunstwerken, zich tot levensdoel hebben gesteld het
schrijven over kunst en zich al schrijvende hebben aangematigd eerbiedig of juichend,
blijblijblij, goedkeurend en schouderbekloppend, onverschillig, bemeesterend,
misprijzend, sarcasties of honend te verhalen van de kunst die door de productieve
talenten met inspanning van al hun krachten is voortgebracht in het besef hoeverre
ze wel bleven van hun hoogste idealen.
Er zijn begaafde mannen en vrouwen, die door overmaat van krieties vermogen
zichzelf tot impotentie hebben gedoemd en dan in de tijdschriften gaan verkondigen
hoe de kunst en kunstenaren moeten zijn of niet zijn.
Er zijn historici, die naarstiglik feiten en feitjes verzamelen welke ons nader moeten
brengen tot de kunstwerken uit vervlogen tijden.
Er zijn litteratoren en quasifilosofen die met dikke woorden en duistere zinnen
waarvan noch de lezer noch ook de schrijver ooit te weten zullen komen wat ze
beduiden ons willen voeren in de diepste diepten van de kunst.
En onder al die didaktiese talenten zijn er die hun lange en taaie zinnen zo door
elkaar draaien dat men denkt aan een niet te ontwarren bos raffiaband - toch weten
ze met geduld en vlijt het te brengen tot een soort roem.
Ook vindt men er die in zonderlinge impertinentie de raarste eisen stellen aan hun
moedertaal en ons willen doen geloven dat ze in de diepte duiken als ze inderdaad
sprongen maken als circusclowns: alle logica in hun werk is zoek en toch vinden ze
lezers en vermaardheid.
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m.w. van der valk. meermin (krijtteekening).

Men wijst ons om tot kunstgenot te geraken vele wegen: wijsgerige,
geschiedkundige, litteraire, men wil ons als antieke moeders het grafiese en picturale
voer voorkauwen en in de mond steken als we maar de moeite willen nemen te gapen.
Er is nog een weg, te weinig begaan voorloopig, die ik gaarne zou betreden als ik
maar durfde, die ruimte geeft voor de heerlikste geestesacrobatiek. Men zou ons
p s y c h o l o g i e s beter kunnen voorlichten. Een beeldend kunstenaar is toch ook
een mens, een met een ziel al is men het er niet erg over eens wat men daaronder
heeft te verstaan. Waarom speurt men niet naar de psychiese kwaliteiten van onze
schilders en beeldhouwers, waarom past men niet alle methoden van onderzoek op
hen toe die er tot nog toe zijn uitgedacht? Het zou ons goed doen, het zou ons nader
brengen, als maar nader.
Wij armzaligen immers hebben zulke zwakke zinnen, zo'n bevangen geest, dat we
pas langs de vreemdste kronkelwegen van het vernuft kunnen komen tot waardering
van hetgeen de kunstenaar ons goeds en heerliks biedt? We kunnen niet meer zonder
piekeren, zonder ontleden, zonder zeurig praten genieten, zwijgend, van een wondere
bloem die opbloeit voor onze voet. Wij willen uitleggen en uitgelegd worden, we
willen weten en geweten worden en kunnen niet beseffen hoe alles ons zou
toegeworpen worden als we eerst het koninkrijk Gods hadden gezocht.
Ja, wij allen, voorlichters en voorgelichten zullen ook aan ons krieties apparaat
de noodige kennis der ziel moeten toevoegen, we zullen profijt moeten trekken van
psychoanalyse, van karakterologie, we zouden een rompstanden-theorie moeten
uitdenken voor schilders en beeldhouwers en dan met een
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machinerie zoo ingewikkeld als een moderne torpedo kunnen aanvallen op elk
kunstwerk dat binnen ons gezichtsveld komt.

M.W. VAN DER VALK. MEERMIN (KRIJTTEEKENING).

Zoo ongeveer gingen mijn gedachten toen ik me voor genomen had te schrijven
over een kleine groep etsen en teekeningen binnen het oeuvre van een Meester in
ons land, die de wijsheid heeft te leven verre van het rumoer verwekt door de
schilders-van-binnen-uit, de lieden die beu van het binnenhuizencomponeeren de
inventaris van hun ziel, hun gedachten, gevoelens en strevingen gaan maken op het
zeer geduldige linnen en papier. Een van de Meesters, die onvermoeid en stil hun
werk opvoeren tot een klaarheid, niet meer te vatten voor hen die rusteloos jachten
naar emotie's in onze hartstochtrijke tijden.
Duabus alis homo sublevatur a terrenis, simplicitate scilicet et puritate*). Ons land
heeft kritici, vele, en een groot publiek dat gaarne op het gebied van kunst
circusvertoningen ziet en hij die zich op de vleugelen van eenvoud en zuiverheid
boven het aardse verheft wordt vergeten. Toch zou ik mee willen werken om dit te
verhoeden en

*) Th. a Kempis, De Imitatione Christi. - Tr. II Cap. IV.
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ga me dus begeven op de weg die ik niet zonder ironie heb kunnen zien en pas
middelen toe die ik liefheb en als man van mijn tijd een weinig heb prijsgegeven aan
de spot.
Laat ik dan aanwijzen hoe er niets vreemds is in het feit dat de landschapschilder
M.W. v.d. Valk op de laatste tentoonstelling van ‘de Grafische’ voor den dag is
gekomen met een verzameling schrikwekkende monsters en draken, waarin menig
beschouwer niets meer heeft gezien dan een vreemde liefhebberij. Hoe deze
scheppingen in nauw verband staan met zijn landschappen en stillevens, hoe er naast
deze een rij van werken is aan te wijzen die voorloopig hun hoogtepunt en afsluiting
vonden in het genoemde werk. Allicht zal de kunstliefhebber die over ongeveer
honderd jaar zijn doctorstitel zal halen op een proefschrift over de ontwikkelingsgang
van de etser en schilder M.W. v.d. Valk mij dankbaar zijn. Ik zal hem veel moeite
besparen nu ik in gunstiger conditie, met al het werk voor ogen, aanwijzingen kan
geven die hij niet meer zal kunnen opsporen.

M.W. VAN DER VALK. DE PAD MET DE DRIE POOTEN.

Om duidelik te kunnen zien hoe de wonderlike scheppingen zijn ontstaan hebben
we te letten op deze feiten:
Van der Valk is een geheel buiten-kerkelike doch diep godsdienstige natuur;
zijn groot en diep-doordringend verstand, zijn neiging tot bespiegeling brachten
hem tot een pan-thëistiese, misschien beter nog theo-monistiese natuuropvatting;
(hij zal wel lachen als hij dit ziet!)
hij heeft grote bewondering voor merkwaardige natuurvormen en voelt daarachter
sterk het geheim van goddelike krachten; hij is vol oprechte belangstelling voor het
geestelik leven van vreemde volken in elk stadium van ontwikkeling;
hij heeft een sterke en fijne zin voor diepe humor;
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het kleine is hem niet klein; niemand weet beter met Spinoza:

M.W. VAN DER VALK. DE DRAAK MET TWEE KOPPEN.

Hoe meer wij de bijzondere dingen begrijpen, des te meer begrijpen we God*).
Ziehier de bepraatbare kant van de zaak. Waarover niet te spreken valt (wat ik ook
geenszins wil beproeven) is de schoonheid die is gelegd in de kunstwerken vanuit
deze geestesgesteldheid gevormd.
We denken in de eerste plaats aan de stillevens met keukengerei:
geëmailleerde en koperen potten en pannen, botervlootjes, glazen en messen; met
broodjes, brilledoosjes, pantoffels en zakmessen, nederige dienaren van ons menselik
bestaan, maar door een liefderijke geest geheven in een sfeer waarin ze weldoen als
een Oosterse spreuk of een goed geslepen edelsteen.
We denken ook aan de bomen die al zoveel jaren de liefde van de tekenaar tot zich
trokken. Vaak waren het wilgen, afgeknot, verminkt, door regen en storm gespleten,
vergroeid tot knoestige gedrochtelikheden, die in primitieve geesten sprookjes
verwekken vol geheimen en de tekenaar werden tot objecten van schoonheid en
waarachter hij het leven zag werken in al zijn verbazingwekkende geheimzinnigheid.
En hoezeer hebben zijn schitterende ogen verwonderd neergezien op de wonderbare
schepselen van de onmetelike zee, op de grillige vormen van koraal en kalk! Met
allesdoordringende belangstelling en onuitputtelike liefde wist hij telkens weer
schoon-

*) Ethica: Deel V St. XXIV. Vert. Meyer.
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heid te vinden in een andere stand, een andere belichting van een schelp of een stuk
koraal.
De grillige groeisels van het land en van de zee deelden in dezelfde grote liefde.
En voor het nieuwe oeuvre gaf de landschapschilder zijn gedrochtelike bomen, de
stillevenschilder zijn kleine dingen, die door de liefde groot geworden waren.
Eén heerlike eigenschap des schilders was vroeger altijd in 't verborgen gebleven
en zou nu eensklaps in al zijn glans aan het licht treden: de stralende lach, die toch
diepe ernst liet beseffen. Er is van ± 8 jaar geleden een klein etsje van ‘de
wonderboom’ te Zeist. Daarin vindt men in het klein een programma voor wat er
later komen zou.
Het i s een wonderboom. Op het wijde veld zwaait de gedrochtelike reus zijn
vervaarlike leden dreigend en lachwekkend tegelijk. Het tragiese er in is sterker dan
het komiese, maar beide zijn ze er.
We zien er reeds sterk een aankondiger in van de wedergeboorte der Japanse
monsters. Van een paar jaar later is het etsje met de gemberpot, waarvoor vier chineese
poppetjes zijn gegroepeerd in nooit volprezen meesterschap. Hoe weldoend is hier
de blijde lach, de luchtige spot, de liefde voor het kleine. De bewondering van de
natuur en zijn verschijnselen is hier een gedicht geworden van de liefelikste humor.
Na dit etsje komen er die nog krachtiger de genoemde eigenschappen openbaren.
Hoe biezonder zijn de chineese honden. Die op het voetstuk met de zware wolkenlucht
er achter lijkt met het knielende chineesje op de voorgrond een geweldig monument
van het tragi-comiese. De arme duisterling aan zijn voet is als de mensheid
neergeknield voor de wonderbare schepping, groots, grillig, vol geheimen, die lacht
met een grijns vol goedheid gemengd met dreigement.
Grootser, meer omvattend is de ets met de doodskop, schelp en wajangpop. Nergens
ter wereld - cum grano salis - is een prent aan te wijzen die in zó diepe ernst zó fel
het komiese laat voelen. Er is iets ontstellends in het levende van dit dode, in de
geestigheid van deze op zichzelf geesteloze of van geest verlaten dingen en als we
ons overgeven aan de indruk die de met volmaakt meesterschap geëtste voorwerpen
op ons maken voelen we het diepste van ons mens-zijn, het deel hebben aan de
grootse, raadselachtige, goddelike natuur.
Tot zover was de kunstenaar gekomen. In een reeks van jaren waren naast de
getekende en geschilderde landschappen, naast de stillevens, de scheppingen ontstaan
die er zo nauw mee verbonden zijn en toch een geheel eigen karakter dragen wijl ze
een gevoelsstroom openbaren die in zijn andere werken op de achtergrond bleef. Hij
was daarin wellicht zonder het zelf te willen, een dichter geweest van het
tragi-comiese.
Toen vond hij op zijn zwerftochten door bewaarplaatsen van wat vreemde volken
met vernuft en vlijt hebben voortgebracht de verbeeldingen van goden, bos- en
watergeesten door bekwame handwerkslieden vervaardigd. Ze verwekten grote
waardering en bewondering bij de man die zelf de techniek van zijn vak meester is
als geen ander. Deze uiting van de menselike geest na eeuwen van langzame
ontwikkeling tot een zo eigenaardige volmaaktheid gekomen, zette de verbeelding
van de kunstenaar aan, trok weldra zijn gehele persoonlikheid tot zich. Hij zette zich
aan het werk, gaf al die monsters met viskaken en apenarmen, bekleed met vodden
en opgerold met ik-weet-niet-wat, een nieuw leven, een nieuwe geest die allicht een
grotere wisseling van emotie's schenkt, dan in vroeger eeuwen de oorspronkelike
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voorwerpen hebben gegeven aan de primitieve geesten waarvoor ze zijn gemaakt.
Er is een soort van zeemeermin van ijzingwekkende lelikheid, die in hopeloze
ontzetting de benige armen omhoog wringt: haar aanblik wordt een obsessie.
Grijnzend in duivelse lust wringt zich een kunstig waterhoofd in vervoering op
een meterslange strot.
Een slang met geitachtige viskop kijkt
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verbaasd en angstig om naar zijn staart die geen staart is maar waaraan zijn evenbeeld
heel in 't klein, vinnig, treiterend trekt in genot van leedvermaak.
In de complete collectie mist geen expressie van de ganse skala van gevoelens die
er ligt tussen wanhopige angst en goedhartige leut.

M.W. VAN DER VALK. WAJANGPOP, SCHELP EN DOODSKOP (ETS).

Hier heeft een kunstenaar in een aantal armzalige poppen de gehele tragie-comedie.
van ons menselik bestaan laten spreken Hier geen symboliek, geen verbeelding
opzettelik van menselike gevoelens of hartstochten. Een groot man raapt enige vodden
op uit de volgepropte kasten van een museum, geen sterveling had ze ooit anders
dan met een blik van nieuwsgierigheid of medelijden aangezien nadat ze uit hun
geboorteland waren vertrokken, hij laat ze voor onze ogen leven, wij zien dat in dit
on-
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nutte en dwaze alle raadsels rusten die zijn in ons menselik bestaan, dat de vreemdste
gevoelens die ons kunnen beheersen hier tot ons spreken. De kunstenaar respecteert
ons. Hij geeft zijn scheppingen geen naamkaartjes met Hoovaardij, Glorie, Nijd,
Humor of Strijd, maar hij laat ons treden in een sfeer waar we onze eigen verbeelding
geprikkeld voelen, waar we ons gaan inspannen tot zelf denken en tot besef komen
hoe grondeloos de diepten van wijsheid en schoonheid in dit leven zijn.

M.W. VAN DER VALK. HET ZEEPAARDJE (LITHOGRAFIE).

Wellicht is de te geringe waardeering van dit werk behalve aan te weinig
bekendheid te wijten aan het feit dat het bij een zo duidelike interpretatie toch zoveel
aan de toeschouwer overlaat. Men wil desnoods met verbazing ‘niet-begrijpen’ voor
werk van schilders, die zichzelf niet hebben begrepen en waaraan niets te begrijpen
valt, terwijl men ontevreden is op hem die een duidelike taal spreekt en ons toch doet
beseffen dat we elk kunstwerk zelf weer moeten herscheppen om diep gelukkig te
zijn. Een waar kunstenaar doet niet anders, kàn niet anders doen dan de weg aanwijzen
waarlangs hij zelf de hemel heeft betreden.
Moge deze proeve van verklaring de aandacht vestigen op een klein gedeelte van
het werk eens kunstenaars die als vele van de besten te laat wordt begrepen en op
zijn juiste waarde geschat.
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Schemering,
door Hélène Swarth.
Als langgelokte, in grijs gehulde vrouwen
Zijn nu de wilgen en hun tranen druipen
En tikklen op het gras, waar dwergen kruipen
En nevelgeesten rijzen uit landouwen.
En als een dier komt Duister binnensluipen
En rekt en strekt de zwartfluweelen klauwen.
Zijn muil verslindt het leste fletse grauwen,
Zijn loerende oogen voel ik mij begluipen.
Ik schrei om hulp - neen, laat mij luid nu zingen,
Om tegen de angst mij dapper te verweren!
Ik kan niet - Duister komt mij sluw bespringen.
Zijn zwarte klauwen dringen door mijn kleeren
Tot in mijn hart, dat komt hij wreed bezeeren
Met schrijnend wee van droeve erinneringen.
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Sonnet,
door Dop Bles.
O vrouwen, wil' nu met mij lachen,
laat aan mijn zij Uw leden zijn
en breek de schemer schrale raggen
met Uwe monden, rood als wijn.
In nacht herleven doode goden;
Uw armen vormen 't blank altaar,
Uw oogen zijn geheime boden,
Uw lichaam, is hun bleeke baar!
Er is nog schoonheid in de logen,
en dieper nog, dan zon of maan,
is blik, die zwoelt in zwijmel oogen.
O vrouwen, die den nacht verstaan,
Gelooven wij in 't helsch vermogen
dat vlamt uit 's levens laatste waan!
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Souvenir tendre,
door Dop Bles.
Je brieven en portret heb ik gevonden,
kwam al van 't hart, of van de vlugge hand,
en werd het vuur, dat vroeg om fellen brand,
de eerste vlam, waarmee zij zijn verbonden?
Gelijk getal, heb ik aan jou gezonden,
sinds 'k van je ging, en heenging uit mijn land,
het afscheid was een kus.... en dan een hand:
Vaarwel, waarin vergeving werd gevonden?
Wat was ons minnen meer, dan stille strijd;
Van beider herte is de leugen nooit geweken
en onze trots heeft elk gevoel ontwijd.
Gekust heeft onze mond, alleen om niet te spreken,
Gesproken, wijl de stilte was 't verwijt....
Zoo zaten wij den nacht, totdat de dag kwam blecken.
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Bekentenissen van een bruidegom
door D.Th. Jaarsma.
(Slot).
Doch wist ik ook al nimmer iets te ontdekken, 't welk mij met reden zou moeten
doen voortaan bezorgd zijn, de herontwaakte twijfel, desondanks, bleef pijnigend in
mij wakker. En nog verschillende malen nadien, Agaat, gebeurde 't dan ook, dat ik
op 't hevigst verontrust en angstig plotseling, tot elken prijs me wilde dadelijke
zekerheid en bevrijding van dien angst verschaffen. Dan overviel 'k Harriët op 't
onverwachtst, op uren dat zij mij nog verre wanen, voor geruimen tijd afwezig en
door-werk-bezet gelooven moest - en geen kàns zorgde 'k haar te laten, mij ook maar
't geringste te verbergen. Doch immer was het weer vergeefs! En meende 'k dan al,
dat 'k wel altijd, schoon met mijne houding toch ietwat verlegen, wist afdoende
verklaringen te geven voor mijn plots-vervroegde thuiskomst, mijn twijfel en de
bedoelingen van mijn onverhoedschen overval sluwig-slim te hebben verborgen ook déze illusie zou dra breken, alle zelfbegoocheling van mij wijken. De waarheid,
onbedekt, zou zich weldra voor mij opendoen.
Het geschiedde, toen ik, op een goeden dag, Harriët weer willende overvallen,
haar - 't was mooi, zonnig weer - bij mijn onverwacht-beraamden inval niet had thuis
gevonden. Het was eene misrekening in mijne overlegging, en toch, neen, eigenlijk
was ik nièt teleurgesteld. Ja ik weet nog, hoe ik, integendeel, om juist die afwezigheid
een zekere voldoening, iets van kalm-beslist tevreden-zijn en ook van
zacht-verheugende verrassing voelde, alsof 't zóó toch eigenlijk het rechte was, ik
haar nu eindelijk eens overvallen, en op heeterdaad betrapt had! 't Was immers eene
bestiering, die ik niet misverstaan kon; als door wijs bestel werd het mij zóó
geschonken -: als door bovenzinnelijke macht juist op dit uur naar huis geleid, zou
ik nu de groote ontdekking doen, die alles zou verklaren! Met al mijn zenuwen
gespannen, mijn hart bonzend tegen mijn keel, mijn mond droog en dor, zoodat het
scheen of ik zou moeten stikken, begon 'k 't gansche huis te doorzoeken, alle kamers,
keuken, kelder.... tot ik eindelijk een kast op slot vond, waarvan de sleutel door
Harriët was weggenomen. Het was eene muurkast in de voorkamer; het vertrek, dat
wij niet bewoonden, en waar ik gewoon was hoogstzelden, slechts bij uitzondering
in te komen. Dáár borg zij dus haar geheimenissen, àl te duidelijk was het,
ònmiskenbaar! En om zeker te zijn, dat ik nimmer iets ontdekken zou, droeg zij den
sleutel veiligheidshalve bij zich! Ha, maar ik zou er mij, neen, niet door laten bedotten
- op eigen gelegenheid zou 'k me zekerheid weten te verschaffen! Niets zou me
weerhouden thàns de waarheid onverhuld aan 't licht te brengen! Hoe laat was 't?
Vier uur ruim? Snel dan maar, dan kòn 't nog, snel de kast, en hoe dan ook, geopend!
En nerveus-gespannen, met bevende handen, ging 'k met hamer en beitel 't slot
forceeren....
Doch juist toen ik - zóó absoluut, Agaat, was 'k door mijn luidruchtige
ontmaskeringspogingen geabsorbeerd geweest, dat ik van haar thuiskomst niet het
minste gerucht vernomen had -: juist toen ik even, hijgend, opkeek, alvorens 't slot
te doen terugspringen.... stond plotseling Harriët vóór me; ons kindje, gezond-blozend,
kraaide op haar arm....
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Eén seconde keken we elkaar aan met dien snellen blik van alles-begrijpen en tòch
vol zwakke weifeling, als van menschen die, de groote waarheid vóór zich ziende,
als in instinctmatige vrees voor haar geweldige kracht, nog zouden willen wederkeeren
in de donkre schaduw van den onbewusten leugen. Dan, snel, wendde zij zich af,
zette 't kind neer, vloog naar de keuken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

453
De deur, in haar haastige vlucht, had ze met een slag achter zich dichtgetrokken, en
even, in de vreemde stilte-en-leegte, die 'k toen plotseling in de kamer tastte - ons
kindje, van den vloer, keek groot-oogig naar mij op - flitste 't door mijn hoofd nog:
tòch open doen, tòch opendoen.... Maar meteen voelde 'k hoe, met heftigheid, het
schaamrood van vernedering, als een golf uit mij omhoogsloeg, en mijn gelaat
overvloeide. Mijn hand zonk omlaag - ik was betrapt en overvallen, niets vièl te
verheimelijken, zij had gezien, en mij doorgrond. En ik besefte, schoon nièt waardóór,
hoezéér ik haar beleedigd en miskend had.
Haar achterna snelde 'k, naar de keuken, en vond haar, bij de keukentafel.
Vooroverlag ze, snikkend, 't hoofd verborgen in haar handen, 'r gansche lichaam
schokkend met de heftige snikken mee.
Snel trad ik op 'r toe:
‘Kindje!’ zei 'k zacht, schuldig, mijn hand stil op 'r schouder leggend.
Doch zij bewoog niet, zij snikte alleen.
‘Hóór nu 's,’ kwam 'k dringender, ‘àlles zal ik je verklaren; heusch, als je maar
wilt luisteren.....’
Geen antwoord nog.
‘Zal 'k maar weggaan dan,’ dee 'k kleintjes; ‘wil je absoluut niet hóóren?’....
Ze keek op, en ik weet nog, hoe haar oogen waren triest-befloerst:
‘Wáárom,’ snikte ze, ‘kun je niet in mij gelooven?’
‘'k Geloof wèl,’ wou 'k nog liegen, ‘maar waaráchtig, Jet, geloof me....’
‘Zoovel weken al,’ snikte ze, ‘dat je m'aldoor overvallen komt! Altijd kom je thuis,
met je hart vol achterdocht! Elke dag moet 'k voelen, dat je niet in mij gelooven wil...
dat je altijd maar.... terwijl ik toch’....
Snel sloot ik haar den mond, trok 'r haastig bij me; en heet en dringend fluisterde
ik mijn schuld uit, aan 'r oor.
Tot 'r schreien eindlijk stilde, en we samen stonden, even, zwijgend.
Dan, langzaam, keek ze naar mij op:
‘Hoe moet 't nu, m'n jongen.... hoe moet 't nu verder gáán?’
‘Zou 't geen leer genoeg zijn, denk je?’ vroeg ik. ‘Zou 't nu meteen niet uít zijn?’
‘O, ik hóóp het zoo’ zei ze dan, hartgrondig; ‘ik hóóp 'et zoo, want o jongen....’
En me omhelzend, krampachtig, barstte ze opnieuw in snikken uit.
Ik zweeg en stond maar bij haar, en streelde zacht 'r haren. Ik kon niet spreken, ik
kon ook wel schreien. Want toen ze vertelde hoe juist in de kast, die ik, daareven,
door achterdocht verteerd, had willen openbreken, iets liefbedachts geborgen was,
waaraan ze werkte voor mijn jaardag, toen Agaat, schoon ik me goedhield, schoot
een weeke krop mij in de keel.... En toch, o ik wist zeker, later, wellicht morgen, zou
mijn twijfel toch weer komen, mijn twijfel en mijn angst. Al wou ik, ik kòn niet, niet
meer gehéél gelooven. Ja, ik zou haar hebben willen vràgen zelfs, nu nog, terwijl het
nu toch duidelijk was: Heb je nooit meer, Harriët.. is 't heusch nóóit meer
voorgekomen?.... En weer voelde ik dat iets voorbij was, en in mij iets voorgoed
ontwricht. En gelijk de bewustwording dezer waarheid eerst na geruimen tijd in mij ontwaakte,
aldus, Agaat, was 't ook met mijn overige ervaringen, Altijd was er éérst de
onbewogenheid, het niet-opmerken, de dwaling, altijd éérst het vaag, onzeker tasten
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als van een blinde in 't eeuwig-donker, het hóórend-doof niet achten op de stem van
velerlei gebeuren.
Zoo herinner ik mij, dat ik eens, terwijl ik rustig aan mijn werk was, plotseling,
als bij openbaring, en zonder aanleiding of stoot van buiten, schoon 'k dikwijls toch
gelegenheid gehad kon hebben, dit éérder op te merken, moest denken dat Harriët
zoo graag scheen uit te gaan, dat ze zoo uithuizig werd de laatste weken, of er in huis
iets was dat haar benauwde, en haar de vroegere rust benam. En dat meteen toen,
terwijl 'k, tevoren, hierover nimmer bewust
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had nagedacht, allerlei symptomen van dit euvel trokken aan mijn geest voorbij; als
een manifestante rij bewijzen van wat 'k als schuld-in-haar terstond aanvoelen ging:
dat ze er zoo dikwijls uitliep met ons kindje, eigenlijk te véél vond ik nu op eenmaal;
dat ze 's avonds thuis geen rust te hebben scheen en altijd had wel een of andre
boodschap; dat ze 's Zondags immer plannen had, tevoren al beraamd; en dat ons
gansche huislijk leven daardoor ànders was geaard geworden - minder intiem was,
minder gezellig; en dat ik mij dat nu eerst recht bewust werd.
En ook met andere dingen is het zoo geweest. Toen ik eens iets noodig had, en 't
in een kast zocht, en die kast vond vies en rommelig, zoodat 'k te mopperen begon
daarover, gelijk een in zijn zin voor orde en zindelijkheid beleedigd huisvader, werd
'k mij plotseling bewust, en 't was of 'n vreemde stem door mij ging spreken toen ik
het haar meteen verweet, dat zij minder zorg droeg voor het huishouden, minder
warmte minder hàrt had voor alles wat het onze was, voor de meubels, voor de
orde-in-huis, de gewone dagelijksche doening. Elke bewustwording kwam achterna,
elk besef te laat, dus pijnigend. Want ik voelde 't immer of mij iets ontzonk dan, of
't bijna-voltooide werk mij bij de handen afbrak, als eene instorting, eene vernietiging
van wat 'k met moeite en zorg had opgebouwd.
Wat gebeurde er in Harriët, wat maakte haar zoo anders? Op alles ging 'k nu letten.
Ik zag hoe haar interesse toenam voor de zoogenaamde vrouwenkwestie, hoe zij
gretig ‘Evolutie’ las en andre vrouwenbladen, en aanhoorde dag na dag, hoe zij zich
warm kon maken voor het vrouwenkiesrecht. Er kwam iets in haar, me docht van
verruwing en vervlakking, en ik weet nog, hoe 't gebeurde, dat toen eindelijk een
brief van haar vader was gekomen, een brief, bijna beleedigend en van navrante
onverschilligheid, ze mij meteen 's avonds mèt dien brief haar
onmiddellijk-geschreven antwoord gaf welk antwoord, schoon oprecht en zakelijk,
in termen was vervat, gelijk in ‘Evolutie’ veel gebruikelijk waren, en aan 't slot een
breede beschouwing inhield over ‘'t recht der vrouw op liefde’; en dat ik toen ze naar
mijn oordeel vroeg, omtrent de tegen haar vader aangenomen houding, slechts wist
mijn schouders op te halen, en te schimpen op zuster Slot, (met wie ze, vooral den
laatsten tijd, weer in drukke correspondentie stond) en op het blaadje ‘Evolutie’.
Want beide aanzag ik, argwanend, als de bedervers van Harriëts waren aard, als de
bewuste verknoeiers van haar dieper, eigen wezen.
Toch waren 't niet deze dingen nog, Agaat, waarom ik 't méést verbittering en
wrevel voelde. En maar zelden leidden zij, tot wat ik altijd noemde, en wat ook in
werkelijkheid was: een scène.
Neen, wat 't mij méést heeft verontrust toen, het was de jammerlijke verwaarloozing
en verwording van ons kindje. Dikwijls reeds wanneer ik thuiskwam, had ik, vagelijk
verwonderd al eens opgelet, onopzettelijk, dat 't er niet meer als vroeger steeds zoo
lief verzorgd en zindelijk uitzag, niet meer zoo keurig-net gekleed, doch immer weer
wilde 'k dit beschouwen, als noodwendig door het feit, dat de stumper, ze had
dauwworm, heel lastig was en kribbig, en ook zichzelf bemorste. Toch maakte 't mij
nadenkend en toen ik eens op een namiddag onverwacht wat vroeger thuiskomend
dan 'k gewoon was te doen, het schaapje op den vloer vond zitten, gansch en al
bevuild en morsig, spelend met een koffiepot, klaarblijkelijk uit de keuken
aangesleept, en waaruit ze vieze resten koffiedik zich in 't gelaat smeerde of in den
mond stak, terwijl Harriët, op den divan, in ‘Evolutie’ lag te lezen - toen Agaat,
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kwam 't tot eene scène, tot eene uitbarsting zóó fel, dat ik eerlijk wil bekennen stellig
zéér onredelijk te zijn geworden: in onbeheerschte woede heb 'k Harriët gescholden
en beleedigd.
Juist dien avond, Agaat, kwam jij ons bezoeken voor de tweede maal, en ik weet
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nog, hoe je dat verdragen hebt, dat moeilijk uur van bijna onweerhouden vijandschap,
waarin Harriët, nerveus-ontstemd nog, zich geen de minste zelfbeperking oplei. Maar
óók weet ik nog, hoe, toen ik je wegbracht, en je op straat impulsief mijn nood
belijden ging, je antwoordde simpel:
‘Je moet je beheerschen. Harriët is ziek’.
En hoe die eenvoudige woorden mij opnieuw waren als eene openbaring.
Want wèl had ik wel eens opgemerkt, vooral 's morgens als ze opstond, dat Harriët
somtijds hoestte, en vaak bleek zag en vermagerd, doch nimmer had ik daar aandacht
of bekommernis voor over gehad, en ook somtijds, in wrevel, 't ruw-weg maar
geweten aan haar nu-zoo-ànders-zijn, aan haar naar ik meende domme en
onverstandige levenswijze. En nu op eenmaal, door die ènkele woorden, door wat
jij, Agaat, zoo losweg zeide.... o wàs ik dan een blinde?.. moest mij immer verborgen
zijn wat ànderen zoo makkelijk zagen?....
In wonder-wanklen toestand, bijna schreiend ging 'k naar huis, O, dat 'k nu juist
vandaag, dat 'k zoo vervloekt-grof en onredelijk.... lièt ik dan toch dragen, maar
drágen, en maar lijdzaam dulden....
Voor 't eerst sinds lang, dien avond, voelde ik wat zachter jegens Harriët. -

VII
Doch gelijk wij gedoemd zijn, wij armen, van al wat ons mag overkomen, tot onzen
dood nog de onverwoestelijke reminiscensen in ons mee te dragen, zoo Agaat, moest
ook aan mij geschieden, en kon dit alles niet aan mij voorbijgaan zonder diepe sporen
in mijn leven na te laten. Ach, wij gaan, wij, die maar zoeke' en tasten, wij gaan allen
door de diepte - een zware tocht vol zorg en moeite, een bang en stom geworstel om
de verwerklijking van onzen droom! En uit onze worsteling met het Leven, het
immeronbegrepen Leven; uit ons eeuwig, rustloos hunkren naar het altijd-wenkend
Andre.... zouden wij niet mededragen bang herinneren, wonden, ook geheelde teekens,
die nog pijnen, later, later, als reeds lang de slag vergeten is? Want aldus is toch àller
einde. En geen thuis is ons verbleven, stoutmoedige reikers naar het onbereikbre,
dan waar de schamele glansen vallen van de zwakke lichten-hier-beneden! En o die
stijgen wil, ten hemel, door de spanning van zijn wíl alleen! Die opgericht wil blijve'
en wankelloos, door slechts 't geweld van zijnen hartstocht! Eindigen zal hij in
verwarring, gebroken en verslagen! Want juist in 't oogenblik dat straks zijn wil
verslapt, als het hartstochtvuur schijnt uitgebluscht; als de uren komen, duistere,
bittere, dat het alles nu voorgoed schijnt weggeweken, terug in 't eeuwig-niet, waar
elke grens is weggedoezeld, dan voelt hij dat hij mensch is, ook al waande hij zich
somtijds god, dat hij klein is, en duister; en dat hij is van deze aarde. En òf de deemoed
komt en bergt hem weg, gedwee, in zijner smarten schaduw; òf de Dood, de Groote
Alverzoener; òf de rustbegeerte van den strijdensmoede, verlangen naar vergetelheid,
ontspanning.... en hij is weergekeerd tot wat hij had verlaten, in zijn eigen sfeer, en
binnen eigen grens, vrucht gebleven van de eens in warrenis verworpen wereld, van
haar, uit haar, immer tot haar wederkeerend, zelfs met zijn kleinst behoef.....
Het geviel, Agaat, dat in den tijd, toen je voor de tweede maal ons kwam bezoeken,
ik juist te voren reeds had kennisgemaakt met dien jongen schilder, - Hans
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Verschaffelt, met wien ik plotseling, in een als vanzelf ontstaan druk en amicaal
verkeer geraakt was, in een verkeer althans van 't zij dan wel bloot uiterlijke, toch
hoogst welwillende vriendschappelijkheid; en die mij van zoodra hij voor zijn werk
de eerste maal op ons bureau kwam, terstond had blijk gegeven van te zoeken
toenadering, en nauwere relatie, blijken die 'k, in onverklaarden drang naar steun en
vriendschap, plotseling op 't hartelijkst ging beantwoorden. Later
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heb ik wel, natuurlijk, ingezien dat zijn vriendschappelijkheid niet zonder doel was,
dat hij minder mij begeerde dan wat hij via mij te winnen meende, dat ik voor hem
‘relatie’ was, station op een ontworpen weg naar roem en eer en voordeel - toen
echter heb 'k daarvan ook maar de mógelijkheid niet kunnen beseffen. Ik voelde
alleen, en onbewust, dat 'k een verlaten eenzaam man was, en dat die groote, sterke
kerel, met zijn luchtige levensblijheid, me onweerstaanbaar aantrok, en me plotseling
alles anders zien deed. Het was of ik, door hem, mij aan mezelf ontdekte. Ik zag hem
bijna dagelijks, hij kwam me na bureautijd halen, en toen ik eens met hem was
meegegaan op zijn bitteruur in een Haagsch café, ik, die café's te mijden placht, en
die niet deed dan maar angstvallig mijn harden weg te gaan van plicht-en-zorg, toen was 't opeens, of ik, door hem, een nieuw bestaan werd ingeleid, hetwelk ik
nimmer had vermoed en dat toch altijd geëxisteerd had, voor ieder openlag, begeerlijk,
te grijpen voor wie wilde.... en dat het dom geweest was, dit voorbij te zien, dom en
onvergeeflijk op al zijn heerlijkheden niet te achten. 'k Sloot mij nauwer bij
Verschaffelt aan, ging nu geregeld 's middags mee, het was mij plotseling iets zoo
onmisbaars veel en lang met hem te kunnen samenzijn. Er was eene sfeer van zoo
prettig-aandoende, blijde luchtigheid om hem heen, hij had zoo'n robuste, rustige,
beheerscht-kalme kracht! En o zijn ongeschokte, onwankelbare zelfverzekerdheid!
Nog weet ik mijne verwondering van toen ik eens, bedrongen, hem mijn leven van
zorg en triest getob had gebiecht, en hoe hij toen, eerst schijnbaar ernstig luisterend,
genegen mijn verhaal almaar rustig-knikkend tot het einde volgend, ten slotte,
ontnuchterend, slechts zeide:
‘Ja jong!’....
Alsof het dáármee uit was, en verder over zulke dingen niet 't geringste te beweren
viel; ja hoe 't zelfs scheen, dat hij me schamper aankeek even, dan glimlachte, en
nog een catz bestelde, terwijl ik onweerstaanbaar plotseling voelen moest, of ik een
ezel was, een stumper, en vuurrood werd van schaamte en ergernis, en hoe 'k hem
tòch benijdde, en lust had om mezelf te trappen! En hoe ik mij dan eensklaps voornam,
alsof dat uitkomst was, als hij te worden, prettig licht in alle dingen, 't leven nemend
zooals 't tot mij kwam, een kalm en rustig man, en die er alles nu van afwist! Sterk
moest ik zien te worden, jong, sterk en vroolijk, en verkeeren, onder menschen, met
een glimlach, en van vreugden glanzend, zonder gedàchte ook maar aan zorg, of al
dat ziekelijk getob! - En méér kwamen ze, ik herinner mij, zulke oogenblikken in
onzen omgang. En altijd was hij de meerdere, de sterke onaantastbare, tot wien ik
opzag, naar wien 'k me richten wou, met wien ik mij, en immer dieper, tot in 't kleinste
vergeleek! Door hèm leerde ik beseffen, hoe oud ik was geworden, zorgelijk en oud,
en o.... eenzaam, éénzaam! Door hèm ging ik nadenken, over 't leven dat ik leidde,
en al wat 'k vond als uitkomst, werd een stomme bittere aanklacht! Als ik rondkeek,
in zoo'n café, ik, die maar liefst wat wegkroop, bleek, onzeker, en nu voelde 'k:
slecht-gekleed.... als ik die blozende jonge-kerels daar rondom mij zag zitten, lachend
zelfbewust, stevig, vol jolijt.... o hoe voelde 'k dan op eenmaal dat 'k toch slecht
gekozen had in 't leven! Daar zaten ze, allen vroolijk, zorgeloos en opgewekt, zij
lééfden, onbekommerd, breeduit en gezond-krachtig.... en ik, wat had ik anders dan
mijn verlegen, bedrukte schamelheid, mijn schuchtere onzekerheid, mijn bijna
lachwekkende, timide, meisjesachtige beschroomdheid? Een domkop was 'k, een
stommeling - en aan het beste deel was ik voorbijgegaan!.
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En zoo werd 't gewoon, dat 'k dagelijks bitteren ging, mij trachtte wèg te leven in
Verschaffelts pret-bestaan, meenend, wáárlijk, dat ik dít behoefde, dat ik hièr ook
altijd naar gehunkerd had. Het leven, 't door mezelf verwrongene, dreef mij logisch
naar
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eene compensatie: naar wat warmte, wat gezelligheid, en 't steeds nabijzijn van een
vriend....
En 't is de waarheid, die 'k betuigen moet, dat 'k mij niet de minste matiging wíst
op te leggen! Ja, 'k moest denken nu, Agaat, dat ik leefde en deed in dróóm; of dat
ik eigenlijk maar wérd geleefd, me lièt leven, weerstandsloos. Zachtaan, immer
verder, werd ik meegesleurd als in een kwaden stroom, 't was de prikkel van den
alcohol dien ik daaglijks meer van noode had, de lichte opwinding van 't zich zorgloos
voelen, de verlokking van een oogenblik bedwelming en vergetelheid. Iets toomeloos'
scheen in mij losgebroken, en 'k had geen kracht, noch lust, tot keeren. 'k Werd
onverschillig, heftig vaak, prikkelbaar en licht tot grofheên neigend, - in weinig tijd
van stipt, plichtmatig, ordelijk, werd 'k uithuizig, ongeregeld, slordig. En moest ik
op 't bureau wel zorgen dat van die veranderingen in mij niets te merken viel, te erger
werd het voor Harriët, immer weer moest zij 't ontgelden, op háár viel elke slag want ik werd bruut en ongevoelig. Vaak kwam 'k eerst laat naar huis, liet 'r wachten
met het eten, en waagde zij al soms 'n poging, mijn gedragingen te critiseeren, dan
viel ik meestal zóó geprikkeld uit, dat ze, in plotsen schrik verbleekend, mijn heftige
onreedlijkheên ontsteld stond aan te hooren, dan eensklaps naar de keuken stoof, of
vóór me in snikken uitbrak. Zoodat ze, weldra, zich gewende maar in verduldigheid
te zwijgen, alles slikte, alles droeg in stille lijdzaamheid. En wel verre van dat ooit
een dag gekomen is, dat ik zachter daarom jegens haar gestemd zou zijn, ik die mij
daaglijks schuldig maakte aan wat ik eens in haar zoo streng veroordeeld had, werd
ik steeds maar botter, hondscher, in een grove ongevoeligheid. Ik was er ver van,
nog te denken aan wat jij gezegd had: dat ze ziek was - ik lette niet meer op haar. En
zoo vervuld was 'k van mijn eigen lusten, dat haar uitgeteerde wezen mij niet opviel,
dat haar rochelend gehoest, want zij klaagde nooit, aan mij voorbijging. Zelfs voor
ons steeds meer onderkomen kindje nam mijn bezorgdheid in die dagen af -: ik leefde
maar, als blind, verbijsterd, de ongeweten toekomst tegen, gevoel noch rede scheen
mij te beheerschen, ik was een bruut, verhard en harteloos. Het was bijna of ik 't niet
wás meer, of maar een rest van mij haar taak hier deed, en dat ik zelf was
weggezweefd, weggedragen op dien lichten waan, van een leven waar de dag geen
ander doel had dan te worden ‘bitteruur’. En ik merkte niet hoe staag, allengerhand
iets kwam van onrust, hoe onze gansche levens-atmosfeer mij drukken ging, 'n
broeiïge zwoelte in dreiging toenam. Maar weldra, want in der dingen loop lag 't noodwendig wel aldus besloten, weldra
zou die zwoelte breken, zou wat stond toegespitst zijn weggedaan, wat gespannen
stond op 't uiterst, van zijn strakheid zijn ontbonden. Het was Agaat, op een Maartdag,
toen ik naar huis kwam na een vroolijk middaguur, - Verschaffelt had mij voorgesteld
aan enkele van zijn vrienden, en bij 't uiteengaan was nog afgesproken, elkaar te
treffen, 's avonds, in 'n buurtcafé - en van oprechtgevoelde blijheid neuriënd
niettegenstaande mijn zéér-laat-zijn. Doch toen ik 't huis intrad, terstond, voelde ik
iets ongewoons en vreemdigs: de keukendeur stond open, de gang lag stil en effen,
en er was geen stem of teeken van levende aanwezigheid. Ik stapte in de kamer - de
tafel was nog niet gedekt, de lamp niet opgestoken. Ik trad wat meer naar binnen, en
juist toen 'k Harriet ontdekte, stil weggedoken op den divan, werd ze plotseling door
een zóó hevige hoestbui overvallen, dat 'k een oogenblik verbluft en angstig beide
't heftig schokken van 'r zwoegend lichaam áánzag.... Dan, als weldra 't hoesten
luwde, richtte zij zich op, en zuchtte, en wreef zich het zweet van het voorhoofd. En
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ik weet niet meer, Agaat, hoe dat plotseling toen in mij zoo omsloeg -: maar terwijl
ik juist iets zachts gevoeld had, iets
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waarlijk-weeks van deernis, iets teeders plots van warmer-voelen, en 't voornemen
had, te gaan naast 'r zitten op den divan, om eens te praten en te overleggen, wat
hièrin toch gedaan moest worden, daar zonk 't op eenmaal alles weg, toen zij daar,
terwijl ons kindje, op den vloer, onooglijk, in bemorste vuile kleertjes rondkroop,
ging zitten in een overlegde houding, waarvan 'k terstond de onechtheid en
onwaarachtigheid aanvoelde, en mij aankeek met dien gemaakten smachtblik van 't
o-zoo-erg-hebben en wel-zwaar-bezocht-zijn. Een stugge, harde onwil dook
onmiddellijk uit mij naar boven, en opeens verstrakt en wrevelig, met mijn nog
drank-beneveld hoofd, wendde ik me van haar af, liep regelrecht naar boven, zonder
ook maar 'n woord of groet te hebben gesproken.
Maar even later was ik weer beneden. Harriët was opgestaan, had licht gemaakt,
en dekte nu de tafel. En schoon ik opnieuw in woede ontstak, toen ik, bij het lamplicht,
ons kindje nog zag rondkruipen, 'r jammerlijk opengekrabd dauwwormgezichtje
gansch en al misvormd, toch hield ik me nog in, ging stug aan tafel zitten, terwijl
Harriët, lijdzaam en zwijgend, het eten binnenbracht. Maar toen ze dan, als alles
klaar was, in plaats van mede aan te zitten, met 'r sleependen, irriteerenden gang de
kamer weer verlaten wou, toen, op 't hevigst geprikkeld, stoof ik plotseling op, en
hijgde naar mijn woorden:
‘Hièr.... wat bliksem.... hièr!’....
En smeet de deur voor haar dicht, trok haar naar 't midden van de kamer,
‘Wat dàcht je soms,’ dreigde 'k, ‘an tàfel.... met jòu kunsten!’....
Even stond ze, wasbleek, vóór me, en rilde Agaat, en kuchte; en voor 't eerst zag
ik, maar als door een waas, hoe haar oogen waren rood-omrand, en hoe daaronder,
naar de wangen, zich groote kringen breidden. Doch:
‘Stel je maar nièt aan, hoor!’ siste 'k, bevend nu van felle woede!
En toen groote, volle tranen haar plotseling in de oogen sprongen, sloeg nog
onberedeneerder drift dol uit mij omhoog:
‘En as jij.... verdòmme.... zoo naar boven dacht te trekken.... mij hier alleen laat
zitten, zeker om dat arme wurm te helpen, dat jij nou al zoo lang verwaarloost.... mij
kan dat beroerde eten ook geen cèent meer schelen! Versta-je goed? - geen cènt!’
En 'k nam mijn bord, en smeet het voort, zoodat 't rinkelend ergens stuk sprong....
en de kamer, op eenmaal, vulde zich als met een mist.
En uit dien nevel, wit en dicht, terwijl ons kindje aanving te schreien, als een kreet
klonk het, van ver, angstig, 's avonds, over velden,.... zag ik plotseling, dicht bij mijn
aangezicht, twee felle, scherpe oogen, voelde ik me aangegrepen, en heviglijk geschud,
en hoorde al maar:
‘Beest.... jou brute beest.... béést.... béést!....’
En werd dan weer geschud.... en ik zag, m'n god, dat het Harriët was, een razende,
ontzinde kracht was uit haar tenger lichaam losgebroken.... het was het oordeel, de
vergelding, en elke steeds-weerhouden klacht sprak in 't geweld van haar krampachtige
handen. Haar kleine vuisten kwamen op mij neer, dof, alsof ik was gevoelloos, en
in een onverklaarden angst week ik terug voor haar ontbonden furie.... terug.... terug....
tot 'k op eenmaal op den divan neerviel. Dan, en visioenair herzie ik dit, stond ze
vóór mij, groot, overmachtig, en toch bleek, en ontdaan, en hijgend, en van moeheid
zwoegend - zij was de wrekende gerechtigheid, 't geïncarneerde laatste oordeel. Zij
keek mij aan, in machtigen háát, en ik voelde hoe ik zonk, en alles draaide en wielde....
en opeens dan, larmoyant, brak ik uit in felle snikken, erbarmelijk, in luid gejammer,
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onwijs en onweerhouden, in mijn beneveld en bedwelmd en dof half-dronken-wezen.
En terwijl het eerste teer-geboren-worden van een vaag berouw in mij begon te
roeren, wierp ik plotseling mij voorover, en borg
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mij weg van voor haar blik, en gaf mij over aan het wildst gesnik....
En lang, Agaat, moet ik aldus gelegen hebben.
Want toen ik opkeek, was 'k alleen. Ik zag ons kindje, zoetjes spelend nu, hoe 't
grootoogig naar mij keek somwijlen, het haardje brandde stil, de meubels glimden
zonder wezen, de tafel, onder 't lamplicht, breidde koud, als een verlaten vlak.... Wat
was dat alles vreemd en stil, en van een wondere bekoring! O, liet 'k nu denken,
denken, denken.... wat wàs er toch.... en hoe.... en waarom voelde 'k, als gebroken,
zoo alles los in mij, en als uiteengescheurd.... Dan hoorde 'k plots ons kindje, hoe 't
begon 'r manke taal te brabbelen, en liève, lang-bekende innige geluidjes zond naar
mij heen. En ik voelde mij plots opstaan, en naar het schaapje toegaan, - ik knielde
voor haar tafelstoel. En zij aaide mij; en streelde, en kraaide 'n hoog geluidje, en een
groote, wilde jammer ontbond ze in mijn hart. Schreien moest ik, maar ik wou niet,
ik greep haar kleine knuistjes, en in een machtige ontroering kuste 'k haar besmeurd
gezichtje, en voelde niet dat 't vies en hard was, zij was mijn kind, mijn kleine
toeverlaat, 't was goed, het was zoo weldoend, en alles was verzoend en innig. En ik
wist naampjes, lang vergeten, en gevoelens, afgesleten, en alle ding, dat ééns was
schoon geweest, herleefde, en 't was als vroeger - tusschen òns wàs niet het trieste
heden, tusschen ons was enkel liefde.... En opeens dan hervond 'k me, zooals ik,
vroeger, ééns, geweest was - beter, o, béter, gaver, oneindig gaver.... ik was gezonken,
o, ik vòelde 't.... wat had ik aan Harriët begaan?....
En plotseling hoorde 'k haar dan, in de keuken, - stil.... zij kwam naar binnen....
de kamer kwam ze in.... en als in droom voelde ik me opgericht. En naar haar toe
ging ik, en ik beefde, en sloeg mijn armen om haar heen:
‘Harriët!’ hijgde 'k, maar ik stokte.
‘Kíndje....’ wilde 'k weer beginnen, maar mijn weeke stem sloeg over.
'k Nam haar hand:
‘Lieveling,’ zei ik, ‘o, ik ben niet.... waaràchtig.... 'k wíl niet slècht zijn....’
Zij keek mij aan, befloerst en droef, en toen ik dàt niet kon verdragen:
‘O, lièveling,’ drong ik, ‘lièveling.... vergeef het mij.... vergééf mij....’
Zij rilde slechts, en nog sprak ze niet:
‘Vergééf me.... vergeef me.... en laat het àlles weer als vròeger wezen....’
Toen schreide ze, stil en zacht:
‘Wíl je?.... Harriët?.... wíl je?’....
En voor 't eerst, na langen tijd, nam ik haar bij me, en kuste 'r. Kuste 'r oogen, en
haar mond, en 'r wangen, en 'r haargekroes.
‘O kínd.... m'n èigen kind.... wat hèbben we geleden.... maar láát ons nu....
waaràchtig....’
Ik kon niet meer, ik smolt, Agaat.
En terwijl 'k zèlf nu óók, en haar omvangen houdend, weer weldadig-mild mijn
snikken voelde, maakte zij zich los, zacht en stil, uit mijn omarming:
‘Kòm,’ zei ze, ‘kòm.... la' we eten....’
En ging naar de keuken, en bracht weer op, en zette zich aan tafel.
Maar hoe zouden we hebben kunnen eten?
Dies kwam ik bij 'r weer, en trok haar mee, en zat naast haar op den divan, en
beleed mijn schuld, en zwoer haar eeden, en 't was alles schoon en heilig. Want een
diepe, bewogen verteedering droeg mij omhoog, ik hervond, wat ik verloren had, en
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gansch de avond was geheiligd door de hernieuwing der belofte: stèrk was ik weer,
dít was de omkeer - gered waren we, gerèd!....
En mijn onstuimig dit-belijden verdroeg ze in lieve lijdzaamheid. -

VIII
Toen ik, den volgenden ochtend, en, gelijk gewoonlijk de laatste weken, met een
lichten schrik, en eerst vrij laat ontwaakte, - een dof en loom gevoel woog zwaar in
al mijn leden - was mijn eerst nerveus-bedenken: wat er
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gebeurd kon zijn dien nacht.... waar ik was.... wat me overkomen was.... Was er iets
vreeselijks geschied - iets onherroepelijk-onherstelbaars?.... Wat voelde 'k in mij
pijnen.... waardoor was ik ontrust?.. Vaag zinderde een dof besef.... en 't was als
gedachte aan iets hèèl-droevigs.... iets voor-altijd-nu-verlorens en
nimmermeer-te-herwinnen.... en óók schuld scheen het te wezen, schuld.... iets als
bewustzijn van berouw en wroeging, herinnering aan schande en nederlaag.... en aan
veel heftig, onbedaarlijk schreien. Had ik geschreid dan, in den nacht?.... Ik hief mijn
hoofd wat omhoog.. het was licht, het was dag al.... en gister, gisteravond.... En met
een ruk dan vloog 'k omhoog, en keek rond -: waar was Harriët?....
En meteen kwam al 't gebeurde dan weer nieuwelings op mij aangevallen, stond
gansch de vorige avond mij weer pijnlijk-helder voor den geest, en met de herinnering
van mijn schande kwam óók een zoet-zacht pijngevoel, een mild, verteederd, en
haast weldadig wee.... Ik sprong het bed uit, liep snel de trap af, en zocht Harriët: ze
zou beneden wezen. En vond haar, in de kamer, ze had gedekt al, 't ontbijt reeds klaar
gezet, en op 'r knieén nu lag ze voor de kachel, en wroette rond in stof-en-aschboel....
en wrevel en verteedering beide beklemden mij plots de keel -: dat stoute wijf, dat
goeie kind, de stumper, de groote lieveling.... En op 'r toegaan wou ik stilletjes en 'r
in mijn armen nemen, en zachtjes teende 'k voorzichtig naar haar toe.... maar een
zoo verschrikkelijke hoestbui, op dat moment, greep haar aan opeens, dat 'k ontzet
en angstig stilstond, en toen ook plotseling klaar en fel beseffen ging, hoe 't in
werkelijkheid, in wèrkelijkheid met haar geschapen stond.... En ik, die maar gelèèfd
had, wekenlang, en 't niet gezien had!.... Die maar genomen en gevraagd, en steeds
meer van haar geëischt had!.... O, in èèn oogenblik, wonderklaar, zag ik, hoe wij
gezonken waren; de geest mat gansch den afstand, terug, tot aan de eerste tijden, 'k
herzag ons, op Bella Vista, op onze wandelingen, de hei over, en al wat eens was
schoon geweest, dierbaar, van-liefde-stralend, - en ook aan Vader moest ik plotseling
denken, aan Vader die nu dood was, en aan Moeder, die daar ver allèèn was, en die
'k verwaarloosde, en liet alleen, zooals ik ook Harriët gedaan had. En mij werd, of
ik nu schreien moest, schreien, onweerhouden, - o wat had ik toch gedaan, wat had
'k dat kind toch almaar aangedaan, wekenlang, in ongevoeligheid verhard?. Waarom,
wáárom was ik zoo geweest?.... En op 'r neer keek ik, in meelij, zag hoe 'r tenger
lichaam schokte, en ook weer wrevel voelde 'k dan, want waarom - wáárom wilde
ze ook niet luisteren? Wáárom deed ze zoo, en bleef nog stug, en hield zich toch
voor mij gesloten? Wáárom nu niet gedaan, wat 'k 'r gisteravond zoo gevraagd had,
en had me even geroepen toen 't tijd was om op te staan? Was 'k dan zoo verworpen
in haar oogen, dat ze denken kon dat 'k niet als vroeger.... dat 'k niet dat beetje werk
doen, en die kachel voor haar zou willen aanmaken? Hield ze me voor zóó egoïst,
zóó verstèènd, hàrd eigenzuchtig - en waagde ze 'r maar zichzelf aan, wrokkig blijvend
en tòch onverzoenlijk?.... Schande was het, schànde, zóó te spelen met 'r
gezondheid!..... En wàt er dan ook gebeurd was, zóó onderkomen was ik toch niet
waarachtig, dat ze zich maar mocht overgeven, onbekommerd, aan zoo roekelooze
eigenzinnigheid! Ach neen, het kòn zoo niet, het mòcht niet langer duren! Naar bed
moest ze weer, onmiddellijk, en liet mij dan maar eens zorgen! Al kwam ik dan wat
later op 't bureau - ík zou wel even 't werk doen, zóó kon ik 't niet meer aanzien! En
moeite doen zou 'k, dat we 'n hulp kregen, 'n dagmeisje, of 'n werkster, en vandaag
nog verdijd! vandaag nog ging 'k naar den dokter!....
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En toen 'r hoesten luwde, bracht ik haar weer naar boven, en dekte 'r toe en kuste
'r, ik was zoo week gestemd opeens. Ik boog me over haar - en zàg het, en een jammer
werd
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weer los in mij.... mijn god! wat was ze toch vervallen, een ruïne was ze, een ruïne!
En ik, die dit niet eer gezien had! Niet bemerkt dat ze, in zóó kort, tot dít
wanhopigmakende vervallen was! Hoe kon het - hoe kòn het?.... At ze dan soms niet,
opzettelijk niet, en dèèd maar, en verknoeide zich, - verwaarloosde zichzelf, en liet
alles maar betobben?.... Even peilde 'k, snel, die mooglijkheid, wat daar de ondergrond
van wezen kon, en ik huiverde en rilde, om vermoedde eenzaamheid en
triest-verlaten-zijn.. O wat wàs er dan toch, wàt was er - wat was over ons gekomen,
- en waarom, drong ik, waarom, wáárom?.... Ik omvaamde gansch de zieligheid van
'r arm en glansloos leven, heel dit stil doorlijden van die trieste laatste weken, hoe
ze kon geworsteld hebben, in eenzaamheid, vertwijfeld, en zonder klacht nochtans,
geduldig dragend, zonder hopen.... o een bruut was ik, een lammeling, een bruut,
hard en gevoelloos!....
En 'k ging weer naar beneden, en bracht 'r thee, en zat dan bij haar; ontroerd en
stil, en om-in-snikken-uit-te-barsten zat ik bij haar. En woordeloos op den bedrand,
streelde ik haar met mijn oogen, en streelde 'r zachte haren, haar zachte witte handen,
en fluisterde, bewogen, dringend, 't zou goed weer worden, goed, nu àlles goed en
veilig. En beter worden zou ze, dàt eerst, - en zich in acht nemen nu, 'k zou hulp
zoeken.. Nog vandaag zou 'k moeite doen voor 'n dagmeisje of 'n werkster, en
vanavond, als ik van 't Bureau kwam, zou ik aangaan bij den dokter. Wij zouden
verstandig worden, nietwaar, verstàndig, zóó kon het niet meer voortgaan.... En toen
ons kindje lachend wakker werd, en kleine kraaigeluidjes in de kamer zond, nam ik
het op en legde 't naast haar, en voelde tranen in mijn oogen springen. Het was zoo
goed, Agaat, zoo innig, wij waren gelukkig weer, wij drieën samen, en alles was
belofte, herrijzenis, gelukshernieuwing. En wij praatten nog, en overlegden en werden
eens: het ging nog alles niet; we hàdden 't niet, we waren àchter, we moesten zuinig
zijn, nog afbetalen, over 'n jaar misschien, 'n halfjaar zouden we zoover wezen, dat
'n meisje er afkon, en met den dokter wilde zij nog wachten tot eerst de vorige
rekening voldaan was,.
En ik beaamde maar. En kuste haar. Haar en 't kind, in week verteederen. En wij
zwegen weer. En ik voelde 't: het wonder van 't deemoedig stilzijn. Hoe het uitbreidde
in mijn hart, en heel mijn wezen zacht doordrong. En naar beneden ging ik eindelijk,
zat in de kamer, stil, alleen - en in vreemde vrede was ik stil en zacht-gelaten. En
alles wat ik rond me zag, al wat van Harriét en 't kind was, en dat ik nog gister had
zielloos en dof gevonden, scheen nu te leven weer, in nieuw leven, van nieuwe
glansen overtogen Want iets van geluk was nu over alles, van hernieuwing en
vervulling, iets dat, gister nog verloren, teruggevonden was nu, heuchlijk,
weergekeerd, herboren. En wonderlicht dan, als in droom gedragen, ging ik dien
ochtend naar 't bureau.En enkele weken dan, Agaat, leefde 'k weg weer in dien zoeten droom, en 't scheen
of 't oude, verloren leven en gansch zijn zegen was teruggekeerd. En ook ik zelf
scheen anders. Verschaffelt, onder allerlei uitvlucht, wist ik handiglijk 't ontwijken,
ontmoetingen onder velerlei voorwendsel listiglijk te vermijden -: ik wilde thuís zijn,
bij Harriët, weer dóen en lèven thuis! Harriët en 't kind, begin als einde, waren al
mijn zorge' en denken, 's ochtends stond ik vroeger op, 's avonds kwam ik vroeger
thuis, ik wrocht, ik zorgde, ik zwoegde, onafgelaten. En toonde Harriët ook al den
eersten tijd nog geen zoo dadelijk merkbare vooruitgang -: de oude geest scheen
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weergekeerd, scheen haar te dragen, sterk en veilig, de toekomst borg opnieuw
verwachting van geluk, van levenszekerheid: in innigheid en liefde, durend, schenen
wij nieuwelings verbonden. En ik weet nog, menigmaal, des avonds, als zij rustte
op den divan, nam 'k ons kindje op mijn arm, zat met haar neder
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naast Harriët, praatte nietsjes en gezelligheidjes, las wat voor, of, in den teeren
schemer, zong wat kleine, meest weemoedige, plots uit mijn jeugd weer opgedoken
liedjes - en 't scheen àlles dan gelukkig zoo, alles heerlijk-en-gelukkig. En toch, Agaat, is deze droom ook weer niet meer geweest dan dróóm. En al is het
bitter, dit te moeten betuigen; al is het wrang te moeten belijden, dat zelfs de uitkomst
van die dagen maar het besef is geweest dat toch alles wááan was en verdwàzing;
dat hun geluk geluk-in-schijn; hun realiteit een irreëele droom; en dat niets daarvan
was blijvend, noch levend in-en-uit-zichzelf....: zou werkelijk eenig bindsel mijn
tong nog kunnen binden, eenig belang mijn mond doen zwijgen en de waarheid
achterhouden, nu elk belang voorgoed is weggedaan, al wat bond sinds lang ontbonden
is? Ik wil de wáárheid betuigen! En de waarheid is, dat ik niet won, niet winnen kòn,
dan slechts verdwazing! Verdwazing was het, te gelooven, dat zóó het oud geluk
herbloeien kon; verdwazing immers, te verwachten, dat door slechts hartstochtelijk
willen, het eens te vroeg-gestorvene in de oude glorie nog kon weder-opstaan! En
thans weet ik ook wel, nu 'k hierover rustig, onbewogen spreken kan, nu alle ding
in mij verklonken, alle leed-van-toen in mij verstild is, dat 'k die dagen, al gelóófde
'k anders, ook niet als volkomen, gaaf geluk beleefd heb. Want altijd was er iets dat
stoorde, altijd iets dat weer den twijfel wekte. En hetzij wanneer ik, onbedachtzaam,
me wel als vroeger ergerde aan futiliteiten; hetzij wanneer ik, licht geprikkeld, uitviel
soms om woorde' of blikken; of dat ik, stug boudeerend, me onbegrepen waande en
verongelijkt.... immer, o nu zie ik, was het dezelfde onrust die uit mij naar buiten
sloeg, onbevredigdheid, onopgelostheid, onverzoendheid-met-het-leven. Nu weet
ik, dat ik mij tòch ergerde; nu, dat ik tòch niet vergeven had; nu dat ik tòch niet
dragen kon, niet verdragen, niet inschikkelijk zijn - want dat ik, diep in mijn hart,
tòch alles woog en maar angstvallig keurde, en niet het zachte kende van de liefde,
die bedekt en eeuwiglijk vergeeft. Zoo ik al zweeg - het was gedwongen zwijgen;
zoo ik mij inhield - 't was tòch in gramschap. Wankel was ik, wantrouwend, en bleef
al 't besef daarvan mij verre -: het onwaarachtige van mijn levenshouding, genadeloos
en onafwendbaar, zou zich weldra, een voltrokken wet, onherstelbaar aan mij wreken.
't Geschiedde weer zoo plotseling en onverwacht, Agaat.
Op zekeren dag, toen ik wat vroeger thuiskwam - 't was guur en koud, en 't regende,
en kneuterend had ik me al verheugd op 't vooruitzicht van weer een knussen avond
- trof 'k Harriët, terwijl ze bezig was de kachel aan te maken, die blijkbaar niet had
willen trekken, want heel de kamer stond vol rook. De serredeuren stonden open, en
onmiddellijk keurde 'k dat als onvoorzichtig. Een kille tocht sloeg om mijn beenen,
zoodat ik rilde en huiverde, zoodra ik binnenkwam, en toen 'k ons kindje, op den
vloer, in asch en vuil zag kruipen, voelde 'k plots mijn stemming omslaan, en mij
verstrakken tot een stuggen wrevel. Toch zocht ik mijne ontstemming energiek nog
te bedwingen; doch toen juist terwijl 'k Harriët ter hulp wou komen, een rukwind
opeens de kamerdeur, waarvan ons kindje zwoegend bezig was den drempel te
overschrijden, dichtsloeg med een harden slag, zoodat zij jammerlijk 'r kleine handje
wondde. - toen, en 't was of àl wat 'k onbewust had opgekropt, en weggeduwd de
laatste weken op dít oogenblik gewacht had om weer uiteen te slaan onhoudbaar,
barstte 'k plotseling in zóó felle vloeken uit. dat Harriët, verbleekt van schrik, omhoog
vloog met een ruk, en me als versteend stond aan te staren. Want iets weerhoudens
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was nu losgesprongen, iets gehemds was vrijgemaakt, en onbekommerd gaf ik me
over aan het driftig razen van mijn woede.
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'k Nam de kleine op, dodeinde 'r sussend, legde 'r toen 't niet hielp, op den divan
neer, en zat dan bij 'r, en bovenuit 'r jammerlijk geschreeuw, hard, in grove termen,
schold 'k heftig mijn blinde woede naar Harriët: ‘Stòmmeling,!.... Ellendige
stommeling!.. Moet dat arme wurm eerst heelemaal.... As we ooit - waarachtig! - as
we nog es ooit dat schaap kwamen te verliezen.... jou schuld zou 't wezen, jou schuld,
met je eeuwige smerige rommel!.... Kijk dat stumpertje d'r u itzien.... en je zelf? Hoe
zie je d'r zelf uit?.... Je moest je schamen om zóó-gekleed naar beneden te komen!....
Maar ik heb er nu genoeg van - mèèr dan genoeg, versta-je? Een end zal 'r an komen,
zoo-waaràchtig-as-ik-vòòr-je-sta....! Ik ben 'et beu, mèèr dan beu, as je dàt maar
snappen wil!.... En as jij dan te lam ben voor je eigen kind te zorgen, best, dan zal
ík me d'r es even mee bemoeien!.... Of wat dàcht je wel soms?.... Dat ik 't niet al làng
zat ben, zooas jij hier de boel laat slingeren en vervuilen?.... Moet ík dan alles doen?....
Hoeveel weken heb ik j'al niet geholpen, en me hier voor jou kapot gesjouwd?.... En
wat geeft 't - wat gèèft 't?.... 't Wordt waarachtig met den dag nog erg er!.... Maar jij
trekt er je niks van aan - jij laat mij maar tobbe' en sjouwe', terwijl verdikme, dat
arme schaap....’ - In dién toon dóór, Agaat, ruw en onbeheerscht, zonder gedàchte
aan eenige inhouding, zonder wil tot maar de minste zelfbeperking; - en 't scheen of
't èène verwijt noodwendig uit het andere moest volgen. Het was als de doorbraak
van een voorjaarsstroom, de machtige razernij waaraan ik onderworpen was, of ik
niet zèlf meer deed en handelde en mij uitzinnig-grof stond uit te razen, maar of, van
ergens ver, ik willoos mezelf stond aan te staren, halfbewust-verhaasd over eigen
zóó ontzinde drift, en of niet ík het was die daar te schelden stond, maar of een kwade
demon sprak doorheen mijn mond.
En Harriët stond star en stil; en roerloos, zonder spreken. Geen wóórd, nòch ook
een zucht - traan noch zwakheid heb ik toen van haar vernomen. Zij liet mij gaan,
en hoorde 't aan, passief, schijnbaar gelaten, en eerst toen 'k eindelijk scheen te hebben
uitgewoed, slechts nog met driftige stappen de kamer op en neer liep, was 't of, diepin
en nog verdoken, eenig actief besef zich in haar weer manifesteerde. Zij keek op, en
keek naar 't kind, dat op den divan stil te schreien lag, en ik weet nog Agaat, hoe 'k
even. als een bliksemflits, iets van wild vertwijflen in haar oog zag vlammen, maar
hoe opeens dan, onmiddellijk, ze zich beheerschte zich te bezinnen scheen, en klein
werd, en machteloos, als bij 't bewust-worden van een navrant besef, en hoe ze dan,
na nog èven weifelen, langzaam, stil, als gebroken, de kamer uitging, en de trap
opliep, naar boven, en zich terugtrok op de slaapkamer.... En hoe 'k dan plots, in
drang tot handelen, 't gewonde kindje waschte en verbinden ging, de kamer opruimde,
de kachel weer deed branden, en dan al maar, sterk bewogen, de kamer op en neer
ging. Want uit moest 't wezen, uít nu - dààrvan was ik mij bewust. Dít moest nu
gedáán zijn - uit en uít, voor ímmer....
'n Half uur later, in reactie, kwam, onafwendbaar, weer 't ineenzinken. Kwam een
vaag besef van tòch-weer-ongelijk. van grove, bruutheid, en van onrecht, - en voelde
'k plotseling, onverklaarbaar, weer de oude, zachte neiging van
alles-nu-weer-goed-gaan-maken, en met Harriët te praten....
Maar tòch meteen dan - en dít is wel het wonder, Agaat, dat toen geschied is;
wonder, omdat het nimmer, te voren, me overkomen was - tòch meteen dan kwam,
onverzoenlijk, plots de smalende gedachte: pràten!.. of dàt helpen zou!.... of ook op
nog maar íets meer te hopen viel!.... Of was het toch gèèn wonder, en was ik slechts,
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door àl 't gebeurde, door àl wat was voorafgegaan, tot dit wanhopende.... g e r i j p t ?....
Want: nèèn, dacht ik onmiddellijk, nu is de grens bereikt! Nu doorzetten dóórzetten!.... Gèèn zwak-
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heid, niet meer praten, sterk blijven, gèèn vernèèdring meer!.... En mocht ik
mijnerzijds dan wel wat zijn te ver gegaan, me hebben door mijn drift te ver doen
voeren - zij, ja waarachtig, zij had óók schuld, zij ook!.... Ik kon óók niet maar eeuwig
zorge' en slove', en vinden nergens meer solaas!..
En toen ons kindje luider schreien ging, onafgelaten om de moeder riep, bracht ik
't, vastbesloten, boven, schoof het zachtjes om den deurhoek, en ging dan,
kalm-beslist, weer onverzoenlijk naar beneden.
En in de kamer dan alleen, liep ik op en neer en zon en peinsde. En luisterde naar
elk gerucht - of ze kómen zou, zij èèrst nu.... Maar 't bleef stil in huis, doodstil, en
tot den donker zat ik stil te zinnen; troostelóós, allèèn, een man die alle hoop verloren
heeft.
En toen het acht uur sloeg in de kamer, stond ik op, als uit een droom. En liep de
gang in, naar de voordeur, en kleedde mij om uit te gaan - een duister onverzettelijk
willen was in mij bewust geworden, weg ging ik, weg, er stond mij niets meer open..
En met een slag, hard en dreunend, trok ik de deur toe, en liep de straat uit - ging
regelrecht naar 't buurtcafé, waar ik onderstelde dat Verschaffelt wezen kon.....

XI.
Later Agaat, in wel reeds rustiger dagen, maar als nog niet alles wat mij toen beroerde
was voor immer in mij verstild, heb ik mij wel afgevraagd, soms even, hoe 't geweest
zou zijn indien ik, schuld en ongelijk bekennend, had nog op 't laatst moment de
kracht gevonden, die mij zou hebben doen teruggaan naar Harriët; in zelfbeschuldiging
en zelfvernedering mij tòch zou hebben doen weer buigen - en hoe het dan zou zijn
geworden wel; hoe dan ons leven verder mocht gegaan zijn: of ik niet toch misschien,
door heen te gaan, de schoonste kansen op geluksherwinning, in jammerlijke domheid,
en driftigen onwil, nog onherroepelijk had laten voorbijgaan?....
Maar zou niet juist dàt geweest zijn: wáánzin? Niet juist dàt de troebele verdwazing,
als van wie, verbijsterd, lijken liefkoost? Want dat toch alles dóód was immers, dóód
nu en voorbij, - diep-innerlijk geen enkele band nog, geen gemeenschap met Harriët
meer mooglijk? Dat niet ík 't meer was, die wilde - maar dat, ín mij, werd gewild?
Dat 'k maar volgen moest, in onbewustheid, de onverwoestbare intentie, die van toen
af mij geleid, zich van toen af in mij gemanifesteerd heeft, logisch en onafgelaten
zich in al mijne handelingen gemanifesteerd? En dat niets ooit iets anders worden
kan, dan wat het immer wàs, in diepste wezen - en alles noodwendig geschiedt, gelijk
't geschieden mòet? O, ik weet wel, dat ik, op den drempel, uitziend in de trieste
regenstraat, een oogenblik te denken stond, of 'k niet keeren zou, naar boven gaan,
in nieuw beloven, als zoo vaak reeds, nog ééns het oud verbond hernieuwen.... maar
óók dít herinner 'k mij, dat metéén weer rees 't verzet, in bot en kwaad mistrouwen
de stugge wrevel kwam, die zeggen deed, als later: ‘Ach onzin.... 't geeft toch niets
meer!’ Wijl zelfs díe twijfel dood, dus de eindgrens overschreden was, en 'k
noodwendig moest mijn wegen verder gaan naar verwording en ontbinding. Wèg
wilde 'k, wèg nu - niets viel er meer te hopen! Gebeuren mocht dan wat wilde -: 'k
moest doorzetten, weggaan, 't huis uit, - ééns moest er toch een eind zijn, dít was,
bij God, geen leven!..
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En toen 'k weer thuiskwam, in den nacht, was 't in den meest volmaakten vorm van
dronkenschap; was alles onherroepelijk, tusschen Harriët en mij beslist, en tòch heb
ik dat niet geweten toen, tòch dit donkere niet geweten! Toen als later nog, heb ik
niet begrepen, wat daarmee over ons gekomen was, toen als later niet beseft dat het
noodlot nu voltrokken was! Want dat geen dronkenschap, geen orgie, noch ook wèlke
teugelloosheid, ons solaas, of respiratie of vergetelheid kan brengen - maar dat juist
zij het
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zijn, dees donkere machten, die, verscherpend ons bewustzijn, ons leed, door ons
verworden-zijn, verdubbelen en ondraaglijk maken! Dat hij dubbel lijdt, die 't leed
ontwijken wil; dat in hem de jammer toeneemt, die, zwak, zijn lot zoekt te bedriegen;
dat juist zijn bewustzijn wordt verhevigd, die te vergeten tracht in beneveling; en dat
hij gefolterd wordt en zwaar bezocht, zoo in uren van verstilden inkeer als in de
orgie, die in dollen overmoed of wel in triest verbijsteren zich in bestialiteit versmijt!
O, 'k herinner mij, hoe 'k, thuisgekomen, reeds in de vestibule dwaas te brallen stond,
zoekend, in een suf besef, naar redenen, verwijten, gronden, om van zoodra ze
herbeginnen mocht, hetzij in goedheid of ten kwade, haar met raakheên aanstonds
te doen zwijgen, weltoegerust en sterk-geharnast; en hoe 'k, mijn dwaasheên lallend,
dan de trap op, en in de kamer boven raakte, waar 't zoo wonder vredig-donker en
ontnuchterend nachtelijk-stil was. En hoe 'k een lucifer zocht aan te strijken, en na
veel mislukt geschutter, bij 't op eenmaal grel òplichten van de kleine waaiige vlam,
een schim zag, vagelijk, wit, gedoken in een kamerhoek: Harriët, in angst met 't kind,
schuw-scherp starend naar mij heen. En hoe, als 'k licht gemaakt had, mij dat opeens
vermaakte, en riep wreede wraakgevoelens in mij wakker, wellustige beseffingen
van hier-baas-zijn, van sterker, van de mèèrdre-wezen, zoodat ik grofheên en
verwenschingen stotterend met verdwaasden glimlach op haar toetrad. En hoe ze
dan opeens omhoogvloog, dreigend - en mij voorbijschoof als een vlugge hinde, de
kamer uit, en naar beneden, tot mijne onuitsprekelijke verbluffing. En hoe 'k van
pret-daarom en van voldoening dan op eenmaal zoo hysterisch lachen moest, en weer
wartaal lalde, en op mijn bed viel eindlijk, waar de slaap, allengerhand, mij moet
hebben overmand.... Ik herínner mij dat alles, en dat 't zich dikwijls nog herhaalde.
Dat nog wekenlang, haast elken nacht, Harriët en 't kind mij moesten vluchten. Want
dat ik wègleefde, beheerschingloos, in teugellooze ongebondenheid....
Ja, ik herinner 't mij! En ik weet: ik won vergetelheid noch ook verzachting;
verlichting noch beperking; 'k droeg gansch de zwààrte van mijn lijden: het is de hel
geweest, Agaat, en er was bezinning noch terugkeer. Al wat tot toen geweest was,
ons vroeger leven, schijn en wezen, 't was onherstelbaar, na dien eersten avond,
onherstelbaar en onherroepelijk, uiteengeslagen en verstoven, vertreden en verstikt
in den modder van die nieuwe ellende. Het was een reddeloos den afgrond
tegenhollen, 'n schijnbaar bewust en overlegd lichtzinnig-spelen met het leven, 'n
dwaashoofdig caprioleeren in het aangezicht van Schande en Schuld. En zoo
ontmenscht, Agaat, en zoo verworden; zoo onderkomen en in-niets-meer-menschelijk!
Met tragen weerzin tegen 't leven, des ochtends, stond ik op, en tegen Harriët, reeds
vóór 'k van huis ging was ik norsch en bits en snauwig. Ik werd zoo hard voor haar
- óók, soms, als 'k ànders wilde! En schoon 'k zelf niet wist waardóór: steeds meer
werd 'k eigenzuchtig! Niet meer als vroeger was 'k inschikkelijk; niet meer als vroeger
nog verdraagzaam! Ik eíschte - in mezelf verdiept steeds; ik vroeg - slechts van
mezelf vervuld nog! En elk verzuim en alle tekortkoming, die 'k maar bij mogelijkheid
ontdekken kon, werd een reden meer tot aanklacht, tot verzet, of tot krakeel, want
vatte 'k op als mij opzettelijk aangedaan, en dáárom onvergeeflijk. Wèl veel heeft
Harriët in die dagen van mij moeten uitstaan! Vaak reeds 's morgens, vóór 'k naar 't
werk ging, vonden heftige, bittere twisten plaats; kon 'k woedend, en vol haat, Harriët
beschimpen en beleedigen, zoodra ze 'n toespeling of 'n opmerking zich veroorloofde
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over mijn gedrag. Want van mijn bandelooze uitspattingen eerst laat in den nacht
teruggekeerd, gaf 'k haar, als zij mij wakker riep, steeds heel den nasleep te ver-
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duren -: ik schold haar, grof-onreedlijk, of hoonde'r, hard-meedoogenloos. En ook
mijn werk moest steeds meer lijden onder de nawerkingen van mijn gedrag. Wat
gedaan moest, deed 'k in tragen onwil, en werklust noch opgewektheid had ik meer,
noch eigen initiatief. 'k Riskeerde kwesties zelfs daarover, kreeg soms oneenigheid
met mijn Directie, die, schoon billijk nog, en in beheerschte termen, mij wees op
achteruitgang, en op vermindering van prestatie, mij in goedheid voorhield, dat 't
toch niet ging zoo, dat ik veranderd was en ganschelijk omgekeerd, en die, als ik
zweeg omtrent de oorzaak, nog alles heimelijk achterhield, zinspeelde op vermoedens
omtrent mijn ontreddering en mijn lusteloosheid. Doch inplaats van dat het mij
opmerkzaam maakte, of nadenkend, of geneigd tot inkeer, werd 'k eer dagelijks
onattenter, deed mijn werk met steeds meer tegenzin, - niets hielp, niets hield mij
tegen; en steeds heftiger werd 'k in mijn reacties. Ik kreeg zorgen, Agaat - geldzorgen.
Leveranciers uitten bedreigingen, die Harriët me klaaglijk overbracht; en zelfs
bedreigd werden we, zoo 'k niet geregeld afbetaalde, met beslag op onze meubels.
En maakte mij dit al opstandig, en beschuldigde ik Harriët van overdrijving, haar
verdenkend, dat ze 't maar verzon soms, om mij in mijne ‘vrijheid’ te belemmeren toch deed 't mij broeien wel op duistere plannen, van geldmaken, groote winsten,
met eigen zaken straks, 'n kunsthandel, die 'k mij dan voornam ooit te openen. Want
om voorschot durfde 'k niet meer vragen; vrienden waagde 'k niet meer aan te spreken
- Kras en Banning, wie 'k nog 't laatst gevraagd had, hadden bot en kort geweigerd,
me zelfs gewaarschuwd, in welmeenendheid, voor mijn doldriftige aberraties.... en
geen kracht bezat ik, noch gezindheid, mezelf te remmen in mijn onbezonnenheid.
Zoo ging 'k steeds meer in verbijstering onder. De dagen verbracht ik soezend,
hunkerend naar het avonduur; en het uur van sluiten, omstreeks vijven, was mij eene
heerlijke bevrijding! Dan spoedde 'k mij naar huis, soms eerst nog naar 'n café, en
na den eten, niet-te-houden, fel-oplevend in begeerte en verlangen om maar wèg te
zijn, ging 'k naar 't buurtcafé, trof er Verschaffelt, een kleinen kring van soortgenooten,
en gaf mij over, gansch den avond, aan genot van drank en spel, aan al de donkere,
grove kroeg-genoegens van 'n ordinair obscuur cafè.
Met brandende schaamte en innigen weemoed denk ik terug nu aan ons huislijk
leven, aan al wat in die dagen daarin goeds en levends ging ten gronde, en o! aan
mijn gevoelloos-brute, onverantwoordelijke verwaarlozing van Harriët! Want Harriët
kreeg 't àl te lijden, Harriët ving maar de slagen, aan háár koelde ik mijn buien, zoo
van vervoerde drift als van bijna-bewuste wreedheên! Met 't kind, in betere uren, in
dagen van soms schijnbren inkeer, wanneer ik stil, en in mezelf gekeerd, wel langer
na den eten thuisbleef, met ín mij die onzeekre weifling eener vaag-gewilde renovatie,
- met 't kind kon 'k somtijds spelen, bijna stoeien, zoetjes brabbelen, in innigheid van
knusse teederheên een diep-genoten oogenblik verdroomen, - - voor Harriët, en vaak
opzettelijk, was 'k zonder meelij of verzachting.
Hoe vaak kwam mij verzet of afkeer, afkeer van haar uitgeteerde magerte,
minachting om haar lijdend uitzicht en droefjeskwijnende gelatenheid; of werd ik
plotseling, als zij hoestte, 'r lichaam, frêle, in schokken opkromp, diep-in bewogen
tot een wilde opstandigheid, en in reactie weer tot felle boosheid, en viel ik uit
wreedaardig kwetsend als ze aêmechtig achterna te hijgen, en als met
smeekend-droeven blik gelaten voor zich uit te staren zat:
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‘Jou stòmmerik! Zoo zie je! Jij hadt geen dokter nóódig!.... Maar als 't dan zóó
moet gaan, je 't blijkbaar zelf gewíld hebt.... nou red je dan nu ook maar: ík zal je
niet beklagen!’
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Want ze irriteerde mij, Agaat - heel haar wezen iriteerde mij! Haar gelatenheid en
haar somtijds verzoening-zoeken; haar passiviteit en haar (zoo zeldzame) actie; haar
argeloosheid en haar opzet; haar berekening en haar onbevangenheid - ik misduidde
't alles, in den stugsten wrevel, coupeerde elk gevolg in 't kwaadst wantrouwig-zijn.
Wanneer ik thuis was, soms met 't kind zat, weggedoken in een rustig hoekje,
onderwijl Harriët, met 't eten bezig, zich weerde in de keuken, kon 't wezen soms,
als ze op eenmaal binnenkwam, onder 't tafeldekken, verstolen, met verzachte blikken
ons beschouwde, dat ik, 't bemerkend, plotseling opstond, ons kindje alleen liet op
den divan en wegliep, naar mijn kamer boven, om in strakke stugheid te maskeeren,
dat ik 't niet hèbben kon, dat ik 't niet kon uitstaan, als ze zag van mij ook maar èèn
innigheid, èen oogenblik van nauw-verborge' onzekerheid of van verteedring om
haar stille blikken. Ook gebeurde 't soms, als wel des Zondags, wanneer 'k haar vroeg
nog even uit te gaan, samen een moment wat frissche buitenlucht te happen, dat ze
me aankeek, droomig, stil, met zacht-verwijtend-kalme oogen, zoo dat ik voelen
moest dan of 'k soms gèk was, gek geworden om te onderstellen, dat zij, 't
geïncarneerde lijden, daartoe bij menschen-mogelijkheid óóit nog zou in staat zijn,
en 'k geprikkeld, heftig wegstoof, vuurrood ineens van schaamte en ergernis - ik kon
't niet uitstaan, zoo'n comedie, niet verdragen, zoo'n aanstellerigheid! Want ik begreep
niet dat dáárin was reeds schuldbesef; dáárin reeds de évene schrijning van een
vaag-aanvoelde wroeging, ik schold het driftig voor onechtheid, verhardde mij in
stuggen zelftrots.
En nog andere oogenblikken kwamen, waarin ik steeds ditzelfde voelen moest;
bijna dagelijks was er iets dat prikkelde, en den afstand tusschen haar en mij
vergrootte. En o de oneenigheden om de toenemende vervuiling van ons huis, en om
de triestige verwaarloozing van ons onschuldig kleine kindje! Het zag er zoo morsig,
bijna smerig uit, Agaat, met 'r jammerlijk-toegetakeld vies gezichtje! Nadat 't een
tijdje was weer gaaf geweest, geheeld de wondjes van de lastige dauwworm, scheen
't daarna wéér aangetast, was 't in korten tijd opnieuw ontoonbaar, krabde 't
nacht-en-dag met jeuk geplaagde stakkerdje 't steeds, afzichtelijk, verder open. En
Harriët verbood het niet, of achtte 't niet, en liet 't ook overigens maar betobben.
Bijna nimmer was 't nog proper, altijd droeg 't vervuilde kleertjes en dikwijls heb ik,
thuisgekomen, Harriët daarom gescholden, niet bedenkend of beseffend, door welke
oorzaak zij nalatig, op welke gronden zij verschoonbaar wezen kon, doch slechts in
domblinde verbittering, in onbesuisd-driftige opstandigheid, alle schuld, elke
verantwoordelijkheid wentelend op háár schouders....
Ik herinner mij hoe, toen dit eens geschied was; toen 'k Harriët met felle strieming
daarom onmeedoogend weer gehoond had, zèlf ten slotte, in plots weeke ontferming
de kleine nemend en verschoonend, en ze daarna lief en frischjes, in haar knusse
bedje leggend, - hoe toen Harriët, de éérste maal eene poging deed om mij toch thuis
te houden, mij terug te winnen voor het leven, waarin zij wáár geluk gekend had.
Het was, toen 'k na den eten, en na me overtuigd te hebben, dat het kind was
ingeslapen, me gereed maakte om weer uit te gaan, en Verschaffelt op te zoeken in
het buurtcafé. In de vestibule had ik me als gewoonlijk aangekleed, doch mijn
handschoenen er niet vindend, kwam 'k terug nog in de kamer, zoekend waar ik ze
gelaten had. En het was in dat onvoorzien moment, Agaat, dat Harriët, die op den
divan lag, als elken avond er wat rustend alvorens af te ruimen, omhoog vloog
plotseling, en op mij toekwam, en mij op eenmaal snikkend smeekte toch bij haar te
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blijven. Ik weet nog hoe zij triestig schreide, hoestte door de emotie, en dan weer
innig smeekte:
‘Blijf.... blijf!.... Wáárom ga je altijd van me weg?.... Nacht-en-dag zit ik hier
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alleen.... en o wat hèb ik je gedaan?’....
Ik stond getroffen, diep-in schrijnde iets. Maar mijn stem was hard en zakelijk:
‘Hou je kalm, en bind je in. 't Kind slaapt; maak geen spektakel’.
En als ze stil was dan, nòg harder:
‘'k Snap trouwens 't heel kabaal niet. Wat wil je eigenlijk van me’.
‘O,’ snikte ze, ‘begrijp 't dan toch - begrijp 't dan toch.... begrijp-'t-dan-toch!...
Ben ik je dan nu níks meer?.... Wàt heb ik toch gedaan, dat je zóó.... terwijl ik jou
toch....’
En luider schreide ze, erbarmelijk, en dieper roerde me'r vertwijfeling.
Maar ik verhardde me, en bleef koppig:
‘Bind je in!’ snauwde 'k, ‘ben-je-gekwaarachtig!’
‘As je dan om mij niet blijven wil, blijf dan tenminste om dat arme schaap! Gek
is 't op je.... met jou spéélt het.... terwijl.. 't is net of 't bang van mij is.’....
‘Bang?’ schamperde ik gretig. ‘Dat zal dan je eigen schuld wel wezen! Hoe laat
jij 't arme stumper sjouwen? 't Zijn je eigen daden, die zich aan je wreken!’
En na een oogenblik.:
‘Rèd jij je maar! Versta-je-goed, rèd jij je maar voortaan! - 't Kind slaapt, en ík
zal me.... of wat dàcht je?.... ik zal me de vrijheid veroorloven de deur uit te gaan als
't mij belieft!’....
En me omdraaiend liep ik naar de voordeur, zonder verder naar haar om te zien,
Maar nauwelijks was ik buiten, of ze vloog me na, de straat op.
En smeekte, en bezwoer me - ze was zoo bang alleen - dat ik nog keeren zou....
'k Stond stil, geschrokken ook, maar toch in felle woede. En vatte 'r aan, en trok
'r mee, en duwde 'r binnen weer, tot in de kamer. Enschold haar, en beschimpte 'r,
bezinningloos met harde woorden; tot ze stil verstomd, lag te snikken ergens in een
kamerhoek. Want wat duivel: wat beziélde 'r? Wat wel wilde ze, met haar vervloekte
kunsten?
Dacht ze mij te dwingen soms - meende ze mij te ringelooren? Mij te laten doen
naar háár toevallige believen? En dacht ze heusch, dat ík de man was, die mij liet
door háár regeeren, me m'n toch-zeker-onbestreden rechten liet benemen door 'n
vrouw? Welnu, liet ze dat 's probeeren: tóónen zou 'k 'r, wie ik wàs dan, tot 'r elke
twijfel daaromtrent vergaan was! Ik had de pretentie, een vrij man te willen blijven,
liet ze dàt es goed begrijpen! En zélf bepaalde ik mijn doen-en-laten, liet ze zich dàt
voor gezegd houden!....
En als 'k mijn woede, onbeteugeld, over 'r heen had laten razen, draaide 'k me om,
en liep weer 't huis uit, zonder ook de mínste weifling.
En eerst om drie uur, in den nacht, keerde ik, beschonken, huiswaarts; - en liet 'k
Harriët, den ganschen nacht, nog de waanzin van mijn roes verduren. -

X
En gansche weken dan, Agaat, ging nog dat ontzinde leven. Totdat, op zeekren avond,
het plotseling àlles zou gedaan zijn; en 't oogenblik gekomen was, dat de Vergelding
mij bereiken zou....
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Het was zoo een zeldzaam-wondere avond. Een avond, gelijk ons overkomt soms,
enkele weinige malen in ons ras-vervluchtigend leven, als wel alles: daad, gedachte,
woord, blik, gebarenspel, te dragen schijnt één zelfde waarheid, onverklaard
voorvoeld, in ònbewust vermoeden, en wij maar uren stil-bevreemd, of in duisteren
drang ontrust zijn, of stilkens spieden in ons zelf gedoken, naar alle ding dat tot
bewustheid stijgen wil. Een vage, nauw-bewuste verontrusting was in mij gevaren,
die mij woelig zijn deed, beide, en ook verstild bijwijlen; uitgelaten even, en meteen
neerslachtig, in een durend wondersnel verschieten van bijna-vreugdedronken-zijn
tot ingezonkenheid; en een paar dagen al had 'k geleefd in die beklemmende
bevangenheid, als men heeft soms voor een onweer: 't in onbewusten druk
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vóór-tasten van het naderend natuurgebeuren. Nog dien middag, toen Verschaffelt
mij kort na vieren, als gewoonlijk, voor een korte wandeling was komen halen en
voor daarna het bitteruur, had ik wel even iets gevoeld van vroolijkheid, maar toch
ook meteen van grooten tegenzin, iets van onwil plotseling en van lusteloosheid, en
niet als anders was 't mij het verbeid moment geweest van verlossing en bevrijding.
Ik was, stil, meegegaan, had willen nog de oude zijn; maar niet gelukt was 't mij,
Agaat, niet als anders ging 't van harte, - onrustig bleef 'k, teruggetrokken. Want in
mij schrijnde een zachte droefheid, vaag-aanvoeld, nog ongeweten, maar die mij
reeds deed zijn gelaten, in mezelf schuw weggedoken, zoodat ik vroeger dan 'k
gewoon was, mij misnoegd naar huis begeven had, waar 'k wrokkig, norsch, geheel
ontstemd was aangekomen. Maar toen 'k gezien had, hoe Harriët ons kindje, voor 't
eerst na langen tijd, heerlijk-propertjes had aangekleed, terwijl me opviel, hoe haar
ontsierd gezichtje al weer zoo lief begon te heelen, was mijn stemming toch weer
omgeslagen, had ik uitgelaten lang met haar gespeeld, - tot mijn naar-vrede-hunkrend
hart den vreê hervond bij haar onschuldig blank gebrabbel, en 'k voor 't eerst, en
sinds heel lang, met een tevree gezicht aan tafel zat. Maar na den eten, als de kleine
sliep, Harriët, als elken dag, wat rustte op den divan, werd ik stiller weer, en zat te
zinnen, en voelde hoe een zachte weemoed, stilkens, allengerhand, mij mistroostig
worden deed en zwak. Iets of 'k wel schreien kon was in mij plots, maar ik vond
oorzaak noch bestaansgrond. Ik peinsde, ik zon, ik tastte, doch geen bewusts dook
op uit de onbewustheid, en in vreemden tweestrijd eindlijk, in den avond, liep ik
weer 't huis uit, naar 't café....
Maar ook dáár kon ik het niet vinden: ik bleef er stil, en in mezelf gekeerd. Ik
moest zoo denken steeds, maar denken, aan al wat mij doorwoelde: aan Harriët moest
ik zoo denken, en of ik haar nog liefhad. Zij was zoo stil geweest aan tafel, als
in-innigheid-verstild, en mij kwam diep daarom een rustloos vragen, schoon
onbestemd, en vaag en richtingloos,. Er was iets vreemds aan haar geweest, iets liefs
dat 'k ànders miste, - iets van weer jeugd, me docht, en nieuwe blijheid, en van een
zachte, kalme glanzing. Ze was met grooter zorg gekleed geweest, en ook het huis
was meer verzorgd, en ze had wat kleur gehad, lichtblozend, en denken deed mij dat
nu aan 't verleden, aan ver daarginds op Bella Vista, aan die zoo lang vervlogen
dagen, toen in de weelde van den eersten opgang, ik haar zoo inniglijk had liefgehad.
En aan ons kindje moest ik almaar denken, aan mijn lieve kleine toeverlaat, die zoo
lief begon te beteren nu, en die zoo groot werd en zoo wijs al. En in gelaten, diep
weemoedig stilzijn zínnen moest ik, of dat teekenen waren, klare teekenen: - of er
tòch nog ooit iets komen kon van blijde wederkeer en nieuw-geboren-worden, of ik
tòch nog iets kon zijn voorbijgegaan, dat 'k in verblinding niet geacht had: of dat
begeerlijk wezen kon, en nog gelukkig, nog zacht-heerlijk-en-gelukkig! Of tòch het
leven, als voor ieder ander, ook voor mij iets borg om op te bouwen: - dat ik 't alleen
maar niet gezien in wrange bitterheid en valsch hoogmoedig zijn, en dat ik 't beste
nog gemist kon hebben, vertredend wreed, in wreede onwetendheid, al de vele teedere
zegeningen van een kalm en lief geluk....
Maar een zacht en week ontroeren zwol dan tot schreiens in mijn hart opeens.
Want ik besefte dat 't dáártoe te laat was; zag hoe vèr 'k was afgeweken, hoe 'k juist
dié zekerheên versmaad, in zelfverblinding elke lichternis zélf vernietigd had en
uitgebluscht, en alle wederkeer en elk herstel ook zelf voor immer had verijdeld. O,
't was voorbij, voorgoed voorbij, en niets bleef mij dan berusting, niets dan maar te
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dragen en mij te harden tegen 't leven! Vergetelheid, dàt moest mijn doel zijn,
vergetelheid, niet-meer aan-denken: was niet ontberen gansch de zin van 't leven, en
't leven zelf geen zùcht
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meer waard?.... O, en dan genieten maar, kalm-en-doel-bewust geníeten maar, kleine
schaamle vreugden, 's levens éénigste gewin! En niet alléén zijn, niet meer één zijn,
maar een vriend met vrienden samen, mét hen levend, mét hen lachend, mèt-en-bij
hen, àl mijn dagen!.... En mij van mijn week-weemoedige stemming plotseling
grimmiglijk vermanend, kon ik lachen weer, en vroolijk zijn, en drinken, veel en
gulzig. En luchtig schertsen weer, en zeggen dwaasheên, tot zij lachten, al de vrinden!
En verschelden, al mijn bitterheid, in grimmigfelle paradoxen, vergramd verbijten
heel mijn weemoed in heftiglijk gevloek. En schelden op het leven, en beweren dat
het drek was -: het leven en de wijven klacht noch tranen waard. En 't doen herklinken,
in den kring rondom mij, mijn oud braveerend fel gespot, doen schateren door het
kroegvertrek mijn hel en overslaand gelach. En hen overschreeuwen, tot ze zwegen
allen, en me aanhoorden in mijn dronken zwetsen, me aanhitsten of verbaasd waren,
of konkelfoezelden achter mijn rug. En mij dan de eerste voelen, en de held hier, de
man die 't zeggen dorst en die 't kon weten: - die 't zàt was, als ze dàt begrepen, zich
te doen regeeren door eene vrouw. En maar schreeuwen, en fel-druk zijn, tot zij
eindelijk allen waren heengegaan, en 'k met alleen Verschaffelt en den dronken
kroegbaas in 't dan stilleeg café nog achterbleef. En dan drinken nog, gedrieën, drie
gezworen kameraden, en weer zwetsen, en vertrouwelijk zijn, en samen schimpen
op de vrouwen.....
Maar dan plotseling, in reactie, als het sluitingsuur gekomen was, Verschaffelt
reeds was opgestaan, en mij vroeg nu samen heen te gaan, begon ik luid opeens te
schreien, larmoyant, met luid geweeklaag. En brak weer uit, en zei mijn smart, mijn
innig triestige bedrongenheid, en nam hen beide tot getuige, hen, Verschaffelt en
den kroegbaas. Want weten moesten zij het, weten nu, zij beiden die mij daaglijks
zagen daar, wat ik droeg, diep in mijn hart, wat aan mij knaagde en mij deed oud en
droef zijn, wat mij tot berstens toe vervulde van ellendigheid en jammering. Want
mijn leven was verloren, heel mijn leven en mijn jong geluk.... en ach, zij hàd de
schuld niet, die 'k daar den ganschen avond zoo beschimpt had! O, zij wísten 't immers
wie mijn vrouw was, dat 't zulk een degelijk innig wijf was - ik had niet goed gedaan
op haar te schimpen, ze moesten 't beiden mij vergeven! En nù wou ik 't hun zeggen,
en dít was mijn ware wezen: ík alleen was schuld aan alles, zelf had ik het gedaan!
Een bruut was ik, een driftkop, die eigen ondergang bewerkt had, misdadiger, ik
bekende 't, en vrouw en kind had ik vermoord! En 'k riep hen aan, en tot getuige,
bad om vergiffenis in mijn ontzindheid, en zij troostten mij, ik moest niet schreien,
het leven was geen tranen wáárd! En de eenige uitkomst voor een man, die in het
leven niet wou ondergaan, was een prop, ze stonden er borg voor - kom, wij moesten
nog een nemen. En wij dronken broederschap, en kameraadschap, en bezegelde'
onzen hechten driebond, tot na veel afscheidnemen en veel vuistgeschud wij eindlijk
gingen, in den nacht....
En hoe weet ik nog zoo wèl, Agaat, schoon 'k sterk beneveld toen en dronken was,
hoe het alles dan, opvolgenlijk, in dien duistren nacht aan mij geschied is! Dat ik,
thuisgekomen binnentrad, huilerig-lallend nog in mijn beschonken-zijn, en liep de
trap op, recht naar boven, denkend wijl reeds alles donker was, dat Harriët wel zou
te bed zijn, en niet op mij gewacht hebben. En dat 'k dan binnenstommelend in de
slaapkamer, plotseling staan bleef: er was geen nachtlicht. En dat 'k dan
lichtelijk-verbluft, in de open deur onwijs te kallen stond, grienerig mopperend om
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die donkerte, en klagend, dat ik zoo alleen stond, van iedereen verlaten -: dat ook
Harriët mij steeds alleen liet, zich trouweloos van mij had afgewend. En dat 'k geen
recht benul had licht te maken, en Harriët riep nijdig-dwingerig bij haar naam, maar
dat 't dan stil bleef, angstig-stil, en dat ik
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daardoor meer opmerkzaam werd. En dat 'k dan toch opeens het licht aanstak, en
ontdekte dat de kamer ledig, ledig-en-verlaten, en het bed nog onbeslapen was, en
dat 'k dan suf-verbaasd te mompelen stond, terwijl diep-in een vage onrust, iets van
onbewusten angst opeens, al-zachtaan in mij te roeren aanving. En dat dan ergens
in het huis plots een deur bewoog, zacht-klepperend, en dat 'k dan angstiglijk te rillen
stond, en huiverde als in ijskou, en me verstarren en verstijven voelde in een
plotselingen schrik. En dat 'k als door dien angst opeens teruggevoerd tot nuchterheid,
de trap af, naar beneden holde, en bang ontrust de kamer instoof. En dat 'k Harriët
dan vond, bewusteloos, naast den divan op den vloer gezakt, het vloerkleed en haar
kleeren rondom met bloed bevlekt, Agaat, terwijl ons kindje, rustig-slapend,
liefjes-schuldloos naast haar nederlag, en eenzaam-triestig, in een hoek der kamer,
een schemerlamp haar droefrood licht gaf. En dat 'k dan èven hijgend om de wilde
ontzetting, die dít gezicht mij plots gevoelen deed, staarde, slikte-en-snikte, en bad,
en vloekte tegelijk, en mij vooroverboog, en haar beroerde, stikkend bijna in de
onzegbre angst, dat zij, o, héér; o-gòd; dat zij mocht dóód zijn! En dat ik dan, als zij
bleef roerloos, in dien heftigen ommezwenk van angst tot dadendrang, in een
bliksemsnel bedenken, weer weg was, en naar buiten stoof, de straat uit, naar den
dokter - zinneloos, en als bezeten naar den dokter, die nog rèdden moest, nog rèdden,
rèdden....
Toen ik je den volgenden dag op straat ontmoette, Agaat, was het alles reeds gebeurd:
was Harriët, was ook ons kindje opgenomen in een ziekenhuis, en liep 'k verloren,
gansch verslagen, in den triesten schemer door de stad. Het lag achter mij; het was
gewéést, en schoon van elke illusie, door dien laatsten slag, ook de laatste rest in mij
vernietigd was, alle gedachte aan renovatie en aan hersteld geluk uit mij was uitgerukt;
en 'k mij wist gebroken, vernield, uiteengescheurd en kleingemaakt.... toch was 't
óók of dat niet mij betrof; of 't iets was dat verweg, buiten mij, ooit in droom kon
zijn geschied, en waarvan maar de herinnering vagelijk in mij tremuleerde, als soms
in morgens, na 't ontwaken, 't navoelen van een nachtsche droomangst.....
Alleen, den ganschen nacht, nadat de dokter er geweest was, had 'k angstig bij
Harriët gewaakt, tot in den schralen bleeken ochtend, als ringsom 't daggerucht begon,
en de verpleegster was gekomen, die Harriët en 't kind dien dag zou wegbrengen.
En slechts enkele uren hadden mij gerest, om nog daartoe alles vooraf te regelen. 'k
Was naar de stad gegaan, naar mijn Directie; vandaar naar 't ziekenhuis; dan weer
naar huis terug; en nauw een uur, nadat ik weer was thuisgekomen, kwam ook reeds
de ziekenauto. Dan naar 't ziekenhuis was 'k nog weer meegereden, verschuivend
onze scheiding tot het allerlaatst moment - dan was 't gedaan geweest; gedáán! En
o, alles als in bangen droom!....
En in den triest herfstneveligen avond jammerlijk alleen, was 'k gaan dolen dan,
de stad in, in een versuft beseffen van dit ééne: dat Harriét nu tering had, en dat 't
héél erg was; en dat ook ons arme kleine kindje, dat 't zoo verwaarloosd was en
onderkomen, en wel 's geen blijvertje kon wezen..
En als 'k maar voortliep, doelloos, doelloos, heb ik plotseling jou ontmoet. En
opeens dan weer, bij 't schuw herkennen, kreeg 'k diepin die felle schok, schok van
pijn en klaar besef, Agaat, om wat nu weg was uit mijn leven, en werd een doffe
jammer in mij los eensklaps, drong 'k stom-ontzet en fel je mee te gaan, mede naar
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mijn huis, - waar 'k je alles dan beleden heb, zonder traan en zonder zucht alles
ganschelijk aan jou beleden....
En o hoe weet 'k nu nog dat uur, en heel zijn milde stille zeegning!
Hoe je opstond, als je mij hadt aangehoord, woordloos-innig, en me alleen liet.
En naar de keuken ging, en daar dan bezig
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was, en 't huis aan kant deed en verzorgde. En òm mij was, en mij nabij was, en mij
bijstond, zonder woorden - maar met gansch de simpelsprekende eenvoud van je
vraagloos-zeekre daden. En hoe dan, na een wijle als jij dat alles had gedaan, Agaat,
als 't haardje knappend brandde; de geur van versche koffie door het huis trok; en 'k
me èven zacht-omvangen wist door warm-weldadige, stille huislijkheid - hoe 'k dan,
plotseling, onverklaarbaar, me heel mijn diepen nood bewust werd, en de eerste
schaarsche tranen vond om mijn onzegbare ellende. -

XI.
En reeds den volgenden morgen trof mij dan de níeuwe slag.
Werd ik gewekt, vroeg in den ochtend, door driftig, heftig bellen; geroepen om,
in aller ijl, naar 't ziekenhuis te komen: ons kindje had bloedvergiftiging....
Het moest den vorigen dag nog thuis gebeurd zijn. Wondjes, in 'r verziekt gezichtje,
moest ze met onreine vingertjes zelf hebben stukgekrabd; nauw nadat ze was in 't
ziekenhuis hadden de eerste verschijnselen zich reeds voorgedaan; en in den nacht
was dan gebleken dat ze niet meer was te redden....
En 't kwam over mij, als een verdooving.
En vreemd, Agaat, dat ik onmiddellijk dít zoo twijfelloos geweten heb: dat er niets
meer viel te hopen, en dat 't nog dienzelfden dag zou sterven.
Om zeven uur al, in den nog grijzen ochtend, zat ik aan haar kleine bedje, verwezen,
kleumig-rillerig, van zenuwjacht en morgenkoude. Ze was onkenbaar, o, iets
gruwbaars haast, blauw en dik, gansch opgezwollen; in 'r halsje puilde 't
bobbelig-kwabbig; rond 'r oogjes, weggedoken, lagen paarse en zwarte vlekken. Als
door een brand geroosterd scheen ze, en in hevige benauwdheên somtijds plotseling,
kromp ze samen, of vloog wild omhoog, in heftig-stuipige schokken, en verbijsterde
angstbevliegingen. - Dan lag ze stil weer; lang; als dood....
En ik zat daar, ik zat bij haar, kon niet schreien, ook niet zuchten. Roerloos zat ik
schuw-afstandig, voorovergebogen, zat-en-staarde; en 't was of 'k van geen van haar
bewegingen, noch van haar lijden iets besefte Want schoon toch niets daarvan me
ontging, 'k scheen onbewogen, zat als zielloos, zat als verstard-en-strak te staren
maar, en slikte, en keek, en keek, - en tusschen ons was als een mist. Ik weet nog
zoo dat kamertje, de dingen, en het huis daaròm; ik weet nog de geluiden wel, van
buiten, waar de dag begon, de doening van den dokter wel, aandachtig over haar
gebogen. Maar 't is geweest toen, of dat alles, gansch de wereld niet bestond meer,
of 'k was gedreven in een andre sfeer, weggedoken in ellendigheid, verscholen en
diep-neergesmakt in grondlooze afgronden van smart. En ik richtte; 'k woog; ik mat.
Wat mij gegeven was en mij genomen; me eens geschonken was en nu weer afgerukt;
en diepin vond ik niets dan leegte, opstandigheid en aanklacht. Ik ging 't verleden
naarstig door, bezag van elken dag de eigen vrucht, maar niets kon 'k vinden dan
verdriet-en-kwelling, en aan het eind de radeloosheid. Voor mijn oogen, dof befloerst,
rezen vizioenen van ons vroeger spelen, van de uren dat ze mij was troost geweest,
en 'k haar het meest had liefgehad, - en een onzegbaar diepe weemoed, diep,
doorvlijmde mij de ziel. O, wàs dan geen gerechtigheid, dat dít mij overkomen moest
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- was 'k zoo verworpen en verdoold geweest, dat mij zelfs dít moest worden
aangedaan? Ik wist de droomen weer, de toekomstdroomen, die ik had heengesponnen
rond haar wezen - het was voorbij nu, àl gedaan nu, àl gestorven dood geluk!
Gestorven ja, bedolven, verdwenen, weg voor immer.... wat was dat ver, wat was
dat ver, o als weggeduizeld in 't verleden!....
Maar dan op eenmaal kwam 't weer op, als een gegolf in, sterke deining, kwam
weer de twijfel in mij op, een laatste flikkering van
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hoop! Want o ze was er nog, ze wàs er nog, nog te bereiken; nog te redden! 'k Zou
haar behouden, zoo 'k maar wilde, maar zelf weer machtig deed en wilde, en niet
verslagen bleef en daadloos, in mijn schuldige versuffing Ik moest weer handelen,
weer vechten, zij 't voor het láátst dan nog, op-dood-en-leven..
Doch plotseling, als ze samenkromp; schokte-en-sidderde in nieuwen pijnaanval,
- plotseling dan besefte 'k weer, dat 'k machtloos was, o màchtloos was; dat ik toch
wíst, dat 't àl beslist was, dat ik tot twijfel zelfs geen recht meer had - en week en
om-te-schreien kropte een zwakheid in mijn keel omhoog. Want er brak iets in me
en 'k huiverde; en in mijn hart drong plots de onstuimige vaderdrang, van haar nog
èènmaal dan, o èènmaal nog, zacht en inniglijk te kussen. En 'k wilde opstaan, en
naar haar bedje gaan, en breidden de armen wild om haar misvormde hoofdje heen....
maar toch, ik roerde niet, ik kon niet opstaan, 'k was als gebonden en ik rilde maar.
En als 'k verstolen dan en duister heenkeek naar mijn arm en lijdend kindje - o, op
eenmaal was 't me, of alles week, of alles vàn me week, afstandig, verre. En of 't een
droom was maar - begoocheling; gèèn werkelijkheid - slechts schijn; en of 'k niet
dáár zat, doch dat 't zoo lèèk maar. Want dat ik zelf van ergens ver, van ergens, o,
oneindig ver, me hier zag zitten aan haar bedje, beneden, diepbeneden; en of wij
zonken, immer zonken daar, tot 't alles dan verdween opeens, een wieling voor mijn
oogen kwam; en 'k weer rilde, en op mijn lippen beet, mijn zenuwtrillerige lippen
beet.....
En of 'k me schamen moest voor elk betoonen hier van zuiverst menschelijke
zwakheid, keek 'k schuw-nerveuzig op naar dokter, zuster; glimlachte zwak in hun
verzachten meelijblik, onhandig, bijna schuldig, tòch diepin verstild-en-pijnlijk, als
om een langgeleên verdriet, nu plots door anderen geweten of om een lang-verborgen
smart, nu plots door anderen ontdekt.....
En uren zat ik zoo.
En ging dan heen, laat in den morgen; en wonderlicht; en als in droom.
En deed en zorgde, in den dag, kalm-stil, en regelmatig; als een die, rustig-sterk,
heer is over zijn gevoelens. Maar met diepin toch die stage jammering, onverzwakt,
van uur tot uur, -: want om elk moment in tranen los te barsten, in fellen opstand
tegen 't leven dat mij, ja mij alleen, zooveel gaf mèèr te dragen dan aan andren....
Tegen drieën 's middags, - 'k was weer opgebeld, - juist toen 'k aankwam, was ze
overleden....
En ik weet niet recht nu meer, Agaat, hoe ik dien dag dan verder toen ben
doorgekomen.
Ik weet alleen nog, dat ik omstreeks vieren, toen ik weer het ziekenhuis verlaten
heb, - Harriët, die hooge koorts had, had 'k slechts mogen zien, niet kunnen spreken
- moet zijn gaan dolen door het hart der stad, dan door de buitenwijken, dan door 't
bosch, om nu alléén te zijn, nu gansch allèèn te zijn, en dat 'k geschreid moet hebben,
lang en heftig. En moet geloopen hebben, doelloos zwervend, door de duinen nog,
en naar den zeekant, in luide jammering en opstandig vloeken, want in verbijstering,
wild, uitzinniglijk. En moet geworsteld hebben en gericht gehouden met een
vermeend-onreedlijk Opperwezen, in grof bedreigen van Zijn onaantastbaarheid, fel
beschimpen van Zijn ongenaakbre heiligheid; en in vergeldingzweren, duur en
plechtiglijk, aan Zijn onmenschelijke bezoekingen, en aan Zijn wreed bestendigd
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onrecht, dat van mij steeds eischte, van mij nam, en dat maar andren 't leven licht
liet, licht-te-dragen, en begeerlijk.
Tot 'k dan wel eindlijk moet geweest zijn uitgeput, en als-ten-dood-bereid moet
zijn naar huis gegaan....
Maar dat 'k terstond weer moet zijn weggevlucht, de straat weer op, mijn kind was
dood, de stad weer in, mijn kind was dood! En moet gezworven hebben, gansch de
stad nog door, en mij bedronken hebben, in den avond dan.
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En in den nacht dan moet zijn meegegaan, met een onooglijk, armlijk sletje, mede,
naar haar huis, als een verloren, duister man, Agaat, wien niets weerhoudt, wien niets
noch bindt - een eenzame, een verworpene....

XII,
Daags daarna, en alléén heb 'k haar lijkje gevolgd, daags daarna, een triestigen
herfstdag, is ons kindje dan begraven. Het regende, de lucht hing laag, de wind floot
fel, de boomen dropen. En als van ver, ver over velden, kwam als een durend, staag
geween....
En dàt werd dan toen mijn leven: mijn voortaan richtloos, stuurloos leven: drinken;
en de vrouwen; in absoluut beheerschingloos-zijn....
En wanneer 'k me, zinnend, dat herinner nu; en mij terugdenk in die dagen, die
als een roes, als een verdooving toen aan mij zijn voorbijgegaan, hoe moet 'k mij om
dit ééne steeds opnieuw dan weer verwonderen: dat 'k mijn betrekking hield, dat 'k
niet ontslagen werd; en dat het mooglijk is geweest langduriglijk, niet slechts dat ik
't vol kon houden, weken, - maar bovenal, dat niemand ingreep; noch merkbaar leidde
of corrigeerde; noch open met mij sprak, of me om nalatigheên terechtwees! Want
ik heb toen toch zoo dikwijls, in warrenis, opzettelijk, mijn werkkring wel
verwaarloosd, en wel mijn plichten slecht vervuld. - Opzettelijk, voorbedachtelijk!
- Omdat 't me stàk soms en me hinderde; me provoceerde tot steeds erger zelfs, dat
niemand, o neen, niemand, zich te bekommeren scheen om mijn ellendigheid; dat
men als blind was voor mijn jammer; en slechts beleefd was, en stil-vriendelijk;
toegeeflijk en inschikkelijk, als voor een mensch in plotsen rouw, dien dan wel een
ieder wil ontzien, dien daarom ieder veel vergeeft, maar dien toch niemand met wat
menschelijkheid in zijn beproevingen nabijtreedt.
En toch moet ik somtijds denken, dat dit kan geweest zijn: opzet. Bedachtzaam
en verstandig, humaan-voorzichtig overleg; - hetwelk me, wijslijk, maar ontzien
wou, inzichtelijk en menschkundig mij behoeden voor het ergste.
Doch al ware 't zoo; en dus beschamend, dit als de wáárheid te ervaren eens; te
ervaren dat toen waarlijk een mild-menschelijk inzicht mij gespaard heeft; gespaard
voor directen ondergang en voor onmiddellijken levensnood - niet minder waar is,
dat ik toch ook heftig, in mijn ondergangen nog, gestreden heb, om elk symptoon
van mijn verval, Agaat, te houden vèr van 't daaglijksch werk; - en dat die strijd mij
niet is licht geweest.Maar o de avonden, de nachten - de avonden-en-nachten van mijn dronkenschap,
mijn dronken waanzin, mijn verliederlijking! Wanneer 'k maar steeds weer, na des
middags het bureau te hebben verlaten, haastend naar den naasten bitterkroeg, om
me er onweerhouden te bedrinken, in den vooravond naar het bosch trok, en in de
eenzaamdheid vast als waanzinnig was! Want waar 'k de stil-verlaten wegen zocht,
of wegkroop ergens onder struikgewas, dwazelijk uitjammerend mijn bewogenheên
in den roerloos-stillen avond; of larmoyant-betoonend de beproevingen van mijn
wreed-verscheurde vaderhart, soms aan een suf en droomig koebeest,
staaroogend-zwijgend bij een hek, 't lamentabel-triest verhaal doend van mijn verloren
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jeugd en jeugdgeluk. Om dan daarna weer, als 't al vol-donker was, mijn roes begon
te wijken, 'k leeghongrig werd en huivrig, terug te sluipen naar de stad, en te gaan
eten ergens waar het stil was, 'k geen ontmoetingen te vreezen had - waarna de straat
dan kwam, de avondstraat, vol van mooglijkheden en verlokkingen: want waar de
bevallige gestalten waren van vervoerende en te-nemen vrouwen.... en die 'k ook
nàm, met wie 'k dan samen was, en den nacht in orgiën verbracht....
Wonder, Agaat, zoo klaar te zien nu,
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klaar te zien en te beseffen, dat dit alles was noodwendig, onvermijdelijk,
onomgaanbaar! Want dat de staat van onderkomenheid waartoe ik weldra toen
vervallen was, in zijn felle razernijen, zijn jagend woeden en krampachtige heftigheên,
niet is geweest dan maar de laatste stuiptrekkingen van een ontbindend, stervend
leven, hetwelk schoon einde, toch begin was; schoon ondergang, toch wezenlijk
redding; en schoon verworden en afzichtelijk, toch glanzende van nieuwverwachten!
Want dat 't mij naderbracht dees nièuwen staat, dien ik verliezende slechts winnen;
waartoe ik zinkende slechts stijgen; en die ik worstelend met wat mij nedertrok slechts
door de diepte kon bereiken.
Doch hoe in die bedrongen dagen in mijn benevelingen en ontzindheên, zou 'k
kunnen beseft hebben in deemoedigheid, dat wij stervende slechts leven, en alleen
àfstervende-het-oude zullen tot een nieuwen dag herboren worden? Mijn leven was
zoo duister toen, en, mijn bewustheên zoo vervluchtigend! Het was alles maar als
een gansch zinneloos de vernietiging tegenhollen; een redeloos, schoon dan soms
schuldbewust, misdragen in losbandige zwakheid. En zoo van één besef mij, uit dien
tijd, dan nog mocht iéts zijn bijgebleven, dan is 't een ver en vaag herinneren, dat ik
toch diepin wel geweten heb, in vertwijfeld schrijnend zekerzijn, trots alles wel
geweten, dat al wat mij geschiedde, me overkwam als eene noodwendigheid; dat 't
zóó beschreven stond; niet anders kòn, dat zoo mijn onafwendbaar lot moest wezen;
- want dat alles, tot den grond in mij moest worden afgebroken; dat ook de laatste
slag mij niet gespaard zou blijven; dat óók Harriët zou sterven....
En 't is ook uit dat besef, Agaat, waaruit 't uitsluitend kan verklaard zijn, dat ik
Harriët zoo weinige malen, en maar zoo vluchtiglijk bezocht heb! Want o ik zàg
toch, hoe zij wegteerde; wist, dat de bloedspuwingen zich herhaalden; dat de kans
op haar genezing met den dag geringer werd - en hoe, waar 'k machtelóós was, geen
troost noch hulp te brengen had, zou 'k (zèlf ruïne toen) haar hebben durven dikwijls
naadren? 'k Ontweek, bij haar te zijn; 'k vermeed, aan haar te denken. Ik wist, hoe
zij verscheurd was, door den dood van ons arm kindje; en tòch had 'k nimmer moed,
daarover 'n woord te spreken! 'k Zei onverschilligs maar, nerveus, kort, ingehouden,
of staarde langs haar heen, onzeker, zonder houding; en immer was mijn heengaan
verlossing voor ons beiden. En toen dan, na zes weken, Harriët weer werd ontslagen,
als ongeneeslijk-ziek in huis teruggebracht, was door gebaar noch blik die smart ooit
aangeroerd: Het eerste woord daarover moest tòen door ons gesproken nog; de eerste
lange stilte, in één-zijn, saam-doorleden; en de eerste heete tranen, diep-innig,
saam-verschreid zijn....
En wonderlijk, Agaat, dat dit in één mensch wezen kan, déze beide samen, in ons
toch zoo korte leven: dat ik toen, verborgen schreide, dat dít nog mocht waarheid
worden en dat nu dit ver herinneren mij geen pijn meer doet bij 't weten, dat vóór
het daartoe komen kon, Harriët mij zou verlaten....

XIII.
't Geschiedde nog zoo plotseling, en zooveel spoediger dan ik denken kon.
En stil, Agaat, zoo stil, - zoo ínnig-stil verscheidde zij.
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Na op den veertienden November, 's middags twee uur te zijn thuisgebracht, heeft
ze èèr het nog gansch donker was, me als in een zucht verlaten.....
Ik had mij vrijgemaakt dien dag; en 's ochtends zèlf het huis verzorgd. Haar bed had
ik beneden, bij de serre, opgesteld; en stil en wit lag ze daar nu: en het gansche huis
scheen me ànders toe....
Ik wist wel: ongeneeslijk was ze! Maar waande ik niet ook haar dood, als hoopte
'k tòch nog, verre? Want 'k voelde gansch geen droefenis; geen pijn, of smart, of
bitterheid.
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Eer opgewekt was 'k, zacht verheugd, in 'n wijdweemoedige vredigheid - En ook in
háár scheen evenwicht. Stilvredig keek ze rond, Agaat, en bracht iets om me heen,
me docht, van glanzing en van nieuwe hoop. O, ànders was 't, nu zij er was. Nu alles
vaster; opgelost. En stil en rustig haar nabij bedreef 'k wat kalme bezigheên.
Om half vijf trad de schemering in; en alles werd dan inniger. Het haardje vlamde
rustig op; het theelicht van ons koper stel gaf vriendelijke schijningen; en buiten,
waar de avond viel, was 't windstil, en de lucht was klaar.
En 'k weet nog, ik zat bij haar bed. En zei iets. En zij knikte dan.
En wèèr zei 'k iets. Zij glimlachte.
En nòg iets, 't welk mij blij en droef deed voelen beide. Dan richtte zij zich op, en
zeide ‘ja’ en knikte. En viel terug, en lag dan stil; en sloot langzaam haar oogen.
En ik stond op, en ging aan 't raam, en kwam weer bij haar staan. En zweeg; en
dacht; en zon; terwijl zij roerloos nederlag.
En terwijl ik daar dan stond zoo, rechtop en naast haar bed, haar stille witte hoofd
tusschen mij en 't licht daarbuiten, het zachtkens zinkend licht van dien Novemberdag,
toen zag ik plotseling dat zij dood was: haar oogen wijd geopend, zag ik gebroken,
in de schemering....
En vreemd, Agaat, dít was zoo vreemd: ik voelde gansch geen heftigs toen. Gèèn
heftige schrik; gèèn heftige smart. Slechts was 't, of 'k nog mechanisch deed mechanisch leefde; stond; en ging.Ja, als mechanisch stond ik daar.
Stond aan haar doodsbed; en bewoog niet. En staarde maar; en lang; en lang.
En terwijl 'k beweegloos-starend stond daar, moet 'k hebben werelden doorreisd
- en eerst toen 'k me oprichtte, en tot besef kwam, begreep ik 't weer: dat zij nu dóód
was; dat het àlles was gedaan, het einde nu gekomen; dat zonde, schuld, ellendigheid,
hèèl ons ontwrichte leven, verzoend was nu, en uitgewischt, en toegedekt, en
weggedaan; en 'k vond gèèn klacht, Agaat, gèèn zucht, gèèn traan, gèèn snik. Maar
ik was stil, stil voor den dood.
Ik wendde me af, en liep wat rond, en stond weer stil, en peinsde dan.
En plots herzag 'k me, zooals 'k geweest was, èèns, voor jaren, jaren. Ik was weer
kind, en liep met Vader, 'savonds, over velden, mijn hand in Vaders hand.... en boven
ons was 't machtig sterrenheir waar Vader van vertelde, en in mijn hart sloop 't wijd
verlangen naar al wat ver was, groot en schoon - naar schoonheid en geluk, die ergens
verre wezen moesten.
Het was weer zomer, 'k was in mijn roeiboot, dreef op de stille breede vaarten,
turend naar den hemel, waar de witte wolkjes dreven, hoog en ver, naar onbekende
verre werelden, waar ergens, ongekend, geluk en schoonheid wezen moesten.
Ik was terug op Bella Vista, een ziek en overspannen jongeling, en stond weer;
op de balustrade, en zag twee meisjes in den tuin gaan, twee meisjes die 'k nauw
kende, maar die iets zoo onbeschrijflijks teeders hadden plotseling in mijn hart
ontknopt.
Ik beleefde hem weer ganschelijk, bij 't herinneren aan Bella Vista, dien zoeten
zachten weemoed van een wordend, groot geluk, en al wat dan geweest was, hoop,
angst en teederheden, kwam nieuwelings mij voor oogen, - en liet mij stil, en zonder
opstand.
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'k Zag mij terug, dien zomeravond, toen 'k Harriët voor 't eerst had mogen kussen,
en 'k zoo geloofd had in een toekomst, zwaar en drachtig van geluk - - o, en nu - en
nu....?
Het was voorbij, het was gedaan! Iets schoons van jeugd en jong-verwachten was
voor immer nu voorbij, - en als 'k weer aan haar bed trad, en op haar nederzag, voelde
'k ín mij, diepin, wonderlijk, hoe iets oneindiglijk verzachtte, in een wellig zacht
verteedren. Want o gezòcht had ik, geluk,
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geluk- en-schoonheid, fel en heftig, maar nu 't doorstaan was, afgedaan, angst noch
twijfel voortaan mogelijk, vond ik gèèn wrok, Agaat, gèèn wreevligheid, gèèn
klagingen. Want voor den dood, den albedekker, was toch maar dat alles klein en
nietig; en zijn nabijheid maakte stil, en mijn verworden hart verreind.Ik ging voor 't raam staan, en keek uit; het was donker nu, 't was avond. De sterren
blonken fonkelend al; de maan scheen vast en klaar. Wat was dat alles diep en stil;
en groot, ontzachlijk-groot.!
En opèèns dan wendde'k me om - ik moest naar buiten, in die stilte!
En 'k ging naar haar bed, en boog mij over, en kuste 'r, op haar voorhoofd.
En sloot het huis, en trad naar buiten, en dwaalde weg dan, - naar den zeekant.
En doorleed 't weer, en doorzocht me, naarstig, in de stilte, mijn leven weer, mijn
daden, o mijn geríngste doen. - maar alle schuld die 'k toen gevonden heb, alle
zwakheid, kleinheid, eigenzucht, kon mij niet doen opstandig zijn, noch tot jammering
bewegen meer: 'k werd stíller slechts, weemoedig-zacht. Want alles lag volstreden
nu, en dood en ver bleef de oude pijn.....
Dan plotseling kwam 't me, in lichten schrik, dat niemand wist, dat 'k niemand
schreef....
En vond me dra dan, als in droom, bij jou, Agaat, - voor jou huis staan.
En belde, en schrok -: wat had ik gedaan?
En hoorde, helder, dan jou stem, zag jou gelaat, jou oog, jou blik.
En kon niet spreken; stond als stom.
Maar trok je mee; mee naar mijn huis; tot waar Harriët lag, wit en stil....
En wilde zeggen ‘nù is het gedaan’ - maar kon niet, kòn niet, brak te saam.
En daar bij jou, door jou omvangen, snikte ik het uit, wild wild bewogen.....

Een verhaal van de badplaats,
door N. van der Ley.
Vlekkeloos witte wolken door speelsche macht in blauwen hemel geworpen, en
daaronder de wijd-deinende zee met zonzilverige vegen uitschitterend nevens de
paarse en groengrijze kleurschakeering van droeven einder tot het blank-vroolijke
strand en de blonde duinenrij met het zacht getinte helm....
‘Heerlijk panorama’, zei Van Vliet, lachend en zuchtend. ‘Heerlijk mooi’, zei hij
nog eens, terwijl hij tevreden, alsof dat alles voor hem alleen bereid was, zijn zijig
snorretje opstreek, en dankbaar zijn blikken liet gaan over het opeengedrongen kamp
der badstoelen, in wier luifels dartele vlaggetjes waren gestoken, in scheepstaal de
voorletters van de namen der bezitters aanduidende. Het zandbergen scheppende
dwergvolkje wedijverde met de in schuim brekende golven om leven en rythme aan
te brengen in de beweginglooze massa van het huifgestoelte en van de blauw en wit
gestreepte badkoetsen op het rulle zand of aan den donkervochtigen rand van het
tastende water. Het blauw en het rood der badkostuums en de oprechte vleeschkleur
der menschenlijven spartelden en dartelden in de stoeiende, ruischende branding.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

‘Wat een reine lucht, wat een licht, wat een weelde, wat goddelijk, hè Riek, is het
hier, en zie eens die treilers daarginder in de luchtspiegeling als in een droom, 'n fata
morgana’ en Van Vliet keerde zich tot een persoontje, in wie al de heerlijkheid
rondom wel verpersoonlijkt scheen.
‘Ja’, zei ze, ‘maar laten we naar beneden gaan’, en ze stapte de steile trap af, die
van de duinstraat leidde naar het strand. ‘U zoudt anders weer poëtisch worden’.
‘Of dat een zonde is’, meesmuilde hij terug.
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‘Zonde is het niet, maar ook niet als u het inhoudt’. Schalks sprong ze een paar treden
tegelijk weg. ‘Doet u me dat eens na, als u durft. Dat is geen zonde, maar gezonder’.
Vlugger dan gewenscht, kwam hij naar benee en haalde haar met forsche stappen
door het mulle tegenstrevende witwarme zand in. Hardhandig pakte hij haar bij den
zich loswringenden arm en hijgend stootte hij uit: ‘Wat doe je nuchter, Riek. Leerden
ze je dat nu op het Lyceum van de klassieken? Je leest te veel vreemde romans’, en
met verachting wees hij op het Engelsche boek, dat ze meedroeg.
‘U weet geen eens, hoe het heet’, spotte ze met haar tongetje tusschen de roode
lipjes.
‘Hoeft ook niet, zeg, verlies je tong niet, berg hem maar weer op....’
‘Tusschen haakjes’, zei ze.
‘Maar jullie leert en leest alleen, wat je van noode hebt in je maatschappelijk
leventje van d e z e n tijd, modern Riekje’.
‘Dank u’, boog ze. ‘Heeft uwe wijsheid misschien iets van alle tijden voor me?’
‘Wis en drie’, vuurde hij af, ‘hier de zee! de lucht, de.... zee....’
‘Hoezee!’ schaterde ze hoog uit, ‘hoezee! U met uw zee. Het zijn immers dooie
dingen. Wat doen ze me. Vlieg er over heen, er midden door. Gebruik ze, goed om
er in te baden, om er uit te visschen....’
‘Om er over te peinzen, te fantaseeren, te dichten’, viel hij al te plechtig uit.
‘A la bonne heure, maar dan niet met een dik buikje’, meende Riek.
‘Patsj! die zit’, zei hij, geheel uit de stemming.
‘Buikpijn?’ vroeg Riek, erg angstig bezorgd.
Hij herstelde zich en lachte weerom: ‘Ik kan ook wel anders’.
‘Het zal wel weer moeten hier in het gezelschap, oom Jo’.
‘Waarom dat “oom”, maar goed dan nichtje, ik zal mijn best doen’, beloofde van
Vliet, meer aan zich zelf, dan aan het slanke meisje, dat zich tot in een kring van
badstoelen voortschoof en luide riep: ‘Daar is hij weer, meneer van Vliet’.
De dertiende stoel was voor hem bestemd en ongelukkigerwijze naast de Engelsche
logee. Haar roode haren en doordringende oogen, haar aparte wezen en dat ‘affe’ in
haar optreden, hadden hem voor zijn vertrek meer bekoord dan hij bekennen wilde,
maar dat hij nu weer een vreemde taal brabbelen moest, terwijl hij juist vandaag
frank en vrij moerstaal zou kunnen spreken van hart tot hart, verdroot en beschaamde
hem tevens.
Ze las voorloopig een dik boek. Ze verslond boeken, zoodat hij haar in zijn korte
afwezigheid bijna niet anders dan over een boek gebogen had voorgesteld: ‘Een
oranjekleurig valhoedje, dat roode haar, een volle blanke nek en de witte voetjes,
wiebelend over elkaar gestrengeld en als maar over een boek, maar één oor voor het
gezelschap’.
‘Are you already eating?’ groette hij terloops bij de algemeene verwelkoming en
keek ietwat schuchter of hij zich wel voldoende verstaanbaar had gemaakt. Ze had
de oogen even opgeslagen en lachte en zei wat, maar ‘eating’ was er bij. ‘Paper,
printed matter’, meende hij te moeten verduidelijken. Haar oogen tintelden efkens
en ze las weer.
‘Een kopje thee?’ vroeg een der dames met een thermoflesch in de hand.
Hij zag verschillende handen busjes en zakjes mobiliseeren, met zure balletjes,
flikjes, snoeperijtjes, welke hij niet in hun nuances wist te preciseeren, terwijl zij
zich naar hem toe concentreerden. Ook streelde hem de tegemoetkomende houding
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der heeren. ‘Een sigaartje? sigaretje? Heb je je pijp niet meegenomen?’ ‘Wel,
Burgemeester, hoe was de Raad? Hebben ze het den Edelachtbare moeilijk gemaakt?’
‘Een mooi baantje, wat, maar daar moest geen Raad bij wezen’, riep daverend een
jeugdig industrieel van groot lichamelijk
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overwicht. der kinderen held alzoo. Miss Bigger zag hij even het oor leenen.
‘Waarde heer, zeg toch niet altijd zoo luid: Edelachtbare. Ik ben op de plaats niet
op deze onwettige titulatuur gesteld, maar hier aan het strand geeft het in het geheel
geen pas, zoomin als weledelgeboren in een overlijdingsadvertentie. Ik dacht nog
aan je edelachtbare onderscheiding de vorige week, toen ik bij het baden venijnig
omver werd geworpen. Vermept, ik sprong nijdig op en rende op den golf aan: ‘Zeg
wil je boksen!’
‘Is er nog nieuws in stad’, vroeg een ander.
‘Warschau gevallen! Ik vraag excuus Miss Bigger. Ik zeg het neutraal’.
Ze keek, alsof ze zeggen wilde ‘met dat gekkewerk van oorlog hou ik me niet op’.
‘Hollandsch verstond ze. Zou ze misschien een spion zijn’, schoot het door Van
Vliet heen. Ik doe zoo of ik haar ken, maar wat weet ik eigenlijk van haar af.
Het gesprek ging door, alsof er geen natuur, geen zee, geen lucht, geen
menschen-slachting was. Het alledagsch leven had zich hier ook al weer voortgezet.
Alleen was ander pluimage aangetrokken ter eere van het buitenleven. Vooral wit
en gekleurd en luchtig. Zwart was contrabande.
Een dame zei met nadruk, dat het al het vierde paar strandschoenen was, dat ze in
drie weken voor haar kind had moeten koopen. De rubber is slecht van 't jaar.
Technische en commercieele dingen knoopten de heeren aan dit chapiter vast. Die
Duitschers, ze hadden al autobanden met geen garrel gutta-percha, kranen toch en
ze lieten hier wat verdienen, maar toch was de sympathie voor de Engelschen, die
onzen handel knoeiden en koeieneerden. 't Zat hem enkel in de schending van België.
Onze regeering....
Van Vliet had zich stilaan in zijn badstoel teruggetrokken en staarde recht voor
zich over de zee als een paard met oogkleppen, hi, hi, als een non, hij een non met
een kap.
Miss Bigger sloeg een bladzij om. Van Vliet wilde het haar zeggen, dat hij als een
non.... maar wat was non ook weer in 't Engelsch! Twintig jaar geleden had hij het
misschien wel geweten. Wat zou die waarde heer van een industrieel om zijn
edelachtbare lachen, als hij in zijn zin bleef steken. Wel verdraaid, die Miss Bigger
verwachtte, dat hij spreken zou. Zij had behalve één oor ook nog één oog voor het
gezelschap over blijkbaar.
‘Byron, die Byron’, en hij wees haar naar de zee ‘was right’.
‘Time writes no wrinkle on thine azure brow
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now’.

Vriendelijk verbeterde ze hem de mislukte uitspraak van dawn.
Het had hem toch moed gegeven. Vijf minuten later, toen hij met zijn wandelstok
een afdruk van haar schoen uitwischte, zag hij kans een andere reminiscentie te
luchten:
You can make your life sublime..
and departing leave behind us
footprints on the sand of time.
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Toen overstelpte ze hem met een stroom van verzen en een verhaal. Hij keek maar
met verstandhouding kuchend, naar den mysterieusen mond van klanken, naar haar
roode haar, haar sterke oogen.
‘Is it not, is it not?’
Hij had wel willen antwoorden, dat ze hem hoog lyrisch stemde, maar glimlachend
zei hij, ‘no, no, of course’. Verwonderd begon ze weer te oreeren en wachtte.
‘Splendid’, antwoordde hij, ‘but I have not the slightest idea, what you were saying?’
Ze barstte in overmoedig lachen uit en vertelde blijkbaar haarfijn de geheele
geschiedenis aan het moderne gezelschap over, dat het ook onbedaardelijk grappig
vond. ‘Oom Jo, schaam u diep’, riep het wereldwijs Riekje.
‘Vind me maar oliedom, hoor Riek. Ik kan nu eenmaal niet denzelfden onzin in
vier talen spreken. Maar besef jij wel, dat je
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koorddanser bent op den wonderen draad van het leven!’
Het leven in de badplaats ging zijn gang. Nieuwe gasten kwamen als een hoera,
anderen vertrokken gelaten.
In Van Vliet's kring was de verandering nog buiten zicht. De dames haakten en
babbelden en lazen des ochtends en als ze niet sliepen, deden ze 's middags hetzelfde
en dronken thee en 's avonds na den maaltijd wandelde het gezelschap groot bij klein
de vaste avondwandeling, dronken dan weer thee en haakten en praatten. De heeren,
's morgens naar hun kantoren vertrokken, kwamen 's middags weer aangetuft en
aangestoomd, dronken hun borrel, rookten hun rooksel als opgewekte moedhouders.
Heenzwevend van hun kleine tillen, opgenomen en gedragen door onbegrensde
ruimte tot het hun duizelde, geen een. In hooger stemming, opgetogen en verrukt
was met de onbewuste kinderziel, somwijlen wellicht alleen Van Vliet.
‘Och kom’, dacht Riek, ‘ieder ziet het plaatje van zonsondergang en zoo, en hecht
er zijn eigen poëzietje aan vast en dan maar weer kletsen’.
De klatering der lucht, de volle omvaming, de gulle zon, de stoere wind, de weelde
van het licht, alles zong welkom, welkom rondom en in die wijdte, Miss Bigger als
centrum.
Als ze keek met haar koele oogen, diep in de zijne, gevoelde Van Vliet den grond
wegzinken en steeg hij de ruimte in, waar alles geest is. Als zij met haar wibbelend
wit voetje, als zij met haar jolig hoedje, als zij met haar roode haar, haar blanke hals
over een boek gebogen las, dan las hij een roman te nobel voor het ongewijd publiek;
en als zij hem bij het lezen daarvan bij verrassing betrapte, dan vroeg ze witjes
zakelijke dingen, die hij als burgemeester weten moest of ze vroeg of hij den
strandstoel wilde helpen verzetten, want het waaide zoo of de zon scheen zoo of ze
zei zeer snelle en fijne zinnetjes, waar zijn trommelvlies te dik voor scheen, slechts
enkele klanken opvangend. Dan boog hij: ‘your white slave’ en haalde verkeerde
boodschappen, door haar ‘sweet misunderstandings’ gedoopt, toen hij abusievelijk
met lekkernijen en bloemen kwam aandragen.
‘Do you understand the language of eyes and flowers?’ vroeg hij lief.
‘No, too sentimentical’, zei ze droog en stond tot zijn ontgoocheling op, verliet
den kring, maar kwam ten slotte terug met het eigenlijk verlangde voetebankje en
later vertelde ze met een oogopslag tot den geduchten jongen industrieel het
allerlaatste misverstand van Mr. van Vliet.
‘Zij lijkt wel een magneet, ze trekt aan en ze stoot af’, ze lacht om je, doch het
was toch ook een feit, dat met geen ander zij zoo serieus intiem kon spreken dan met
hem en Van Vliet maakte zich op om haar aan het verstand te brengen, wat meer
precies voor haar hart bestemd was, maar dan vroeg ze verlof haar boek te eindigen;
het slot was zoo ‘very interesting’.
Op de avondwandeling kwam ze naar hem toe, toen hij moe was gedraafd met de
uitbundige jeugd en het hooge duin het eerst had beklommen in een luid toegejuichten
wedloop met den jongen industrieel, dien hij gelapt had, der keerlen God, dien Floris
V, dien als een held vereerde, ‘hero and hero-worship’, verslagen nu door hem.... en
Miss Bigger, kwam den overwinnaar huldigen - ach neen, zij vroeg verschooning,
omdat zij vanmiddag haar boek verkozen had boven den levenden mensch en Van
Vliet knielde nederig blij voor haar neer en warm, wel zeer vriendelijk en warm
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drukte zij zijn hand en samen wandelden ze gearmd over den kam der duinen naar
het land der droomen.
‘Tsjonge’, zuchtte de meer bejaarde heer Van der Plas, die hen in de flank kwam
met Riek en een lief moedertje, bij wie onafscheidelijk het dochtertje behoorde, dat
daarom het kangeroetje heette, ‘tsjonge, dat is klimmen, Van Vliet, ik ga nooit meer
dit pad der deugd’.
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‘Ik leef in Shakespeare’, antwoordde Van Vliet verheven en met zijn mooiste stem:
‘Doe niet als menig goddeloos zedepreker
en wijs aan anderen het schoon en doornig pad ten hemel
om zelf als eervergeten drieste woesteling
het rozenpad der zonden te begaan’.
‘Splendid’, jubelde Miss Bigger, ‘splendid’.
‘Ze houdt het voor een improvisatie, door haar grooten dichter geïnspireerd’ en
Van Vliet voelde zich grootsch, omdat zij dacht, dat zijn geest bij haar zoo'n vlucht
kon nemen.
De rijke Van der Plas keek zoo sip onder Miss Biggers blik, of hij zich dat verwijt
van schijnvroomheid regelrecht had aan te trekken.
‘White slave, I thank you very much’, zei ze nog eens genadiglijk en glimlachte
over hen heen met haar ‘independant air’, dat Van Vliet zoo echt vond.
‘Jullie met je Shakespeare’, kwam de jonge industrieel tusschenbeide, ‘laat die
doode toch met rust, hij is uit den tijd’.
‘Wat heb je dan van hem gelezen’.
‘Nothing, miss Bigger’.
‘Nothing?’
‘Ja, natuurlijk. En nu voorwaarts’, commandeerde hij terwijl hij zijn hand door
haar arm schoof en zij gekscheerden beiden weg in druk beweeg van hoofden. Ze
stonden elkander zoo gaarne.
Riek met haar roodgestrikt rieten stokje gaf den beduusden Van Vliet een gevoelig
tikje en vloog een duin af. Bijna toornig sprong hij haar na en ze tuimelden een vallei
in. ‘Oom Jo, wat doet u toch jong en kinderachtig,’ proestte Riek, ‘u is zoo oud al,
ja veertig is oud, is zoo oud, dat een meisje van twintig u wel een zoen mag geven’.
Ze had zijn stroohoed opgeraapt en zette die scheef op een oor en gaf hem een
klappende kus op zijn onbeschermde wang.
‘Riek lief’, zei hij gesust en weer goedig, ‘ik heb altijd de menschenkinderen
bemind....’
‘U is wel lief, oom....’
‘....maar het is altijd zoo bij me gesteld geweest, dat ik de eene tot vrouw zou
hebben gevraagd, als die andere er niet zou zijn geweest’.
‘....Vraag u maar Miss Bigger, oom, u is mij veel te oud’.
‘Dat weet ik ook wel, brutaaltje’, bromde Van Vliet, ‘trouwens, wat doet de leeftijd
er toe en de grijzende haren, 't is maar de kwestie hoe je je voelt’....
‘....Nee, maar ondertusschen, die is goed. Prachtig eenzijdig opgemerkt’.... Ook
Van Vliet lachte even mee.
‘Ik wou maar zeggen, Riek, grijp het oogenblik, grijp toe en laat je niet door de
oneigenlijkheden van het leven van de wijs brengen. Geluk is juist bij je, als je ervan
niet bewust bent. Spot niet, spot niet met je zelf, Riek. Iemand alleen is een leege
roover en afgunstig op de paren der echt, die als een vesting zijn, die zijn als gesloten
bloemen met zoete geheimen, terwijl de enkeling, open en bloot voor alle weer en
wind, door het onhartelijke leven gaat’.
‘Ik heb trek in een kopje thee’, meende Riek.
‘Ik ook!’ gromde Van Vliet en zei geen woord meer.
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‘Oom Jo is boo, oom Jo is onbele...., Oom Jo gaf ik een zoe, toe is oome boos en
onbeleefd geworden’, repeteerde Riek eenige keeren tot ze hard een eind wegliep.
‘Ik zal het zeggen tegen m...., mis, tegen moeder, mis, tegen miss, mis!’....
Tegen dat sarren had hij niet gekund en bras-dessus, bras-dessous, waren ze weer
opgewandeld. ‘Riek, je zou me nog kunnen verr....’
‘aden’, vulde Riek aan.
De rest van den avond bracht het gezelschap weer door op de villa van Mevrouw
Marekker. Haar huis werd ‘de gezellige’ genoemd, een elite societeit zonder ballotage.
De dames haakten weer en praatten en de heeren in de serre rookten en dronken
na hun thee de whiskey en tusschen beide
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partijen in zat die Floris V als maar met het perfide Albion te flirten.
Van Vliet met zijn stoel even buiten de serre was bezig met een nijdig hoofd zich
voortdurend te realiseeren, dat het nu toch heusch de laatste avond was voor haar
vertrek; maar zijn keel bleef dichtgeschroefd.
Toen de logee, de gewoonte getrouw, eerder dan het gezelschap opstond en
gracelijk boog met een ‘Good night’ begon de waarde heer Floris zoo grappig te
huilen, dat de geheele kring de zakdoeken opnam en weende. Miss Bigger als
middelpunt van het gezamenlijk wee, snikte met droge oogen onbedaardelijk vroolijk
mede, met weifelende schreden de deur zoekende.
Voor zij de trap was opgegaan, was hij, die vreeselijke hij, langs Van Vliet tegen
de serre opgeklommen, schoot over de waranda in haar slaapkamer en opende hoffelijk
de deur en zei: ‘Sleep well’ of mogelijk wat anders.
Gelukkig was hij spoedig weer beneden met een salvo van bravo's als triumphator
begroet. Plaagziek was miss Bigger op haar beurt de waranda over geslopen en
plengde groote tranen uit een lampetkan op het grind en op de in schaduw-cirkel
staande stoelen buiten de serre, op den neus van Van Vliet, op de hand van Van der
Plas, die naar boven kijkend aanvankelijk werkelijk dacht, dat het met het mooie
weer gedaan was, zich verbazend, dat het uit een schitterenden sterrenhemel kon
regenen.
Van Vliet was weêr de burgemeester en redeneerde zeer, zeer gewichtig en
aanhoudend verder dien avond. Maar hij had een allertriesten nacht.
Den volgenden morgen, met kloppend hart als een misdadiger, die iets van zins is,
wierp hij haar bloemen in de auto, bij de bocht zijn vaart vertragende en als
wegvluchtende riep zij hem na: ‘Now I understand the language of flowers and eyes’
en dankbaar was hij voor den smeltenden blik uit haar stalen oogen.
De vriendelijke gastvrouw van de Gezellige had het 's avonds nog druk over haar
Engelsche logee, die zij, in haar typische uitingen en wendingen telkens nadeed en
lachend vertelde ze, dat waarde heer Floris dien ochtend ook nog zoo dwaas gedaan
had, Miss Bigger trouwens niet minder.
Geknars op het grindpad hoorend, zag Van Vliet zijn jovialen rivaal aanstappen
met een prentbriefkaart in zijn krachtige vuist. Ze lazen deze met veel vermaak,
vooral zijn vroolijk oolijk vrouwtje, die het prentje juist recht in Van Vliets richting
toonde. ‘Twee verliefde katjes op een muur en een dak’, en daaronder was met
krachtige hand geschreven: I wait you to night in.... dreamland.
Even schenen Van Vliet's gedachten als een duivenzwerm weggevlogen en donker
en stil was het in het verlaten hok. Dan stond hij op, verontschuldigde zich, hij moest
nog eenige dienststukken afwerken. Ze moesten per se weg met de eerste buslichting.
Tot diep in den nacht dichtte hij zijn eersten Engelschen brief, een regenboog van
stemmingen en hij postte dien wel twee dagen later, want hij had haar nog tijd willen
geven ook hem een levensteeken te geven, dat niet kwam. Toch was zij hem
verantwoording schuldig, zij, hem! Daar bestond toch iets geweldigs, een groot
geheim, tusschen hen. Zij beiden waren immers geen voorbijgaande schepen in den
nacht, geen Chineesche schimmen op het eendagsdoek van den tijd. Zou er nu reeds
een einde zijn aan hun verhouding, die wel vol en rijp, maar niettemin nauwelijks
was begonnen.
Aanstonds kwam haar brief, zoo kort, zoo af:
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‘Dear Mr. Van Vliet. U ter eere schrijf ik in het geliefde Hollands. Ik ben weder
stevig aan mijn werk en lees en verder dat eene ding, dat u blijkbaar nog niet wist:
‘Miss Bigger is engaged, verloofd!’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

483

Kroniek.
Boekbespreking.
P. Raëskin, Pastoor Horsman, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon
(het jaartal ontbreekt).
Bravo! Vlug en kranig heeft Raëskin revanche genomen voor zijn O u ë -J a n e waarover wij nu ook maar niet verder spreken of denken zullen. P a s t o o r
H o r s m a n is een gemoedelijk-aardig, een fijn humoristisch boek; ik heb het met
constant genoegen gelezen. Het gaat nergens heel diep, maar het is toch overal de
moeite waard, en - waar het hier om te doen was - het beeld van den wat luien en
wat kinderachtigen, maar zoo vriendelijken, humanen ouden pastoor zal mij niet
makkelijk uit het geheugen zijn te wisschen. Het lijkt mij compleet en af. Een criticus,
die overigens veel in Raëskins nieuwe boek te prijzen vond, maakte hem er een
verwijt van, dat de strijd der gedwongen celibatairs tegen sexueele aanvechtingen er
in 't geheel geen aandacht in gekregen heeft. Ik ben het daar niet mee eens. De jonge
kapelaan, de eenige die voor den bedoelden strijd in aanmerking zou zijn gekomen
- Horsman zelf was immers ver boven den leeftijd! - is geen hoofdpersoon in 't boek;
met veel smaak hield m.i. de schrijver hem en zijn schuchter amouretje op den
achtergrond; al het licht moest op het eerwaardig getonsureerde hoofd des grijzen
pastoors blijven vallen. Men weet nu wel van mij, dat ik dit waarachtig niet zeg uit
preutschheid, of omdat ik de behandeling van het sexueele in een roman om andere
redenen afkeurenswaardig zou vinden, maar mij lijkt het juist een opmerkelijke deugd
van Raëskin's boek dat het, bijna zonder liefde, zoo voortdurend belangwekkend,
frisch en afwisselend is gehouden. Raëskin moest hier alles doen met zijn geest en
zijn gave van opmerken, zijn geheugen en zijn goedhartigen, soms bijkans teederen
humor. En hij is zèèr wel geslaagd. O, het had nog veel inniger, dieper, en vooral
grooter gekund, van hooger plan en uit een dichterlijker geest. Maar men mag niet
alles in eens verwachten! Dit boek geeft weer veel te hopen voor de toekomst. Het
is een waardige opvolger van ‘Nonneke’, schrijver's eersteling.
Wat een echt menschelijke figuren zijn er toch onder die oude pastoors! Ik zou
haast zeggen (en dat vooral tegen den criticus van wien ik zooeven gewaagde) bij
de beschrijving van een figuur als dezen ouden Horsman is heel wat overwonnen
strijd, om 't eens op z'n Bollandsch uit te drukken, vóórondersteld. Bewust is er niet
veel geworden in het glimmende ronde hoofdje van dezen kleinen man, maar mild
en wijs blijkt hij, in zijn onbewustheid, tot op zekere hoogte toch. Zijn jaloerschheid
op den rijken en knappen kapelaan leeft hij in volle kinderlijkheid uit, maar zoodra
hij het wapen in de hand heeft, waarmee de mededinger te vernietigen zou zijn, is
het of heel zijn vijandelijkheid verdwijnt. Juist nu hij zou kunnen overwinnen,
onderwerpt hij zich. Dit is een zeer fijn opgemerkte trek in 's mans karakter, geheel
passend bij onze indrukken van hem, indrukken ontstaan op onverklaarbare wijze,
uit enkele woorden en gebaren, en ondanks veel dat zoo klein en kinderachtig leek.
Horsman is iemand die telkens geheel anders doet dan hij wil of meent te willen dat is juist zoo menschelijk in hem en dat heeft zijn beschrijver zoo goed begrepen
en zoo mooi-objectief uitgebeeld.
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Het boek is voortreflijk van compositie; de lijn gaat zachtjes op tot een hoogtepunt,
een crisis, en buigt dan om, kort, naar het zeer spoedig volgende einde. Tot de deugden
der compositie hoort ook het net genoeg achterafhouden der bijfiguren, die toch
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ieder op zichzelf zoo duidelijk gekarakteriseerd zijn: Doortje, de pastoorsmeid,
Verhoogh, het ijdele kapelaantje, en ook de vele buurtgeestelijken, de deken, de
bisschop. Hoe uitmuntend, dat tezamen zitten der paters, hun geplaag en gegrinnik,
hun bijkans ontmande flauwe-grappenmakerij. Wat een troep wijndrinkende
zuigelingen, en toch, wat een invloed gaat daar blijkbaar van uit, hoe leeft het dorp
met hen mee in bewonderend aangapen - een stukje sociale geschiedenis wordt óók
gegeven in dezen roman, een stukje van den strijd der oude
gemoedelijk-voortsloffende pastoors tegen de van Rome uit geleide z.g. sociale
maatregelen: het oprichten van katholieke volksbonden, bibliotheken enz. En dit
alles geeft Raëskin zonder eenig vertoon, eenige gewichtigheid - een beetje van
buiten af, nu ja, ik twijfel niet of hij had zich nu eenmaal neergezet om een lichte
historie te schrijven, een romannetje van zachten humor en geestige karakteristiek!.
Lees eens hoe hij die beide contrasteerende figuren, van den bisschop en van
pastoor Horsman, zonder eenig appuyeeren van dat contrast, naast elkaar zet.
(bl. 31) ‘De aanwezigheid der leeken en de onderhoudende praatstem van den
bisschop, hielden de plaaglust der geestelijken, in bedwang. Monseigneur vertelde.
Hij zat, na een weinig gegeten te hebben, op een schootafstand van de tafel, de zwarte
mouwen met paarsche koordrandjes gezoomd, gepast over de armleuningen van den
zetelhoogen stoel, welks gebeeldhouwde schelpbekroning boven zijn paarsch mutsje
uitreikte. Het ovaal van zijn aristocratisch gezicht werd bedreigd door kleine
vetrondingen, als bij een douairière. Zijn gelaat kleurde gezond, scheen geraakt door
den weerglans van het dagelijksche purper, dat uit de purperen sjerp omhoog vonkte.
Hij had, omdat de anderen nog niet met eten gereed waren, zijn sigaar voor zich
neergelegd en praatte met zachte stem. Gewend in eerbiedige stilte te worden
aanhoord, sprak hij nooit overluid. Hij beheerschte zijn stem en zijn volzinnen, scheen
anecdotische vertelsels vooruit bestudeerd te hebben, en boeide door de verrassing,
in zijn grootwaardigheidsbestaan menschengrappen te willen kennen. Toch bleef hij
paleisheer, ook als hij lachte.
‘Naast hem zat Horsman; ook hij leunde, om den bisschop ter zijde te blijven,
achteruit en toonde het gezelschap de rustelooze gang van kauwende lippen in
opgeheven luisterhoofd. Soms als hij met de anderen meelachte, ontging hem de
zelfbeheersching en verteerde hij zichtbaar de deegklont in open wijdte van zijn
lachmond. Gauw slikte hij dan met een dronk zijn eten nat door, om met een enkelen
uitroep den hoogen gast antwoord te geven. Hij voelde zich naast dezen bisschop
even goed op zijn gemak als toen hij, een kleine twintig jaar terug, ontboden werd
naar het bisschoppelijk paleis, waar de bisschop hem dadelijk bij zijn voornaam
genoemd en*) zijn tegenwoordige standplaats had toevertrouwd, omdat er een nieuwe
kerk gebouwd worden moest. “Juist 'n werk voor jou” had de bisschop geplaagd “en
als je raad noodig hebt, vraag je je ouë vader maar!” 't Had hem toen dadelijk goed
gedaan dat zijn kerkelijke overheid op de hoogte was van het timmermansbestaan
van zijn vader. De werkplaats van zijn ouderlijk huis steeg erdoor in aanzien en zijn
vader, een dorpstimmerman, stelde hij na die bisschoppelijke belangstelling gelijk
met grootsteedsche aannemers en architecten.’

*) Achter dit woord ontbreekt een tweede “hem”, in dit geval datief, terwijl immers het vorige
accusatief was. Charivarius schijnt P a s t o o r H o r s m a n nog niet gelezen te hebben.
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Mocht dit stukje, zoo uit zijn verband gehaald, u eenigszins hebben ingenomen tegen
het oude kind dat pastoor Horsman is, dat gevoel zal overwonnen worden bij het hier
volgende. Op bl. 230 wordt verteld hoe de
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pastoor zijn kapelaan betrapt op ‘het eindgebaar van een plots afgebroken omhelzing.’
Het meisje, Anna Geels, is een goede kennis op de pastorie. ‘Gaat u maar even naar
mijn kamer’, zegt Horsman tot haar, en dan lezen wij:
‘Ze gehoorzaamde terstond; toen ze hem voorbij ging verhaastte ze even haar stap,
alsof ze een klap vreesde; in de andere kamer liep ze door tot de tafel en bleef naast
een stoel staan; ze hoorde hem nog tegen den kapelaan spreken, maar kon het niet
verstaan; ze geloofde vast dat hij iets in 't latijn had gezegd. Horsman trok de deur
van de kapelaanskamer achter zich toe, loerde weer even over de trapleuning naar
beneden en opende de logeerkamer omdat hij de meid beneden 'n paar keer gemist
had; toen hij ook daar niemand aantrof kwam hij naar zijn kamer. Langzaam sloot
hij de deur. Zonder te spreken trok hij een stoel uit, die onder de tafel geschoven
stond, en gebood haar te zitten. Ze zakte voorzichtig, als een die gaat knielen; behield,
ofschoon ze ongemakkelijk zat, haar houding; steunde met de ellebogen op den
tafelrand en verborg 't gezicht in de handen. Horsman had, om niet door Doortje
overvallen te worden, de deur afgedraaid, stak een sigaar op, keerde zich naar het
raam en rookte gulzig. Hij keek niet naar zijn tuin, niet naar de lucht, maar doelloos
naar beide tegelijk. Telkens wierp hij asch op de tuinaarde van een bloempot, die op
hoogen standaard voor hem stond. Toen haar snikken heviger werd, liep hij naar zijn
slaapkamer, vulde op de waschtafel een glas en zette dit zonder schoteltje naast haar.
Ze dronk, omdat hij 't bevolen had, dronk en zag, 't glas neerzettend, een natten kring
op het tafelkleed, dien zij met haar mouw wilde uitvegen. ‘Laat maar?’ stelde hij
gerust. Zijn stem klonk vriendelijk en ze verbeeldde zich dat hij, 't glas aannemend,
opzettelijk haar hand aangeraakt had. Ze wist dat, als hij haar weer aansprak, ze
opkijken durfde. Ze snikte nu minder hevig. Tevreden over zijn succes drong hij er
op aan dat ze kalm moest worden. Omdat ze aanstonds voor d'r betraande gezicht
water kon noodig hebben, verdween hij opnieuw in de slaapkamer, vulde de
lampetkom en legde een schoonen handdoek neer. Geen oogenblik had hij 't rooken
gestaakt. Toen hij weer terugkwam, luisterde hij nog even aan de kamerdeur, keek
voor het raam en keerde zich, zoodra hij Doortje in den tuin gezien had, weer naar
de tafel. Anna had het geschuifel van zijn kleeren gehoord en tabakslucht geroken;
ze liet uit beleefdheid de handen neer, groefde haar vingers in de plooien van den
zakdoek en verwachtte ieder oogenblik zijn stem boven haar hoofd. Omdat hij van
plan was haar aan te spreken begon hij minder hevig te rooken; 'n enkele maal hield
hij, bedenkend dat de rook haar kon hinderen, de sigaar 'n pooze achter den rug. Toen
hij haar voldoende gekalmeerd zag, sprak hij met zachte stem, alsof hij biechtte:
‘Wat er hiernaast gebeurd is zullen we maar niet verder onderzoeken; wat ik gezien
heb is al erg genoeg.... maar u moet me beloven zoo gauw mogelijk te biechten.. en
niet bij mijnheer, dat begrijpt u vanzelf wel; .... ik zou u aanraden,’ voegde hij er bij
om te voorkomen dat ze bij hem biechten zou, ‘voor dit geval een biechtvader te
nemen die u heelemaal niet kent en bij wie u vrij uitspreken kunt.... u verzint voor
thuis maar een boodschapje naar een ander dorp of naar de stad, maar 't liefst zoo
gauw mogelijk!....’ Omdat hij haar met ù aansprak, voelde ze al de verlichting van
den biechtstoel! - Ze begreep te moeten antwoorden en beloofde met een enkel
hoofdknikken. ‘En natuurlijk nooit meer boven op mijnheer z'n kamer!’ Ze knikte
opnieuw. ‘En nu nog 's wat....’ Hij wachtte even en deed 'n paar trekjes. ‘Spreek met
niemand over 't geen hier is voorgevallen.... thuis niet.... met je moeder niet.... en
ook Koba niet.... nu niet en later niet.... nooit!.... Ik weet 't en anders geen mensch!’
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Ook wat zijn uitdrukkingswijze betreft is Raëskin sterk vooruitgegaan. De kunstjes
en gezochthedentjes, die in zijn vorige boeken nog hinderden, leerde hij bijna geheel
af - een enkele maal treft nog een woord als onnatuurlijk, een vergelijking als te zeer
bedácht. Geen twijfel of hij zal dat in de toekomst geheel afschaffen, vertrouwend
op zijn gave die zulke kwasi-virtuositeiten niet behoeft. Vreemd is mij nog in Raëskins
taal een volks-spelling als van broeikast (inplaats van kas), eigentlijk (inplaats van
eigenlijk), het germanisme: meerdere (mehrere) en het geregelde gebruik van eenigste
voor eenige (dat toch heusch al eenig genoeg is!) Maar dat zijn natuurlijk alles maar
kleine kleinigheden, haast onzichtbare vlekjes.
P a s t o o r H o r s m a n - ik vergeleek figuur en boek onwillekeurig met H a l é v y ' s
A b b é C o n s t a n t i n , dien ook in Nederland zoo populairen roman-pourdames!
Hoeveel echter en zuiverder, beter in haast ieder opzicht, is dit hollandsche werk dan
het zoetig-sentimenteele fransche met al z'n trucjes en opzettelijke aangenaamheid.
Toch is ook Raëskin niet zonder elegantie, ja, als ik hem een raad zou mogen geven,
dan zou het deze zijn: hoed u voor de gladheid, in de kunst is men veiliger wat ruig
dan aangenaam.
Vooral als men nog zoo jong is.
H.R.

H. van Loon, Geteekenden, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij, 1916.
Als H. van Loon bij zijn vlug en scherp intellect en zijn warm hart het rustige
compositie-talent van Raëskin bezat, zou hij een heel eind verder zijn. Maar dat
scheelt nog veel - ofschoon er in dit nieuwe boek wel een begin van compositie te
bespeuren valt en ofschoon het mij over 't algemeen niet zoo pijnlijk-zenuwachtig
en gejaagd van factuur leek als zijn vorige.
Velen zullen het vreemd vinden misschien, maar voor mij hebben Van Loon's
boeken iets ouderwetsch. Een overwonnen standpunt schijnt mij het zijne. Het is het
standpunt van 1880 ongeveer, het is de ‘tranche de vie’, die van Loon wil geven. Hij
meent nog dat een verhaal geen kop of staart behoeft te hebben, dat het voor een
roman voldoende is het een en ander uit iemands leven op te schrijven, zooveel
mogelijk naar waarheid. En dit schrijven moet men, volgens hem, doen in een
geweldig élan, een schrijfroes; ik vrees dat Van Loon het moderner langzaam,
geduldig, roman-componeeren peuterwerk vindt, onartistiek, ondichterlijk tenminste.
Het is moeilijk, vooral in zoo kort bestek, aan te toonen waarom hij dwaalt in deze
meeningen. Hij zal misschien vanzelf wel veranderen, als zijn kijk op het leven
rustiger wordt; er zal hem misschien wel eens een licht opgaan.
Veel goeds heeft zijn werk altijd. Het is, als geheel genomen, nooit maakwerk,
het is uit aandrift geboren. Toch is er, gaat men détailleeren, veel in, dat als maakwerk
aandoet. Dat komt doordat hij, nerveus-gejacht, maar dóórschrijft, ook als hij zijn
menschen niet meer z i e t en h o o r t , dóórschrijft en zich een wereld fantaseert met
zijn gedachten en zijn gevoel alleen. Dan worden zijn figuren poppen en hun taal is
geen menschentaal meer. Het verbaast mij dat Van Loon, als hij zijn proeven
corrigeert, zelf niet merkt hoe ver hij er naast gedwaald is. Op het gemaskerd bal,
waar dit boek mee begint, zegt een jongen tegen een meisje: ‘U jokt. Ik heb u
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nagegaan. Nee, niet vanavond. Vroeger, op straat. Ik ken de kille, harde, schampere
gloed van uw oogen, de bitse, bittere trek om uw toegeperste mond, uw....’ Maar laat
ik liever niet verder gaan, geen voorbeelden geven; de dialoog is óveral mis, bedácht
niet g e h o o r d . Dialoog in een roman als deze - een overigens realistische roman behoort luisterend geschreven te worden.
En het is niet alléén de dialoog, die ons
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onder het lezen telkens het woord ‘onmogelijk’ op de lippen brengt.
Toch, zooals ik al zei, er i s verbetering merkbaar*), en met groote belangstelling
verbeid ik Van Loon's toekomstig werk. Zoo grillig, van-den-hak-op-den-tak, als
T r o u w e l o o z e n is dit nieuwe boek niet meer geschreven. Dat vorige maakte een
indruk, alsof de schrijver zich met zijn personen maar wat bezig hield, in een soort
van kansspel - een spel wel te verstaan, waarmede hij zich geenszins amuseerde, dat
hem integendeel allerpijnlijkst was, en hem in hooge mate enerveerde. In dit nieuwe
zit meer gang en meer eenheid. Wachten wij verder rustig af.
H.R.

Frits Hopman. De Proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek,
Amsterdam, H.J.W. Becht, 1916.
Dit fijn-geestige en suggestieve dagboekverhaal is den trouwen Elsevier-lezers
welbekend; wij hebben er veel plezier aan beleefd, toen het voor 't eerst verscheen
in de kolommen van ons tijdschrift; nog zelden had de redactie zooveel complimenten
over een bijdrage in ontvangst te nemen.
Aan het bizondere van het verhaaltje op zich zelf zal dit wel niet gelegen hebben.
Want dit is heelemaal niet bizonder en het zou me niet verwonderen wanneer ook
de schrijver het altijd als bijzaak had beschouwd. Een vrij gewone liefdesgeschiedenis,
zeer juist en aardig-naïef vaak, maar soms ook wel bijna kinderachtig. Neen, daarin
steekt de groote charme van Hopman's Proeftijd stellig niet. Maar wel in zijn frissche,
hoogst origineele denk- en schrijfwijze, zijn pittige zeggingskracht, zijn geestig
typeeren van menschen en toestanden, zijn onconventioneel beschrijven, zijn
voortreflijk z i e n . Een zeer eigenaardige figuur in onze letteren, Frits Hopman. Een
droomer - die toch altijd allebei zijn oogen openhoudt en scherp gericht, wien niets
schijnt te ontgaan, ook al droomt en filosofeert hij ondertusschen verder.
Wèl in tegenstelling met Van Loon's G e t e e k e n d e n : een echt modern boek,
dit, een verhaal dat tien jaar geleden nog niet zoo zou kunnen zijn geschreven.
Waarom niet? Ja, wie verklaart zulke geestelijke dingen. Tempora mutantur et nos
mutamur in illis!
H.R.

Friedrich Hebbel, Gyges en zijn Ring, treurspel in vijf bedrijven, metrische
vertaling van K.H. de Raaf, Rotterdam, Brusse's Uitgeversmaatschappij,
1916.
M.J. Brusse, Landlooperij, zwerftocht van een dagbladschrijver onder
stroopers en schooiers, 5e druk, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, 1916.
*) Er zijn fijne psychologische trekjes. Ik denk o.a. aan Riek's verliefd worden op de stem van
een haar overigens persoonlijk onbekende, met wien zij - op het bankierskantoor - dagelijks
telefoneeren moet.
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Wel zelden zullen twee boeken, zóó ongelijk van afkomst en soort, broederlijk
tezamen gevat zijn voor een bespreking! Wat zal hij daarvan maken, vraagt zich
zonder twijfel menigeen onder mijne lezers met verbaasde benieuwdheid af. Stel er
u vooral niet te veel van voor, ik zal niet trachten diepzinnige litteraire lijnen te
trekken tusschen Hebbel, den voortreflijken treurspeldichter en Brusse, den niet
minder uitmuntenden feuilletonnist - nog minder zal ik mijn best gaan doen
psychologische overeenkomsten op te sporen tusschen Kandaules en Gyges eener-,
de Mottige en Toon anderzijds. Er is een andere overeenkomst tusschen de beide
hierboven geplaatste titels, lezer, waarop gij misschien niet gewoon zijt te letten, die
ik niettemin belangrijk acht. Niet hun koppen zijn gelijk, maar hun staarten (bedenk
dat ik nu van titels spreek) kortom het is mijn eenvoudig doel in dit stukje even uw
aandacht te vesstigen op twee zeer smaakvolle uitgaven - als zoodanig! - van (Brusse's
Uitgeversmaatschappij te Rotterdam.
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Dat mag waarachtig wel eens! Te dikwijls wordt in deze kolommen - zij het in 't
voorbijgaan - scherpe critiek geleverd op het uiterlijk veler nieuwe nederlandsche
boeken, om niet met blijdschap te gewagen van het werk der enkele uitgeversfirma's,
die toonen bij werkelijke toewijding aan hun schoone taak, ook smaak en begrip
genoeg te bezitten om die taak naar behooren te vervullen. Ik wed, dat de heeren
Brusse zich niet eenmaal afgevraagd hebben of, hetzij L a n d l o o p e r i j , hetzij
‘G y g e s e n z i j n R i n g ’, wellicht beter zou worden verkocht, onder een naar
nieuwste snufjes jagend publiek, wanneer zij den datum der uitgave op de titels
onvermeld zouden laten - zij bevonden eenvoudig, dat iedere boektitel gedateerd
b e h o o r t te zijn, dat dit een eerste eisch van bibliograaf en bibliofiel is - nooit
ontbreekt het jaartal in een boektitel achter de namen Brusse, van Dishoeck, Nijhoff,
‘Elsevier’.... en, gelukkig, nog eenige andere. Doch dit is waarlijk niet het eenige
goeds, dat van Brusse's titels te zeggen valt. Een titel is het aangezicht van een boek
en kan, evenals een menschelijk gelaat, afstooten of aantrekken al bij eerste
aanschouwen. Welnu, Brusse's titels zijn mooie, rustige, harmonisch verdeelde
aangezichten. Zij bezitten dat niet genoeg te prijzen edele, dat ontstaat door
zorgvuldige keuze van letter, regellengte, stand, verhouding. Hun schoonheid is, als
alle andere, niet verstandelijk en precies te verklaren, zij is evenzeer hoogst modern
architectonisch als zeer traditioneel typografisch.
‘G y g e s e n z i j n R i n g ’ - het staat achterin het boek vermeld - ‘is gezet uit
de hollandsche mediaeval-type van S.H. de Roos en voorzien van Hebbels portret
naar een penteekening van den vertaler’.
Ik kan hierbij voegen, dat dit portret, tegenover den titel geplaatst, zich door
opvatting en uitvoering zuiver bij den titel aansluit, en dat de Roos' mooie letter
voornaam-zwart uitkomt op het voortreflijke, maar éven roomig getinte papier - de
namen der in het drama optredende personen en de tooneelaanduidingen zijn in 't
blauw gedrukt, waardoor zij smaakvol-bescheiden doen tusschen de versregels, die
het eigenlijke kunstwerk zijn. Het schutblad, de eenvoudige cartonnage die als band
dienst doet, alles is even zuiver goed aan deze uitgave.
En ook aan Brusse's L a n d l o o p e r i j : Als ik één aanmerking op deze prettige
editie zou willen maken, het zou zijn dat de marges hier wat te klein zijn, of misschien
niet mooi verdeeld. Terwijl ik mij ook nog niet goed kan gewennen aan het
Amerikaansch systeem der platte ruggen. In een boekenkast althans bevalt mij de
ronde rug, die telkens wat schaduw en afscheiding maakt, beter, en ik vind ook in
de hand een ronde rug aangenamer.
Er komt in 't algemeen zonder twijfel wel wat verandering ten goede in de wijze
waarop onze boeken worden uitgegeven, het aantal uitgevers, die er zich zorg voor
geven willen, en naar belangloozen raad luisteren, neemt toe. Mochten althans die
goeden nu ook eens de hoofden bij elkaar willen steken en overleg plegen betreffende
meer overeenkomst in de formaten. Hoe zou het aspect onzer boekenkasten daarbij
winnen! Zooals het nu staat, zijn sommige uitgaven, afzonderlijk beschouwd, al zéér
te waardeeren, doch een kast vol hollandsche boeken - men dekt haar gewoonlijk
nog zorgvuldig toe, want niet om aan te zien is ze!
O, als het begrip toch eens doordringen mocht, dat een boek niet behandeld behoort
te worden als een op-zich-zelf-bestaand voorwerp, doch als een waardig deel van
een waardig geheel: de kast vol boeken. Dat zou hoogstwaarschijnlijk beteekenen:
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de herleving van de particuliere bibliotheek, eenmaal zoo inheemsch in Nederland,
doch thans geheel in verval. Voor den boekhandel bestaat m.i. geen grooter belang
- maar teekenen dat dit wordt ingezien zijn er totnogtoe helaas niet.
H.R.
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Raoul Hynckes.

RAOUL HYNCKES. ONTWERPEN VOOR AFFICHES.

De oorlog (helaas wij moeten dien weer noemen) heeft vele jonge Belgische
kunstenaars naar hier gevoerd. Zij zijn geïnterneerd in de kampen van Zeist of
Harderwijk, maar ook elders in den Haag, in Amsterdam, in Laren zijn er, die bij de
eerste invallen der Duitschers, bij de beschieting van Leuven en Antwerpen, hun
land uittrokken om in Holland een veilig verblijf te vinden.

RAOUL HYNCKES TE SCHELLINGWOUDE

Tot deze laatsten behoort ook Raoul Hynckes, een jonge Brusselaar, die hier
gestrand, thans zich in het hartje van Amsterdam, op een dier oude Burgwallen
geïnstalleerd heeft. Nu was Holland hem niet vreemd, want sinds eenige jaren placht
hij, als zoo menig buitenlandsch schilder, jaarlijks naar Volendam te trekken; niet
zoozeer voor de kleederdrachten, noch voor de aardige meisjes, maar voor de
visscherspinken en de schuiten.
Hij schilderde daar dan ook bij voorkeur aan de haven en bij de werf, en dan was
het meestal een groote botter op den voorgrond met de zee in het verschiet en aan
de horizon wat scheepjes of een stukje van de haven.
Het is mede deze indeeling, compositie van zijn schilderij zouden wij het kunnen
noemen, die zijn werk zoo opvallend maakt.
En thans in Amsterdam, waar hij van uit zijn raam wel de oude stad bespiedt en
schildert, heeft hij het water, de schepen, de pier, teruggevonden bij Schellingwoude.
Ver van het stadsleven, in een oord nog
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onbedorven door vreemdelingen-verkeer, werkt Hynckes hier rustig en hard en brengt
er zijn beste paneelen van mee.
Het zijn rake, vlotte studies, van zee en haven met een paar scheepjes, van dijkjes
langs het water, van een havenhoofd dat ver in het water uitsteekt, en vele malen
schildert hij deze dingen onder andere belichting, van een anderen kant gezien, maar
telkens interessant.
Combaz zegt van zijn werk in de Journal de Bruxelles:

RAOUL HYNCKES. IN DE HAVEN.

‘A vrai dire c'est la Barque dont il cherche à rendre toute la beauté, cette barque
aux formes archaïques, aux couleurs bigarrées qui sommeille lourdement le long des
quais sur les eaux paresseuses des bassins. Et voici qu'un rayon de soleil couchant
fait rougeoyer les voiles alors que les coques sont déjà plongées dans l'ombre; plus
loins dans la brume grisâtre des jours pluvieux s'estompent les barques aux flancs
épais ou bien encore, dans la belle lumière des jours d'été; les pilotis blancs, les
estacades moussues chantent avec allégresse.
La mise en page de toutes ces toiles est très séduisante et les horizons haut placés,
les avant-plans importants contribuent à leur donner un grand caractère’.
Het is wel opmerkelijk hoe deze jonge schilder, die mij een echte ras-schilder
toeschijnt, als Baertsoen, als Gilsoul, een gemakkelijkheid van werken heeft, die tot
oppervlakkigheid leiden kon, maar bij hem telkens weer voert tot nieuwe problemen.
In zijn Brusselschen tijd toch schilderde hij veel landschappen in den omtrek van
Soignies, tot hij op eenmaal verraste met stillevens van kleurige bibelots. Smaakvol
collectionneur als hij is, weet hij de petitriens, de bric-à-brac van een atelier tot pittige,
tintelende combinaties te groepeeren en er iets moois van te maken.
Thans, wij zeiden het hierboven, boeien hem de zee en de lucht, de botters en de
pinken, maar daarnaast het gewirwar van de groote stad. Het drukke en kleurige
leven op Amstelveld en Waterlooplein, het verkeer op den Dam, het pakte hem zóó
dat hij ook d i t schilderde en met een zelfde gemak en een vlotheid, met een zelfde
gevoel voor kleur en compositie als waarmede hij zijn marines op het doek brengt.
Waar hij de natuur groot en eenvoudig ziet en zijn toets dan ook breed is, met
vermijding van détails, waar hij het essentieele der dingen naar voren weet te brengen,
daar bezit hij ook als vanzelf de kwaliteiten voor de decoratieve kunst van het affiche.
Wat Hynckes op dit gebied vermag en bereiken kan, liet onlangs de Haagsche
kunsthandel ‘Hollando-Belge’ zien, die langs haar wanden tal van ontwerpen voor
affiches geëxposeerd had. En ze waren van compositie als zijn schilderijen, met een
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groote figuur op den voorgrond, sterk en forsch van kleur en daarnaast op het tweede
plan een verschiet, een paar kleinere figuurtjes, wat entourage, fijn en pittig geteekend.
Of hij hierin verder zal gaan, ik weet het niet, en betwijfel het zelfs wel, want hij
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lijkt mij nog meer de colorist en de pursang schilder wiens oogen gaan schitteren,
wiens vingers tintelen, als buiten de natuur hem boeit. Ik twijfel er echter niet aan
of Hynckes zal ons nog meer, nog rijper en voldragener werk geven, maar wat hij
ons nu reeds toont is van dien aard, dat wij zijn ontwikkelingsgang met belangstelling
zullen blijven volgen.
R.W.P. JR.

G. Westermann bij Van Gogh.
Westermann, die indertijd o.a. een Wilhelmus-kalender voor Ferwerda & Tieman
teekende, is een knap illustrator, al kan men niet zeggen dat hij aan illustratief werk
het grootste deel van zijn krachten wijdt. Ten deele ligt dit laatste misschien aan zijn
voorkeur voor schilderen, maar ook wel aan het feit dat er in ons land zooweinig te
illustreeren is. Voor kinderboeken lijkt hij de man niet, of nauwelijks, tenzij voor
die met historische onderwerpen, waarbij zijn kennis van het costuum en het verder
aspect van oude tijden hem zeer te pas zou komen. Ik ken van hem heel knappe,
houtsnee-achtige illustraties en dezelfde stoerheid en ernst, die hij daarin toont, vindt
men ook in zijn teeken-en schilderwerk hier, vooral in die forsch gedane en met
liefde geobserveerde paarden.
Den laatsten tijd schijnt hij veel buitenstudies van paarden bij oefeningen en op
wandelritten gemaakt te hebben, en daarbij zijn er, waarin hij mooi globaal de
houding, de actie en het organisme aangeeft. ‘Drinkend paard’ bijvoorbeeld is zulk
een studie. Schilderijen, waarin fijne tonen zijn, en waarin ook atmosfeer is, zijn die
militair te paard in het bosch of park, en die eene Amazone tegen de grauw-witte
lucht voorstelt. Een aardige waterverfschets, even aan Engelsche prenten doende
denken, geeft sneeuw met vlug neergezette kinderen. Een meisjeskopje, dun
geschilderd, is waarlijk bekoorlijk.
Maar doet Westermann goed, de schildertechniek te bezigen? Men is er zoo aan
gewend, vooral diegenen die op de academie opgeleid zijn, het schilderen te
beschouwen als het doel, en ik heb het gevoel, dat velen zwart en wit kunst maar
voor halfwerk aanzien. Niet ieder heeft echter dat intuïtief gevoel voor kleur, dat den
schilder in alles bij moet blijven en zoo is ook hier en daar bij Westermann iets, dat
een goeden opzet bederft, door een wanklank te brengen in het geheel. Hij teekent
zoo deugdelijk en componeert zoo knap, er is zooveel in zijn werk dat ongemeen is,
dat men het betreurt hoe hij interieurs schildert, die toch niet genoeg doorgevoerd
zijn van stemming, en plein-airs, die te compact en bonkig aandoen, en in het
algemeen als schilder verfijning en zekerheid van toets te vaak schijnt te missen.
Men denkt niet altijd aan een onmiddellijke en zuivere aansluiting van waarneming
en uitvoering, men mist in de kleur te dikwijls overtuiging.
En toch is er zooveel in dit werk, van het schilderwerk ook, dat zich doet
respecteeren! Daar is ook het feit, dat de schilder wel veel meer dan vroeger, toen
eigenlijk al zijn kleur bedacht was, naar het natuurlijke zoekt. Men hoopt dat hij
hierdoor heen komt, en tot een groote in alles sprekende opvatting mag komen. Ik
zie nog geen bepaalde aanwijzing, al is onder dit werk stellig reeds het een en ander
dat blijft boeien, en dat in zijn geheel als uiting belangstelling wekt, dat men zelfs en dit is toch wel een maatstaf die men stellen mag - het bewaren en terugzien waard
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zou achten. Van hoeveel werk kan dit gezegd worden in dezen tijd? Zeker niet van
vele, voor de toekomst misschien belangrijker probeersels.
C.V.

Bij Unger en Van Mens te Rotterdam.
1. D.B. Nanninga.
Tegen lage boerenhuizen, met breede, zware daken, gloort het avondrood. Zwaar
staat het groen van dik geboomte, waar-
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onder reeds het vallend duister nauw omsloten wordt. Droomend waart over de
kruinen het mysterieuse schijnsel van de ondergaande zon.

D.B. NANNINGA. TUINTJE MET SNEEUW.

In de lucht is de stille, de klare lieflijke avondrust. Het land, het tuintje liggen in
den vollen zomer, rossig strijkt het gouden zonlicht over het reeds verdorde groen.
Een laag houten hek sluit aan den voorkant het erf af; open en vriendelijk als een
symbool van vreedzaam, landelijk dorpsleven. Op den voorgrond zijn, langs hooge
stokken, de boonen opgewassen. Kool- en uienplanten, die er groeien, zijn vaag
slechts aangegeven, maar niet hierop valt de aandacht, noch op den stoeren, ouden,
bijna kalen boom, die, hoog de lucht in reikend, met zijn knoestigen, krom-gegroeiden
stam voorover buigend, het land als met teedere zorg omsluit. De gedachte, in dit
schilderij gelegd, voelt men in het avondgloren langs het land en langs de huizen;
men voelt er den droom van het eenvoudige, lieve, stille leven van den dorpsbewoner;
een leven, dat vreedzaam is, één met de boomen, de gewassen, één met de zorg voor
het kweeken der planten, voor het bebouwen der aarde; een leven als één met het
op- en neergaan der zon. Dit is, wat Nanninga in dit schilderij verheerlijkt heeft.
In zijn sneeuwtuintje, met de kale boompjes, het hek, het sublieme muurtje, waarin
de deur, de donkergroen geverfde deur vol bezieling, innig omsloten ligt, geeft hij
een geheel ander natuurmoment, maar ook hierin is het innige, het devote voelen op
naïeve, sobere wijze, gaaf uitgezegd.
Teer droomt hier de schaduw onder een struik over de sneeuw heen; gevoelig diept
het voetpad tusschen de zacht-hobbelende sneeuwlaag over de perken. Devotelijk,
rustig komen uit dit blank de sparretakken, de kale twijgen naar omhoog en roerend,
met de blanke sneeuw-reflex, glanst achter dit
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wit het rose steenen muurtje. Daar tuurt een klein venster, als een menschenoog,
rustig, vol liefde, vol bezieling doorheen en de blanke sneeuw rust er op het kozijn,
als droomt het daar de eeuwen door. Dit stille doekje is een van die schilderijen, die
ons in de ziel grijpen, die ons alles om ons heen, al het bestaande, van plaats en tijd
doen vergeten. Een van die schilderijen, die daar aan den wand van de kamer, als
het ware een levend ding zijn geworden, dat onze aandacht vasthoudt en allerlei
herinneringen, mooie, teere gedachten in ons oproept, niet alleen tijdelijk, maar ook
lang nog daarna. Nanninga is meer dichter, droomer, dan schilder. Het schilderen
om de weelde van de verf, om de weelde van het schilderen zelf, om het vast en
krachtig of zacht-streelend hanteeren van de kwast kent hij niet. Hij is een droomer,
die langzaam aan zijn gedeeltelijk geziene, gedeeltelijk gedachte en gevoelde dingen
tastend, altijd door tastend, benadert, totdat hetgeen hij in zijn ziel voelt, op het doek
gebracht is. Hierin is hij na verwant aan Daalhoff, hoewel zijn kunst een gansch
andere is. En evenmin als Daalhoff, bereikt hij altijd zijn doel. Er is op deze
tentoonstelling zeer veel, waarin hij bij het begin van zijn bedoelíng is blijven steken
en het verschil van hem zoowel als van Daalhoff met de meeste andere schilders is,
dat beiden het kritisch vermogen missen, om te beseffen, dat deze onvoldragen
vruchten hunner verbeelding niet het publiek onder de oogen moesten komen. Dat
zij dit niet voelen, is een bewijs, dat beiden meer denkers, meer droomers, dan wel
zieners, kijkers en wel-onderlegde schilders zijn. Hun goede, wàarlijk hoogstaande
kunstuiting wordt daar niet minder om, maar aan hun naam doet dit schade.

MARIE KELTING. DOODE KAKATOE.

Ook in zijn bloemenschilderen is Nanninga vóór alles poëet, hij geeft de bloem
meesttijds n i e t gelijk hij haar ziet; wat hij in de natuur aan haar waarneemt,
doormengt hij met de aandoening, welke hij bij het hooren of lezen of voelen van
zekere dingen onderging; zoo ontstaat er een eenheid, gegroeid uit gedachten en
vizie. Vandaar zijn vaak groteske voorstelling er van.
Nanninga, die in 1868 te Arnhem werd geboren, is een autodidact. Tot zijn
drie-en-twintigste jaar was hij werkzaam aan een bank. Vóór en na de kantooruren
teekende hij 's avonds op straat, 's morgens vaak al in de wei; maar nimmer genoot
hij daarbij eenig onderricht. Dit verklaart ons zijn zwakheden, zijn gemis van soliden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 26

vormbouw, gemis van toonverhouding. Dit verklaart, dat alleen dàn, wanneer hij
zijn werk volkomen tot de hoogte van zijn droom heeft opgevoerd, dit voor ons
belangrijkheid heeft gekregen.

2. Marie Kelting.
Een mede-exposant, Marie Kelting, leer-
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ling van den heer Nanninga, houdt haar eerste tentoonstelling. Ook in dit werk zit
persoonlijkheid. De liefde van Marie Kelting gaat naar de dieren. Zij heeft ze trouw
bestudeerd in al hun eigenaardig, typischeigen dingen, hun houding, hun uitdrukking,
het wezen van hun kleur. Handig teekent zij de beesten, zooals zij ze bespied heeft
in den dierentuin, met het levendige in de uitdrukking der oogen; en aan de visschen
geeft zij de vaart van hun snel glijdenden gang door het water.
De fout van deze jeug dige schilderes is, dat zij te vroeg is begonnen met naar hare
studies schilderijen te maken, aleer zij nog de olieverftechniek voldoende meester
was. Haar hier geëxposeerd stilleven van schelpen, waarbij zij toch trouw naar de
natuur heeft kunnen werken, getuigt zoowel van volslagen gebrek aan plastischen
vormbouw, als van alle gemis van toonzuiverheid - het eerste komt gedeeltelijk uit
het laatste voort.
Marie Kelting is nog zeer jong en zeker zal de begaafde en fijne opmerkster, die
zij toont te zijn, het onder degelijke leiding ver brengen. Waar Marie Kelting zuiver
decoratief blijft, zooals in het vuurscherm, kan men haar arbeid gereeder bewonderen.

3. P. Böhncke.

P. BÖHNCKE. KAKATOES.

De derde exposant, de heer P. Böhncke, is, daar hij als beeldhouwersleerling de
studie moest opgeven, om voor zijn onderhoud te zorgen, tijdelijk oppasser van de
reptielen in Artis geworden, waarbij hij in de gelegenheid kwam, door zijn bijna dag
en nacht omgaan met de beesten, deze in al hun doen te bestudeeren. Hij verzorgde
ze als ze ziek waren, wat vaak niet zonder gevaar voor hem was; hij vertroetelde,
leidde ze als het ware af, wanneer ze radeloos van vrees, uit de vrijheid wreedaardig
weggevoerd, nieuw in de opgeslotenheid kwamen, en alleen bij hem, in wien zij
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instinctmatig hun beschermer voelden, tot rust te brengen waren. Door dit innig
samenleven en mee-voelen met de dieren, kon hij ze dagelijks bestudeeren, en
zoodoende kwam hij er toe zich weer aan het boetseeren te zetten. Een zestal van
zijn gipsafgietsels zijn bij Unger en Van Mens geëxposeerd. Geen gewone
afbeeldingen zijn het, niet het dier om het dier op zichzelf beeldt Böhncke uit, maar
de aandoening welke het aanschouwen er van hem geeft. En dit maakt zijn, technisch
nog niet volmaakte, werk - alle vaste deelen van zijn vogels, apen en leguanen zijn
nog zwak van bouw - zoo treffend.
In de kakatoe's voelt de beeldhouwer, knus-lief, dat wollig-zachte
lijf-tegen-lijf-duwen van die dik in de veeren zittende vogels. In zijn aap dat
vies-ruig-wilde, schrikaanjagende van dit monsterdier, ook het klaaglijk menschelijke
in de gelaatsuitdrukking. In zijn leguaan zag hij de mooie
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buigende lijn van de staart en van den kamvormigen rug van deze hagedis, die hij
echter nog niet met voldoende kracht wist te vormen.
A.O.

De kunst van Agatha Wegerif-Gravestein.
Agatha Wegerif heeft een zekere artistieke reputatie die in hoofdzaak hierop gebaseerd
is, dat zij b a t i k t e , liet batikken, en een batik-atalier stichtte. Wa t zij toen batikte,
beoordeelde en beoordeelt men geloof ik nog pas in de tweede plaats; het procédé
deed het. Men - lees hiervoor de aan mode en kunst doende dameswereld - sprak
niet van die lap met faizanten, of die met orchideeën, of met parelhoenders van Mevr.
Wegerif maar van die prachtige ‘batiks’ - alsof dit alles was. Nu heeft Mevr. Wegerif,
als ik mij niet vergis, op een lezing die zij over haar werken hield, want zij bezit ook
de gave haar werk zoowel in Italië als elders bekendheid te doen verwerven, zich
uitgelaten, dat batikken voor haar niet meer dan een hulpmiddel was en dit lijkt mij
het eenige juiste inzicht.
Batikken is een zeer mooi, zeer bruikbaar procédé, maar het komt in de tweede
plaats in aanmerking. Evenmin als men een schilderij belangrijk zal gaan vinden
omdat hij met olieverf, met waskrijt of hoe ook gedaan is, van even weinig overweging
mag m.i. zijn h o e een ornamentatie op gordijn, tafelkleed, of costuum werd
aangebracht, als het maar mooi is.
De techniek en het eigenaardige der craquelé-barstjes zouden wij dus feitelijk niet
eens behoeven te noemen en alleen het resultaat bekijken, d.i. de wijze waarop de
ornamentaties zijn gedacht en aangebracht, de kleurcombinaties enz. enz. Bij deze
maatstaf laten ons dan alle predicaten van ‘snoezig’, ‘weelderige kleurengamma’
enz. in den steek, en komen wij tot de conclusie dat, indien Mevr. Wegerif werkelijk
het procédé, en daarmede de reclame, op den achtergrond brengt, en het ontwerp, de
kleurencombinaties naar voren voert, als eerste voorwaarde voor iets goeds, een
volgende tentoonstelling ons misschien minder mondainiteit, maar meer echt werk
kan doen zien.
R.W.P. JR.

In het Panorama-gebouw.
In het Panorama-gebouw te Amsterdam is een tentoonstellingszaal, die den laatsten
tijd elke maand iets anders biedt. Er worden een soort van groepen-tentoonstellingen
gehouden, op de manier zoo als dat in het Stedelijk Museum de laatste jaren gedaan
werd.
Nu is er een verzameling werken van Willy Sluijter bijeen gebracht, verder van
den Belg Maurice Sijs en eenige kleine beeldhouwwerken van Charles van Wijk. De
tentoonstelling heeft een Volendamsch tintje, maar dit is toch niet zoo erg als het
wel klinkt, want althans bij Maurice Sijs bemerkt men niets van dat exploiteeren van
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toeristenbelangrijkheidjes, waaraan wij dadelijk denken als wij van kunst uit Marken
of Volendam hooren. Mij dunkt, het is de zee, en de zeelucht, wat hem aantrekt, en
de liefde voor het water, voor den frisschen, opwekkenden zeewind, voor de klare
hartige afmosfeer spreekt in dit werk uit iederen trek. Soms is de schildering wel
droog, maar er is een prettige vervuldheid van het onderwerp en een stichtelijke
eerbied voor het druk inspannend en geduldvergend bedrijf; het water is zoo goed
waargenomen, zoo gelukkig weergegeven, dat mij bijna elk van deze werken genoegen
deed.
Willy Sluijter laat in het construeeren en breed uitvoeren van een figuur, zoowel
door zijn peintuur als door zijn teekening velen achter zich; hij typeert forsch en
zakelijk, geeft de lichamen modelé en relief. In zijn portret van Aldonetti toont hij
veel meer te kunnen dan verreweg de meesten, die thans op de
St-Lucas-tentoonstelling portretten laten zien. Alleen - in bijna alles wat de
verbeelding moet doen, en de smaak,
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in achtergronden en omgeving, ingroepeering, in alle typeeren wat niet direct naar
de natuur is, faalt hij door te groote gemakkelijkheid, door oppervlakkigheid, en ik
zou het willen noemen gemeenplaatselijkheid. Hij is de Justus van Maurik van de
hedendaagsche illustratieve kunst hier, hetgeen meteen een zekere mate van talent
en virtuositeit insluit.
Charles van Wijk is een voluit picturaal beeldhouwer, wiens stukken men in de
hand moet nemen en betasten, om er het ware genoegen van te hebben. Hij is niet
zonder gevoel, zelfs teerheid, en evenmin zonder geestigheid, wat ook uit zijn
portretten blijkt. Zijn oude mannetjes, vrouwtjes en kindertjes zijn figuren van Israëls
of Artz in plastiek, en somtijds winnen ze voordurend, daar er inderdaad iets van
innigheid in de behandeling is. Vaak wordt hij banaal en pompeus in groot werk.
C.V.

Kalenders.
Onder de jaarlijks verschijnende kalenders zijn er een tweetal die een goede reputatie
genieten en deze reputatie weten te handhaven. Zij loopen zeer uiteen in beginsel,
in opvatting, zóó zelfs dat men zou kunnen zeggen, dat de appreciatie van den eenen
de verwerping van den anderen zou moeten inhouden. En toch.... de kwaliteiten van
beide zijn van dien aard, dat zoowel de eene als de andere ons lief is geworden, en
wij ze niet gaarne zouden missen. Noch van Hoytema's kalender, nòch die van Rueter,
zijn, ieder in hun soort, door andere overtroffen.
Hoytema's kalender blijft altijd, meer nog om het aangenaam geheel, dan om den
dagwijzer, een pleizierig ding om op te kijken. De maandelijks varieerende
bovenpaneeltjes zijn telkenmale een genoegen om naar te zien, en dan bewonderen
wij opnieuw die vaardigheid waarmede Van Hoytema zijn dieren weet neer te
schrijven, waarmede hij houding en karakter in zeer weinig soms, weet aan te duiden.
Niet altijd toch zijn die vogels en viervoeters even uitvoerig behandeld, veelal is het
slechts een typeering van stand, van actie, maar dan toch bijna altijd juist en raak.
Hoytema kent zijn dieren zóó, dat, hetzij hij ze meer uitvoerig teekent als de pelikanen
op den nieuwen kalender, hetzij hij ze vluchtig behandelt als op andere bladen, ze
toch steeds interessant en belangrijk blijven.
***
Bij Rueter waardeeren wij meer het geheel, den opbouw, den logischen samenhang.
Zijn kalender zit overdacht in elkaar, is een k a l e n d e r in den waren zin des woords,
en heeft naast den goed verzorgden praktischen kant, de kwaliteit dat ze een
aangename versiering is aan den wand. Zijn kalender waarbij hij dezelfde indeeling
heeft behouden als vorige jaren, is juist wat hij zijn moet: een versierd
gebruiksvoorwerp. En hoewel Rueter de versiering telkenmale lichtelijk varieerde,
wij nu eens een behartigenswaardig spreukje bij het maandblad kregen, en de kleur
en ornamentatie de eene maal iets weelderiger was dan een anderen keer, Rueter's
kalender, hij bleef zich zelve al die jaren door gelijk en dat is waarlijk niet gering te
schatten. Met dien van Hoytema moeten en kunnen wij hem niet vergelijken, ieder
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heeft zijn eigene aantrekkelijkheid, zijn eigene bekoring; wij willen dan ook niet
trachten de schijnbare voordeelen van den een tegenover de kwaliteiten van den
ander te doen opwegen. Het zijn beide kunstuitingen die wij in eigen verband moeten
beschouwen, en dan verklaart het ook dat, hoe verschillend in aanleg en opbouw zij
wezen mogen, ze ons beide sympathiek zijn.
R.W.P. JR.
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